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ومالانزعسیارلنٰمح   @   رتممج  

 

 

 جلد دوم



 

 

 

 =7 ........................................................................................................ رفزفں اک ایبؿ : ابب

 =7 ......................................................................................... ...یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمابب امہ راضمؿ 

 <7 ................................................ ...اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ

 <8 ........................................................................ ...ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایبؿ راضمؿ اابمل رک

 :9 .......................................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ رہش ےک ےئل اس یک اینپ یہ رؤتی ربتعم ےہ ۔

 ;9 ................................................. ... ٹوھ ے ےڑے نو ے اک ارابتر  ںیہ افر  ب ابدؽ نوں  و  سی دؿ رامر رک واچدن ےک

 =9................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وقؽ ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم ہک دیع ےک دف ےنیہم انؼ

 <9 ............................................ ...رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم

 7: ............................................ ...س ابب ںیمرفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر ا

 8: ............................................. ...رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم

 >: ...................................... ...س یک اتدیک افر آرخی فتق کت اھک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرحسی اھک ے یک تلیضف افر ا

 7; ........................................................................... ...رفزہ وپرا نو ے افر دؿ ےک ےنلکن ےک فتق ےک ایبؿ ںیم

 :; ............................................................................................. ... نام تع ےک ایبؿ ںیموصؾ فاصؽ یک

 6> ............................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک انپ

 <>.......................................................... ... تل ںیم  س  ر رجف ولطع نو اج ے  و ا اک رفزہ در ت ےہیبنج نو ے یک اح

 9=...................................... ...راضمؿ ےک دونں ںیم رفزہ دار مہ رتسبی یک رحتم افر اس ےک افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

 ?= ............................................. ...راضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو

 ?<.............................................. ...رفس ںیم رفزہ رےنھک فاےل ےک ارج ےک ایبؿ ںیم ہکبج فہ دختم فاےل اکؾ ںیم ےگل رںیہ

 8? .............................................................................. ...رفس ںیم رفزہ رےنھک ایہن رےنھک ےک اایتخر ےک ایبؿ ںیم

 >? ......................................... ...ںیماحیج ےک ےئل رعافت ےک دیماؿ ںیم رعہف ےک دؿ رفزہ ہن رےنھک ےک اابحتسب ےک ایبؿ 

 <?..............................................................................................اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

 779 ................................................................. ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اعوشرہ ےک رفزہ سک دؿ راھک اج ے؟

 ;77 ............................................ ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  س  ے اعوشرہ ےک دؿ اھکان اھک ایل نو  و اےس اچےیہ ہک ابیق د

 =77 ....................................................................... ...دیعںی ےک دونں ںیم رفزہ رےنھک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

 <77 ....................................................................... ...دیعنی ےک دونں ںیم رفزہ رےنھک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 786 ......................................... ... افر اہللاایؾ رشتقی ےک رفزفں یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ہی دؿ اھک ے ےنیپ 

 788 ........................................................................... ...اخص ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

 ;78 ............................................ ... فہ رفزہ ےک دبہل ںیم اکیاہلل اعتیل ےک رفامؿ وج وگ رفزہ رےنھک یک اطتق رےتھک نوں 

 >78 ................................... ...راضمؿ ےک رفزفں یک اضق  ب کت ہک دفرسا راضمؿ ہن آاج ے اتریخ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم اف

 ?78 ................................................................................. ...ػ ےس رفزفں یک اضق ےک ایبؿ ںیمتیم یک رط

ر ػ الب ے ای اےس اگ
کی ط
 :79 ......................................... ...اس ابت ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ہک  ب وکیئ رفزہ دار وک اھک ے 

 ;79................................................................................. ...زہ دار ےک ےئل زابؿ یک افحتظ ےک ایبؿ ںیمرف

 ;79................................................................................................ ...رفزفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 7:6 ...................................... ... تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  ےس وکیئ تاہلل ےک راےتس ںیم اےسی آدیم ےک ےئل رفزے رےنھک یک

 7:8 ............................................. ... دؿ وک زفاؽ ےس ےلہپ یلفن رفزے یک تین اک وجاز یلفن رفزہ ےک ریغب ذعر ااطفر ےک وجاز

 7:9 ................................................. ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وھبؽ رک اھک ے ےنیپ افر امجع رک ے ےس رفزہ  ںیہ وٹاتٹ

 ::7 .......................................... ...راضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اس

 7;7 ........................................ ...وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ دا

 :>7 .............................................. ...فر وسومار افر رعمجرہ ےنیہم نیت دؿ ےک رفزے افر اایؾ رعہف اک اکی رفزہ افر اعوشرہ ا

 ?>7 ....................................................................................... ...ابعشؿ ےک ےنیہم ےک رفزفں ےک ایبؿ ںیم

 8=7 ..................................................................................... ...رحمؾ ےک رفزفں ےک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 9=7 ..................................................... ...راضمؿ ےک دعب امہ وشاؽ ےک دونں ںیم ھچ رفزفں ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ;=7 .................................................................. ...ل

 <<7 ...................................................................................................... ااکتعػ اک ایبؿ : ابب

 <<7 ..................................................................... ...راضمؿ اابملرک ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ ےک ایبؿ ںیم

 7?7 ................................................اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  س اک ااکتعػ اک ارادہ نو  و فہ اینپ ااکتعػ فایل ہگج ںیم بک

 8?7 ...................................... ...راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم اہلل زعفلج یک ابعدت ںیم افر زایدہ دج فدہج رک ے ےک ایبؿ یم

 :?7 ................................................................................. ...رشعہ ذی اہجحل ےک رفزفں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 ;?7 .............................................................................................................. جح اک ایبؿ : ابب



 

 

 ;?7 .............................................. ...س ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ جا

 869 ............................................................................................... ...جح یک وماتیق دحفد ےک ایبؿ ںیم

 ی  
لی

 

ت
 <86 ........................................................... ...ہ ڑپےنھ افر اس اک رطہقی افر اس ےک ڑپےنھ ےک فتق ےک ایبؿ ںیم

 878 .................................................. ...دمہنی فاوں ےک ےئل ذی اہفیلحل یک دجسم ےس ارحاؾ ابدنےنھ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 879 ................................... ...اےسی فتق ارحاؾ ابدن ےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  س فتق وساری ہکم رکمہم یک رطػ تم

 >87 .................................................................................. ...ذی اہفیلحل یک دجسم ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 =87 ....................................... ...ارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم

 <88 ................................................ ... ےک ایبجح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم

 8:6 ....................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجؿ

 ?:8 ......................................... ... ہ آ ش آاج ے  و رس ناڈا ے ہیہی افر اس یک رادار ےک ایبؿرحمؾ وک  ب وکیئ فیلکت فریغ

 ;;8 .................................................................................... ...رحمؾ ےک ےنھچپ وگلا ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 >;8 ........................................................ ... اینپ آںوھکں اک العؿ رکفا ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمارحاؾ فاےل ےک ےئل

 <;8 .................................................................... ...ارحاؾ فاےل وک اانپ رس افر دبؿ دوھ ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 6>8 ....................................................................................... ...اقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟رحمؾ  ب ا

 >>8 ..................................................... ...ہی رشط اگل رک ارحاؾ ابدنانھ ہک امیبری ای افر یسک ذعر یک انب  ر ارحاؾ وھکؽ دفں اگ

 6=8 ........................................... ... ف ساس فایل ترر وں ےک ارحاؾ افر ارحاؾ ےک ےئل ک ل ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمضیح

 7=8 ................................................................................................... ...ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

 966 ............................................................................................... ... ک عت ےک ایبؿ ںیمجح افر رمعہ ںیم

 968 ........................................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

 976 .................................................................... ... ے یک ہگج ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رعہج اسرا یہ رہھٹ

 977 ...................................... ...فوقػ افر اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ہک اہجں ےس دفرسے وگ وےتٹ ںیہ فاہؿ ےس مت یھب و

 979.................................................ے رحمؾ ےک ارحاؾ ےک اسھت قلعم رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیماےنپ ارحاؾ وک دفرس

 <97.................................................................................................. ...جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 ?98 ............................................فا ب نو ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رقابین یک اس جح ک عت رک ے فاوں  ر رقابین ےک

 997...................................... ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اقرؿ اس فتق ارحاؾ وھکےل  س فتق ہک رفمد ابجحل ارحاؾ وھکاتل

 :99 .................................. ...ااصحر ےک فتق ارحاؾ وھکےنل ےک وجازرقاؿ افر اقرؿ ےک ےئل اکی یہ وطاػ افر اکی یہ یعس



 

 

 <99 ................................................................................................ ...جح ارفاد افر رقاؿ ےک ایبؿ ںیم

 9:6 ................................................. ...احیج ےک ےئل وطاػ دقفؾ افر اس ےک دعب یعس رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 9:8 ........................................ ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ ح

 6;9 ............................................................................ ...جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 :;9 ................................................... ...ارحاؾ ےک فتق رقابین ےک افٹن وک اعشر رک ے افر اےس القدہ ڈاےنل اک ایبؿ ںیم

 ;;9 ............................................. ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ووگں اک ہی انہک ہک آپ اک

 =;9 .......................................... ... رس وک ناڈا ے ےک وجاز ےک ایبؿرمعہ رک ے فاوں ےک ےئل اےنپ ابوں ےک وٹکا ے ای اےنپ

 <;9 .................................................................................... ...جح ںیم ک عت افر رقاؿ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 6>9 ................................................ ...آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک یبیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ افر 

 9>9 ........................................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمعہ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

 =>9 ........................................................................ ... رمعہ رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمراضمؿ ےک ےنیہم ںیم

 <>9 ........................................ ... ہکم رکمہم ںیم دنلبی فاےل ہصح ےس دالخ نو ے افر ےلچن فاےل ےصح ےس ےنلکن ےک اابحتسب

 6=9 ................................... ...ہکم رکمہم ںیم  ب داہلخ نو  و ذی وطی ںیم رات سگار ے افر ک ل رک ے افر دؿ ےک فتق کم

 9=9 ............................................................. ...جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ?=9 .................................................................. ...وطاػ ںیم دفامیین رونکں ےک االتسؾ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 9<9 ...................................................................... ...وطاػ ںیم رجح اوسد وک وبہس دےنی وک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

 =<9 ............................................ ...افٹن فریغہ  ر وسار نو رک تیب اہلل اک وطاػ افر ڑھچی فریغہ ےس رجح اوسد وک االتسؾ ک

 6?9 ................................................ ...اس ابت ےک ایبؿ ہک افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس جح اک رنک ےہ اےکس ریغب جح  ںیہ ۔

 >?9 ................................................................................................ ...یعس رکمر ہن رک ے ےک ایبؿ ںیم

 =?9 ............................................ ...احیج اک رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع یک ریم کت ہیبلت ڑپےتھ رےنہ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 68: .......................................... ...رعہف ےک دؿ ینم ےس رعافت یک رطػ اجےت نو ے ریبکت افر ہیبلت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 :6: ..................................... ...ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل

 :7: ........................................................ ...زمدہفل ںیم رحن ےک دؿ حبص یک امنز دلجی ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 >7: ..................................... ... ر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےکزمکفر وگ اف

 89: ...............................................فادی نطب ےس رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر ے افر رہ اکی رکنکی امر ے ےک اسھت ریبکت ےنہک

 =8: ................................................ ...رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع وک وسار نو رک رکنکایں امر ے ےک اابحتسب افر یبن یلص اہلل ع



 

 

 ?8: ....................................................................... ...رکیھٹی ےک دقبر رکنکایں امر ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 96: .................................................................................. ...رکنکویں امر ے ےک بحتسم فتق ےک ایبؿ ںیم

 97: .................................................................................... ...رمجات وک است رکنکایں امر ے ےک ایبؿ ںیم

 ےہ افر رصق ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 97: .................................................................. ...رصق ےس قلح یک زایدہ 

 >9: ....................................... ...رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس س

 ::: ................................................................................. ...رقابین فاےل دؿ وطاػ اافہض ےک اابحتسب ںیم

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
ح
م

 ;:: ............................................................................... ...فادی 

 7;: ....................................................... ...ابب رشتقی ےک دونں ںیم ینم ںیم رات سگار ے ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

 8;: .............................................. ...جح ےک دونں ںیم اپین الپ  ے ےک تلیضف افر اس ےس دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 9;: .......................................... ...رقابین ےک اجونرفں اک وگتش افر اؿ یک اھکؽ افر اؿ یک وھجؽ دصہق رک ے ےک ایبؿ ںیم

 ;;: .........................................................ابب رقابین ےک اجونرفں افٹن افر اگ ے ںیم ارتشک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 6>: ............................................. ...ڑھکے ڑھکے افٹن ےک اپؤں ابدنھ رک افٹن وک رحن رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 6>: ............................................ ...ر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھبذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجون

 <>: ................................................. ...دشدی وبجمری یک اح تل ںیم رقابین ےک افٹن  ر وسار نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 8=: .................................................................. ...اجونر ےتلچ ےتلچ  ب راےتس ںیم کھت اج ے  و ایک رکے؟ رقابین اک

 :=: ................................................. ...وطاػ فداع ےک فوجب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیم

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک

 

ی ة
 7<: ............................................ ...احیج افر ریغ احیج ےک ےئل کػ

 =<: ................................................................................ ...ہبعک یک امعرت  وڑان افر اس یک ریمعت ےک ایبؿ ںیم

 ;?: ................................................................................ ...ہبعک یک دویار افر اس ےک درفازے ےک ایبؿ ںیم

 =?: ................................................................. ...اعزج افر وبڑاھ فریغہ ای تیم یک رطػ ےس جح رک ے ےک ایبؿ ںیم

 <?: ........................................................................................ ...ےچب ےک جح ےک حیحص نو ے ےک ایبؿ ںیم

 66; ............................................................... ...ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمع ںیم اکی رمہبت جح رفض ایک ایگ

 67; ..................................................................... ...ھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیمتررت وک رحمؾ ےک اس

 76; ................................................................. ...رفس جح فریغہ ےک ومعق  ر ذرک ےک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 78; ........................................... ...  ب جح فریغہ ےک رفس ےس فا س و ا اج ے  و ایک داعںیئ ڑپےاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک

 

 

 :7; .......................................... ...جح افر رمعہ فریغہ یک رغض ےس سگر ے فاوں ےک ےئل ذی اہفیلخل ںیم امنز ڑپےنھ ےک اس



 

 

 =7; ............................................. ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشمک ہن  و تیب اہلل اک جح رکے افر ہن یہ تیب اہلل اک وکیئ ب

 <7; .......................................................................................... ...رعہف ےک دؿ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 <7; ........................................................................................... ...جح افر رمعہ ےک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 87; .................................................................. ...اجحج اک ہکم ںیم ارت  ے افر ہکم ےک رھگفں یک فراتث ےک ایبؿ ںیم

 89; ................................................................................ ...اہمرج ےک ہکم رکمہم ںیم ایقؾ رک ے ےک ایبؿ ںیم

 >8; ............................................................................................ ...ہکم رکمہم ںیم اکشر یک رحتم اک ایبؿ

 97;............................................................. ... ا ےن ے یک نام تع ےک ایبؿ ںیمہکم رکمہم ںیم رضفرت ےک ریغب اہحلس

 97;................................................................. ...ارحاؾ ےک ریغب ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 :9; ................................................ ... ر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افردمہنی ونمرہ یک تلیضف اف

 <:; ........................................................... ...دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 =;; ................................................................... ...اطترؿ افر داجؽ ےس دمہنی ونمرہ اک وفحمظ رےنہ ےک ایبؿ ںیم ۔

 <;; ........................................... ...دمہنی ونمرہ اک ثیبخ زیچفں ےس اپک نو ے افر دمہنی اک انؾ اطہب افر ہبیط رےھک اج ے ک

ی

کل

 

ت

 7>; ............................................. ...دمہنی فاوں وک فیلکت اچہپ ے یک رحتم افر ہی ہک وج اؿ وک فیلکت دے اگ اہلل اےس 

 ;>; ............................................. ...ںیم وتفاحت ےک دفر ںیم دمہنی ںیم ووگں وک وکستن اایتخر رک ے یک رتبیغ ےک ایبؿ

 >>; ................................................. ... روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی ربخ دےنی ےک ایبؿ ںیم ہک وگ دمہنی یہ وک

  کآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

 

 
 <>; ............................................. ...  رب رابرک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ب

 ?>; ............................................................................................... ...ادح اہپڑ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 7=; ................................................................. ...ز ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمہکم افر دمہنی یک دجسمفں ںیم امن

 ==; .......................................................................................... ...نیت دجسمفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 ?=; ........................................................................... ...اس دجسم ےک ایبؿ ںیم  س ےک اینبد وقتی  ر ریھک یئگ

 6<; .......................................... ...دجسم ابقء یک تلیضف افر اس ںیم امنز ڑپےنھ یک افر اس یک زایرت رک ے یک تلیضف ےک ایب

 :<; ........................................................................................................... اکنح اک ایبؿ : ابب

 :<; ........................................................ ... س ںیم ااطتستع اطتق نو اس ےک ےئل اکنح ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 6?; ........................................... ...اچےیہ اس آدیم ےک ایبؿ ںیم  س  ے یسک تررت وک داھکی افر اےنپ سفن ںیم الیمؿ اپای  و

 8?; ................................................... ... اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک



 

 

 =6> ...................................................... اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے یک رحتم اک ایبؿاکی تررت افر ایکس وھپیھپ ای

 78> .......................................................... ...اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 88> ............................................................... ...ح راغر ف ہ  ہٹ یک رحتم افر اس ےک اب ل نو ے ےک ایبؿ ںیماکن

 ;8> .......................................................................................... ...رشاطئ اکنح اک وپرا رک ے ےک ایبؿ ںیم

 >8> ...................................... ...ےس ااجزت دےنی افر ریغ اشدی دشہ یک ااجزت اخومیش ےک اسھت نوؿویبہ اک اکنح ںیم زابؿ 

 96> ........................................................... ...ٹوھیٹ ونکاری ڑلیک ےک ابپ وک اس اک اکنح رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 98> .................................................................... ...امہ وشاؽ ںیم اکنھ افر تبحص رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 99> .................................... ... وج آدیم یسک تررت ےس اکنح اک ارادہ رکے  و اس ےک ےئل اس تررت ےک رہچے افر ویلیھتہں

 ;9> .............................................. ...رہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم

 <:> .......................................... ...فہمیل کدیسہ زبنی تنب شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی افر آایت  ردہ ےک زن فؽ افر 

 >;> ................................................................ ...دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 :>> ................................... ... اال فہ یسک دفرسے اخفدن ےسنیت الطؼ ےس ہقلطم تررت الطؼ دےنی فاےل ےک ےئل الحؽ  ںیہ

 ?>> ....................................................................................... ...امجع ےک فتق ایک داع ڑپانھ بحتسم ےہ ؟

 6=> ......................................... ...ع رکے  نکی درب ںیم ہن رک ے ےک یباینپ ویبی ےس لبق ںیم وخاہ آےگ ےس ای ےھچیپ ےس امج

 8=> ...................................................... ...تررت اک اےنپ اخفدن ےک رتسب ےس اےنپ آپ وک رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ;=> ..................................................................................................... ...ایبؿ ںیم زعؽ ےک مکح ےک

 ;<> ...................................................................... ...دیقی احہلم تررت ےس فیط رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

ی لہ ینعی دفدھ الپ ے فایل تررت ےس فیط ےک وجاز افر زعؽ یک

 

غ
 ><> ............................................. ...رکاتہ ےک ایبؿ ںیم 

 6?> ..................................................................................................... راضتع اک ایبؿ : ابب

 6?> ............................................. ...وج رےتش بسن ےس رحاؾ نوےت ںیہ فہ راضتع ےس یھب رحاؾ نوےت ںیہ ےک ایبؿ ںیم

 7?> .............................................................................. ...راضتع یک رحتم ںیم رمد یک اتریث ےک ایبؿ ںیم

 =?> ......................................................................................... ...راضیع یجیتھب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ۔

 66= .............................................................................. ...وسیلیت یٹیب افر ویبی یک نہب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 69= ................................................................................ ...اکی دفدہعف وچےنس ےس راضتع ےک ایبؿ ںیم ۔

 =6= ................................................................................... ...اپچن دہعف دفدھ ےنیپ ےس رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

 ?6= ................................................................................................ ...ےڑے یک راضتع ےک ایبؿ ںیم

 :7= ............................................................................. ...راضتع ےک وھبک ےس اثتب نو ے ےک ایبؿ ںیم

 ;7= .......................................... ...لمح ےک دعب دیق تررت ےس فیط ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس اک وشرہ نو ویکہکن دیق نو

 <7= ....................................................................... ...ایبؿ ںیمہچب اصبح رفاش اک ےہ افر ابہشت ےس ےنچب ےک 

 ?7= ....................................................................... ...ہچب اصبح رفاش اک ےہ افر اہبشت ےس ےنچب ےک ایبؿ ںیم

 86= ..................................................................... ...ااحلؼ فدل ںیم ایقہف انشس یک ابت  ر لمع رک ے ےک ایبؿ ںیم

 89= .................................... ...ابرکہ ونکاری افر ہبیث اشدی دشہ ےک اپس بش رافػ سگار ے ےک دعب وشرہ ےک رہھٹ ے یک قم

 =8= ................................... ... رہ ویبی ےک اپس اکی رات افر دؿ سگار ے یک تنس ےک ویبویں ےک درایمؿ رباربی رک ے افر

 <8= ............................................................................ ...اینپ ابری وسنک وک ہبہ رک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 97= ........................................................................ ...اکنح رک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمددنیار تررت ےس 

 99= ...................................................................... ...ونکاری تررت ےس اکنح رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

 <9= .............................................................................. ...ےک ایبؿ ںیم ترر وں ےک اسھت ااھچ ولسک رک  ے

 6:= ......................................................ارگ وحا ایختن ہن رکیت  و ایقتم کت وکیئ تررت اےنپ اخفدن ےس ایختن ہن رکیت ۔

 7:= ................................................................................ ...ی اک نوان ےک ایبؿ ںیمداین یک رتہبںی اتمع کین ویب

 8:= .............................................................................. ...ترر وں ےک اسھت ااھچ ولسک رک ے ےک ایبؿ ںیم

 9:= ..........................................................................................................الطؼ اک ایبؿ : ابب

 9:= ................................. ...احہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے ت

 >;= ..................................................................................................... ...نیت الطوقں ےک ایبؿ ںیم

 <;= ........................................... ...اس آدیم  ر افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم  س  ے اےنپ اف ر اینپ ویبی وک رحاؾ رکایل افر

 8>= .......................................... ... ؿاینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فاعق نویت  ب کت

ارہا یلع

ظ  

 ?>= .............................................. ...االیء افر ترر وں ےس دجا نو ے افر ا ںیہ اایتخر دےنی افر اہلل ےک وقؽ اؿ ت

 8<= .................................................................................. ... ے ےک ایبؿ ںیمہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو

 <?= .......................................... ...ہقلطم ابہنئ افر وتمیف اہنع زفاہج اک دفراؿ دعت دؿ ےک فتق اینپ رضفرت فاحتج ںیم ابہ

 ??= .................................. ...ت نو اج ے افر اس ےک العفہ ہقلطم تررت یک دعت فعض لمح ےس وپری نو س تررت اک وشرہ وف

 68< ............................................................. ...ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

 79<.......................................................................................................... اعلؿ اک ایبؿ : ابب

 98< ........................................................................................... الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ : ابب

 98< .......................................................................................... ...رتشمہک الغؾ آزاد رک  ے ےک ایبؿ ںیم

 :9< ..................................................................................................... ...الغؾ یک تنحم ےک ایبؿ ںیم

 >9< ................................................................................ ...فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم

 ::< ................................................................................. ...یک عیب افر ہبہ رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمفال 

 >:< .................................................. ...اےنپ ومیل ےک العفہ ےک ےئل یسک دفرسے وک ومیل انب ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیمالغ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ?:< ....................................................................................... ...ؾ آزاد رک ے یک 

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 7;< ............................................................................................ ...فادل وک آزاد رک ے یک 

 8;< ............................................................................................. رخدی فرففتخ اک ایبؿ : ابب

 8;< ............................................................................... ...عیب المہسم افر انمذبہ ےک اب ل رک ے ےک ایبؿ ںیم

 >;< ................................................................ ...رکنکی ےک عیب افر اس ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم  س ںیم دوھہک نو

 =;< .................................................................................... ...احہلم ےک لمح یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 <;< ............................................ ...آدیم اک اےنپ اھبیئ افر اےکس رنخ  ر رنخ افر دوھہک دےنی افر ونھتں ںیم دفدھ رفےنک ک

 8>< ........................................................................... ...آ ے فاےل اترجفں ےس ےنلم یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 :>< ............................................................................. ...رہشی یک داہییت ےک ےیل عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 =>< ........................................................................... ...دف دھ  عم ےیک نو ے اجونر یک عیب ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
قی

... ............................................................................ >=6 

 <=< ................................................ ...وہجمؽ ادقملاروجھکر ےک ڈریھ یک دفرسی وجھکر ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ?=< ....................................................................... ...ابعئ افر رتشمی ےک ےئل ایخر سلجم ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

 9<< .................................................................................. ... س عیب ںیم دوھہک دای اج ے اس ےک ایبؿ ںیم

 :<< .............................................. ...ولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 6?< ................................................ ...رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 69? ............................................. ...وج صخش درتخ  ر وجھکر ےچیب اس احؽ ںیم ہک اس  ر وجھکر یگل نویئ نو اس ےک ایبؿ ںیم



 

 

 >6? ................................................... ...عیب احمہلق افر زماہنب افر اخمربہ افر ولھپں یک الصتیح ےس ےلہپ افر اعمفہم ینعی دنچ

 77? ...............................................................................................زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

 =8? .................................................................................. ...نیعم اانج  ر زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

 96? ....................................................................... ...وس ے اچدنی ےک دبےل زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم
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 رفزفں اک ایبؿ : ابب

 ...ابب امہ راضمؿ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 اک ایبؿرفزفں  :   ابب

 ابب امہ راضمؿ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا إ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ أَبٔی ُسَضِي١ٕ  ََفٕ  ٌِ ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ِس٤َ

َحِت أَبَِواُب  اُ٪ ُٓتِّ ـَ ا٢َ إَٔذا َجاَئ َر٣َ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِت أَبَِواُب ا٨َّٟأر  َرضَٔی اہللُ  َ٘ َِٟح٨َّٔة َو٠ُُِّ ا

َياكٔيُن  َسِت اٟظَّ ِّٔ  َوُػ

ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای 

نیط  ب راضمؿ اابملرک آات ےہ  و تنج ےک درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر ایش

 وک دیق رکدای اجات ےہ۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ابب امہ راضمؿ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     2    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہاب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ابی ا٧ص، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی أ٧ََٕص  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٍَ أَ٪َّ أَ و َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ثَُط أ٧َ بَاُظ َحسَّ

اُ٪  ـَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا كَاَ٪ َر٣َ ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ٨ُِط َي ًَ ِت  أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َ٘ َحِت أَبَِواُب اٟزَِّح٤َٔة َو٠ُُِّ ُٓتِّ

َياكٔيُن   أَبَِواُب َجَض٥ََّ٨ َوُس٠ِٔش٠َِت اٟظَّ



 

 

 ییحی، انب فاہب، وی،س، انب باہب، انب ایب ا،س، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رحہلم نب

رفامای  ب راضمؿ اابملرک آات ےہ  و رتمح ےک درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر منہج ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر 

 ات ےہ۔اطیشونں وک زریجنفں ںیم ڑکج دای اج

 رحہلم نب ییحی، انب فاہب، وی،س، انب باہب، انب ایب ا،س، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ابب امہ راضمؿ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     3    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ و اٟح٠وانی، يٌ٘وب، ابی، ٩ً ػاٟح، اب٩ طہاب، ٧آٍ ب٩ ابی ا٧ص، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اَُل َحسَّ َٗ ُِٟح٠َِوانٔیُّ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍُ ب٩ُِ أَبٔی أ٧ََٕص َحسَّ ٔ ثَىٔی ٧َآ ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ

 ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ٨ُِط َي ًَ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َُّط َس٤ٔ ثَطُ أ٧َ ٠ٔطٔ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ِْ اُ٪ ب٤ٔٔ ـَ ٥َ إَٔذا َزَخ١َ َر٣َ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

وقعیب، ایب، نع اصحل، انب باہب، انعف نب ایب ا،س، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب احمت ف اولحلاین، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب راضمؿ اابملرک آات ےہ۔ رھپ آےگ ایس رطح دحثی رابرہک ایبؿ یک۔

 انب باہب، انعف نب ایب ا،س، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب احمت ف اولحلاین، وقعیب، ایب، نع اصحل، :  رافی

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

  

 ...اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔ اچدن

     4    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَحِ  َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  اہللُ 

َّی َتَزِو  وا َحً ِٔطُ ِٔ ِٟضََٔل٢َ َوَُل ُت َّی َتَزِوا ا ا٢َ َُل َتُؼو٣ُوا َحً َ٘ َٓ اَ٪  ـَ َُّط َذََکَ َر٣َ َٟطُ أ٧َ ٔسُروا  ِٗ ا َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ إِٔ٪ أُُِِٔمَ  َٓ  ُظ 

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے راضمؿ اابملرک اک



 

 

مت اچدن دھکی و افر ارگ علطم ارب آود نو  و مت  ر اس یک ذرک ایک  و رفامای مت رفزہ روھک اہیں کت ہک اچدن دھکی و افر ااطفر ہن رکف اہیں کت ہک 

 رادار رکان الزؾ ےہ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔اچدن

     5    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ٤ََز َرضَٔی اہللُ 

َب بَٔيَسیِطٔ  رَضَ َٓ اَ٪  ـَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َذََکَ َر٣َ ًَ َّی اہللُ  َْةٔ َػل ٔ اٟ َّْ َس إٔبَِضا٣َُط فٔی اٟ َ٘ ًَ ََٜذا َوَصََٜذا َوَصََٜذا ث٥َُّ  ِضزُ َص ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ

َٟطُ ثَََلثٔيَن  ِٗٔسُروا  ا َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ إِٔ٪ أُُِِٔمَ  َٓ وا ٟٔزُِؤَیتٔطٔ  ِِٓٔطُ  َُٓؼو٣ُوا ٟٔزُِؤیَتٔطٔ َوأَ

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض 

 ے راضمؿ اابملرک اک ذرک ایک  و رفامای رھپ اےنپ دفونں اہوھتں ےک اسھت ااشرہ رک ےک رفامای ہی ہنیہم اس رطح ےہ افر اس رطح ےہ 

ھکی رک رفزے روھک افر ااطفر )دیع( رکف اچدن دھکی رک، افر افر اس رطح ےہ رھپ رسیتی رمہبت اےنپ اوگنےھٹ وک دنب رک ےک رفامای ہک اچدن د

 ارگ علطم ارب آود نو  و مت  ر  سی رفزے یک دعتاد وپری رکان الزؾ ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔

     6    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک :  راوی

٠َِي٥ُِٜ  ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔ َو ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٔسُروا ثَََلثٔيَن ٧َِحَو َحٔسیٔث أَبٔی  و َحسَّ ِٗ ا َٓ

 أَُسا٣َةَ 



 

 

رکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس  دن ےک اسھت ہی دحثی یھب ایس رطح اوب

 رفاتی یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔

     7    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ سٌيس، یحٌی ب٩ سٌيس، حرضت ًبيساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

ا٢َ  َٗ ٔ َو ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٌٔيٕس َحسَّ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ َس َّی اہللُ  و َحسَّ َذََکَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ١ِ ث ُ٘ ٥ِ َي َٟ َٟطُ َو ٔسُروا  ِٗ ا َٓ ا٢َ  َٗ ََٜذا َو ََٜذا َوَصََٜذا َوَص ِضزُ َص وَ٪ اٟظَّ ٍْ َؤًِْشُ ِضزُ تِٔش ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ اَ٪  ـَ  ََلثٔيَن َر٣َ

 دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس  ے راضمؿ اابملرک اک ذرک ایک  و رفامای ہک ہنیہم اسیتن )دؿ اک( نوات ےہ افر اےنپ اہھت ےس ااشرہ رک ےک رفامای اس رطح ےس 

 افر اس رطح افر اس رطح ےس نو  و مت اس ایکس دعتاد وپری رکو افر  سی اک ظفل  ںیہ رفامای۔

 دیبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبعاہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، رضحت :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ان ۔اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رک

     8    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔي١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َّی  و َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا 

َّی َتزَ  وا َحً ِٔطُ ِٔ َّی َتَزِوُظ َوَُل ُت ََل َتُؼو٣ُوا َحً َٓ وَ٪  ٍْ َؤًِْشُ ِضزُ تِٔش ٤ََّا اٟظَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َٟطُ اہللُ  ِٗسُٔروا  ا َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ  ِوُظ 

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، انعف، رضحت 

 و افر رفامای ہنیہم اسیتن دؿ اک یھب نوات ےہ  و مت رفزہ ہن روھک  ب کت ہک اچدن ہن دھکی و افر ااطفر )دیع( ہن رکو  ب کت ہک اچدن ہن دھکی

 وپری رکان الزؾ ےہ۔ ارگ علطم اربآود نو  و رفزں یک دعتاد مت  ر



 

 

 زریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن 

     9    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤يس ب٩ ٣شٌسہ اٟباہلی، بْش ب٩ ٣ٔـ١، س٤٠ہ، اب٩ ٤٘٠ًہ، ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ح٤َُِيُس ب٩ُِ  ًَ و َحسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا َس٤َ٠َُة َوصَُو اب٩ُِ  ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ َسَة ا ٌَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش

ٍْ َو  ِضزُ تِٔش ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟظَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ َُٓؼو٣ُوا َوإَٔذا ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ِٟضََٔل٢َ  إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا َٓ وَ٪  ًِْٔشُ

َٟطُ  ٔسُروا  ِٗ ا َٓ ٠ًََِي٥ُِٜ  إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ وا  ِِٓٔطُ َ أ َٓ  َرأَیُِت٤ُوُظ 

دیمح نب دعسمہ اابلیلہ، رشب نب لضفم، ہملس، انب ہمقلع، انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

اطفر فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہنیہم اسیتن دؿ اک یھب نوات ےہ  و  ب مت  ے اچدن دھکی ایل  و مت رفزہ روھک افر  ب مت اچدن دھکی و  و اہیلع 

 )دیع( رکف افر ارگ علطم ارب آود نو  و رفزں یک دعتاد وپری )ینعی  سی( رکو

 ہمقلع، انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیمح نب دعسمہ اابلیلہ، رشب نب لضفم، ہملس، انب :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک رفزے وپرے رکان ۔ اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ

     10    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبسہلل، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ِبَس اہللٔ  َحسَّ ًَ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  ثَىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ

و٢ُ إَٔذا َرأَیُِت٤ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَُِض٤َا  وا ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ِِٓٔطُ َ أ َٓ َُٓؼو٣ُوا َوإَٔذا َرأَیُِت٤ُوُظ  وُظ 

إِٔ٪ ٥َُُّ  َٟطُ َٓ ٔسُروا  ِٗ ا َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ 

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبعہلل، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل 

رکف افر ارگ علطم  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک  ب مت اچدن دوھکی  و رفزہ روھک افر  ب مت اچدن دوھکی  و ااطفر )دیع(



 

 

 اربآود نو  و مت  ر اس یک دعتاد وپری رکان الزؾ ےہ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبعہلل، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔

     11    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، حرضت ًبساہلل ب٩ زی٨ار رضی اہلل یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َٗ  ٕ ٌٔيٕس َواب٩ُِ حُِحز ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو وَ٪  و َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ أَِخبََر٧َا و 

ًَبِ   ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ ِضزُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ اٟظَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َُّط َس٤ٔ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ

 ٔ إ َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ  َّ٥ َِ َّی َتزَِوُظ إُٔلَّ أَِ٪ ُي وا َحً ِٔطُ ِٔ َّی َتَزِوُظ َوَُل ُت ِي٠َّة َُل َتُؼو٣ُوا َحً َٟ وَ٪  ٍْ َؤًِْشُ ٠ًََ تِٔش َٟطُ ِ٪ ٥َُُّ  ٔسُروا  ِٗ ا َٓ  ِي٥ُِٜ 

ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، یحی، اامسلیع، انب رفعج، رضحت دبعاہلل نب دانیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اسیتن دؿ اک یھب نوات اوہنں  ے انس ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہنیہم

ےہ مت رفزہ ہن روھک  ب کت ہک اچدن ہن دھکی و افر ااطفر )دیع( ہن رکف  ب کت ہک مت اچدن ہن دھکی و وسا ے اس ےک ہک ارگ آامسؿ 

 اربآود نو  و مت  ر اینت رادار ںیم رفزے الزؾ ںیہ۔

 ، انب رفعج، رضحت دبعاہلل نب دانیر ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی، اامسلیع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔ اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں

     12    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، روح ب٩ ًبازہ، زَکیا، اب٩ اسحاٚ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َرِوُح بِ  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ٤ِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ ث٨ََا  َٙ َحسَّ یَّاُئ ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا َزََکٔ ٩ُ ًَُباَزَة َحسَّ

ََٜذا َو  ِضزُ َصََٜذا َوَص و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ وُُل َس٤ٔ ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي َبَف َرضَٔی اہللُ  َٗ ََٜذا َو ةٔ َص َْ ٔ اٟ َّْ  إٔبَِضا٣َُط فٔی اٟ



 

 

می اہرفؿ نب دبع اہلل، رفح نب ابعدہ، زرکای، انب ااحسؼ، رمعف نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے یبن رک

 فآہل فملس  ے رسیتی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک ہنیہم اس رطح افر اس رطح افر اس رطح افر آپ یلص اہلل ہیلع

 رمہبت ںیم اوگنےھٹ وک دنب رفام ایل۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، رفح نب ابعدہ، زرکای، انب ااحسؼ، رمعف نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔

     13    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہححاد ب٩ طارع، حش٩ اُلطيب، طیبا٪، یحٌی، ابوس٤٠ہ، حرض :  راوی

 ُ ا٢َ َوأَِخبََرنٔی أَب َٗ ٩ًَِ یَِحٌَی  ث٨ََا َطِیَباُ٪  ث٨ََا َحَش٩ْ اِْلَِطَيُب َحسَّ ارٔعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ و َحسَّ َّطُ َس٤ٔ و َس٤َ٠ََة أ٧َ

ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ٌِ وُُل َس٤ٔ ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي وَ٪ َرضَٔی اہللُ  ٍْ َؤًِْشُ ِضزُ تِٔش و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ   ل

اجحج نب اشرع، نسح االبیش، ابیشؿ، ٰییحی، اوبہملس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےہ۔ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک ہنیہم اسیتن دؿ اک یھب نوات 

 اجحج نب اشرع، نسح االبیش، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی

     14    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سہ١ ب٩ ٤ًْا٪، زیاز ب٩ ًبساہلل اٟبکائی، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، ٣وسٰی ب٩ ك٠حہ حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٤َاَ٪  ِْ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ ًُ ًَبِ و َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ك٠ََِحَة   ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َّائٔیُّ  َِٟبک ِبٔس اہللٔ ا ًَ ث٨ََا زٔیَازُ ب٩ُِ  ٔس اہللٔ َحسَّ

ََٜذا ََٜذا َوَص ِضزُ َص ا٢َ اٟظَّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ا ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٌّ ا َوتِٔش ًَِْشّ ا َو ًَِْشّ ََٜذا   َوَص

لہس نب امثعؿ، زاید نب دبعاہلل ااکبلیئ، دبعاکلمل نب ریمع، ومٰیس نب ہحلط رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 (فآہل فملس  ے رفامای ہک ہنیہم اس رطح افر اس رطح افر اس رطح دس افر دس افر ون )دؿ اک

 نب امثعؿ، زاید نب دبعاہلل ااکبلیئ، دبعاکلمل نب ریمع، ومٰیس نب ہحلط رضحت انب رمعلہس  :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل

     15    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، جب٠ة، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ َجبَ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َرُسو٢ُ و َحسَّ َٗ وُُل  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ُت اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٠ََة 

 ٔ ٌٔض َٙ بَٔيَسیِطٔ ٣َزََّتئِن بٔک١ُِّ أََػابٔ َّٔ َذا َوَػ َٛ َذا َو َٛ َذا َو َٛ ِضزُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟظَّ ًَ َّی اہللُ  ةٔ اہللٔ َػل َْ ٔ اٟ َّْ ٔة اٟ َ٘ ِٔ َؽ فٔی اٟؼَّ َ٘ ََ ٤َا َو

یإٔبَِضا ُِٟيِْسَ ُِٟي٤ِىَی أَِو ا  ٦َ ا

، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہنیہم ہشیمہ اےسی 

 

 ی لة
دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، ذ

اشرہ رک ےک رفامای افر اےسی افر اےسی ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ دفونں اہوھتں ےک اسھت دفونں اہوھتں یک ایلگن ےس ا

 رسیتی رمہبت ںیم آپ  ے اےنپ داںیئ ای ابںیئ اوگنےھٹ وک دنب رفام ایل۔

، رضحت انب رمع :  رافی

 

 ی لة
 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، ذ

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔اچدن 

     16    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ا٤ْٟىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ً٘بہ، اب٩ رحیث حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل :  راوی

َبَة َوصَُو اب٩ُِ رُحَ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یِٕث 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي َْسَ اہللُ  َٛ َبُة یََسیِطٔ ثَََلَث ٣َٔزإر َو ٌِ َٙ ُط وَ٪ َوكَبَّ ٍْ َؤًِْشُ ِضزُ تِٔش ٥َ اٟظَّ

ِيطٔ ثَََلَث ٣ٔزَارٕ  َّٔ َٛ  َٙ ِضزُ ثَََلثُوَ٪ َوكَبَّ ا٢َ اٟظَّ َٗ َبُة َوأَِحٔشبُطُ  ِ٘ ا٢َ ًُ َٗ ةٔ  َْ ٔ اٟ َّْ  اِْلٔبَِضا٦َ فٔی اٟ

ثی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اینثمل، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہبقع، انب رح

فملس  ے رفامای ہک ہنیہم اسیتن دونں اک یھب نوات ےہ افر یبعش رافی  ے اےنپ اہوھتں ےس نیت رمہبت ااشرہ ایک افر رسیتی رمہبت ںیم 

نوں ہک آپ  ے رفامای ہک ہنیہم  سی دونں اک نوات ےہ افر اوہنں  ے اینپ اوگنےھٹ وک دنب رکایل ہبقع رفای  ے اہک ہک ںیم امگؿ رکات 



 

 

 ویلیھتہں ےس نیت رمہبت ااشرہ ایک۔

 دمحم نب اینثمل، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہبقع، انب رحثی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔

     17    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ُسر، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ا٤ْٟىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س جٌَف، طٌبہ، اسوز ب٩ ٗيص، سٌيس اب٩ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ،  :  راوی

 ٤ًزو ب٩ سٌيس، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َّی َوابِ  ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی ٩ُ َبظَّ َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر 

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ ٌٔيَس ب٩َِ  ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِيٕص  َٗ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ ب٩ِٔ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٌٔيٕس أ٧َ َس

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ٨ًَُِض٤َا یَُحسِّ ََٜذا َرضَٔی اہللُ  ََٜذا َوَص ِضزُ َص ْة َُل ٧َُِٜتُب َوَُل ٧َِحُشُب اٟظَّ يَّ ْة أ٣ُِّ َّا أ٣َُّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

ىٔی َت٤َا٦َ ثَََلثٔيَن  ٌِ ََٜذا َي ََٜذا َوَص ِضزُ َصََٜذا َوَص ٔة َواٟظَّ َْ ٔ اٟ َّْ َس اِْلٔبَِضا٦َ فٔی اٟ َ٘ ًَ ََٜذا َو  َوَص

 نب اینثمل، انب  ،رر، دمحم رفعج، ہبعش، اوسد نب س ،، دیعس انب رمعف نب دیعس، رضحت انب رمع ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم

 اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مہ ایم اتم ےک وگ ںیہ ہن مہ ےتھکل ںیہ افر ہن مہ

افر اس رطح افر اس رطح افر رسیتی رمہبت ںیم اوگنےھٹ وک دنب رفام ایل افر ہنیہم اس رطح  اسحب رکےت ںیہ ہنیہم اس رطح نوات ےہ

 افر اس رطح افر اس رطح نوات ےہ ینعی لمکم  سی )دونں( اک

رضحت انب  اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب اینثمل، انب  ،رر، دمحم رفعج، ہبعش، اوسد نب س ،، دیعس انب رمعف نب دیعس، :  رافی

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ے رکان ۔اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپر

     18    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، اسوز ب٩ ٗيص :  راوی



 

 

ِيٕص بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِسَوز َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ ٥َِٟ و َحسَّ ٔ َو ٔ  از ِضز یَِذَُکِ ٠ٟٔظَّ

انٔی ثَََلثٔيَن  َّْ  اٟ

 
ِ
ر 
ْه

َ
ّ

 

لس

دمحم نب احمت، انب دہمی، ایفسؿ، اوسد نب س ، اس  دن ےک اسھت ہی رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ  نکی اس رفاتی ںیم اَ

 اک ذرک  ںیہ ایک ایگ
َ
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اث َ َ

 

ِ  ث

 

ان

َ
ّ

 

 ال

 دمحم نب احمت، انب دہمی، ایفسؿ، اوسد نب س ، :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔

     19    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ جحسری، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، حش٩ ب٩ ًبيساہلل، حرضت سٌس ب٩ ًبيسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ًُبَِئس اہللٔ ث٨ََا ا َِٟواحٔٔس ب٩ُِ زَٔیازٕ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ٍَ َحسَّ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔس ب٩ِٔ ًُبَِيَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس  

َٟطُ ٣َا یُِسرٔیَک أَ٪َّ ا٠َّٟيِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٔ ِي٠َُة ا٨ِِّٟؼ َٟ ِي٠ََة  و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َرُجَّل َي ُت َرُسو٢َ اہللٔ اب٩ُِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٌِ ُٕ َس٤ٔ ِؼ ٠ََة ا٨ِّٟ

و٢ُ اٟظَّ  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ٌٔطٔ َػل ٔة َوأََطاَر بٔأََػابٔ َْ ٔ اٟ َّْ ََٜذا فٔی اٟ ِْشٔ ٣َزََّتئِن َوَص ٌَ ِٟ ٌٔطٔ ا ََٜذا َوأََطاَر بٔأََػابٔ ََٜذا َوَص ِضزُ َص

 ك٠َُِّضا َوَحَبَص أَِو َخ٨ََص إٔبَِضا٣َطُ 

حد ری، دبعاوادح نب زاید، نسح نب دیبع اہلل، رضحت دعس نب دیبعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر
د 

فاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک اوباکلم 

رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکی آدیم وک ےتہک نو ے انس ہک آج رات آداھ ہنیہم نوایگ  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 فآہل فملس وک  ے اس آدیم ےس رفامای ہک ےھجت سک رطح ولعمؾ نوا ہک رات آداھ ہنیہم نوایگ ےہ؟ںیم  ے  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رفامےت نو ے انس ہک ہنیہم اس رطح افر اس رطح افر اس رطح افر آپ  ے اینپ اویلگنں ےس دف رمہبت دس اک ااشرہ رفامای افر اینپ 

 اسری اویلگنں ےس ااشرہ رفامای۔

حد ری، دبعاوادح نب زاید، نسح نب دیبعاہلل، رضحت دعس نب دیبعہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی
د 

 ہنعاوباکلم 

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔



 

 

     20    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابزاہي٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ َس ٨ًَِطُ َحسَّ ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

 َ أ َٓ َُٓؼو٣ُوا َوإَٔذا َرأَیُِت٤ُوُظ  ِٟضََٔل٢َ  ٥َ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َُٓؼو٣ُوا َٗ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ وا  ِِٓٔطُ

 ثَََلثٔيَن یَِو٣ّا

دعس، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای ییحی نب ییحی، اربامیہ نب 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب مت اچدن دوھکی  و رفزہ روھک افر  ب اچدن دوھکی  و ااطفر)دیع( رکف ارگ علطم

 روھک۔اربآود نو  و مت  سی دونں ےک رفزے 

 ییحی نب ییحی، اربامیہ نب دعس، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک اف

     21    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٤ا٪، ب٩ سَل٦ اٟح٤هی، ربيٍ، اب٩ ٣ش٥٠ ٩ً ٣ح٤س، اب٩ زیاز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  ًَ َحسَّ ٕس َوصَُو اب٩ُِ زٔیَازٕ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ىٔی اب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ ٍُ َي ث٨ََا اٟزَّبٔي ِٟح٤َُهٔیُّ َحسَّ ٦ٕ ا ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ ُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسَلَّ

ِِٓٔطُ  ا٢َ ُػو٣ُوا ٟٔزُِؤیَتٔطٔ َوأَ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َسزَ ًَ ٌَ ِٟ ٠ٔ٤ُوا ا ِٛ َ أ َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ  َ إِٔ٪ ُُِمِّ َٓ  وا ٟٔزُِؤیَتٔطٔ 

ی، رعیب، انب ملسم نع دمحم، انب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص 

ج
 م
ج
ل

دبعارلنمح ، نب السؾ ا

دن دھکی رک ااطفر رکف افر ارگ علطم اربآود نو  و مت رفزفں یک دعتاد اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای مت اچدن دھکی رک رفزہ روھک افر اچ

 وپری رکف۔

ی، رعیب، انب ملسم نع دمحم، انب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ج
 م
ج
ل

 دبعارلامحؿ، نب السؾ ا

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔



 

 

     22    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیاز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ :  راوی

ُت أَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٔس ب٩ِٔ زٔیَاز ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ وُُل و َحسَّ ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ بَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

٠ًََِيطٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وا ثَََلثٔيَن  َٗ سُّ ٌُ َٓ ِضزُ  ٠ًََِي٥ُِٜ اٟظَّ  َ إِٔ٪ ُُِمِّ َٓ وا ٟٔزُِؤیَتٔطٔ  ِِٓٔطُ  َوَس٥ََّ٠ ُػو٣ُوا ٟٔزُِؤیَتٔطٔ َوأَ

امای دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رف

  دھکی رک رفزہ روھک افر اچدن دھکی رک ااطفر )دیع( رکف  و ارگ مت  ر ہنیہم وپہدیہ رےہ  و مت  سی رفزفں یک دعتاد وپری رکف۔ہک مت اچدن

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دھکی رک راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر اچدن دھکی رک دیع ارطفل رکان افر ارگ ابدؽ نوں  و  سی دؿ ےک رفزے وپرے رکان ۔

     23    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بْش ًبسی، ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، اب٩ زیاز، ارعد، ابوہزیزہحسث٨ا ابوبرک ب :  راوی

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ًُ  ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٤ََز 

ا٢َ إَٔذا َرأَیِتُ صُزَ  َ٘ َٓ ِٟضََٔل٢َ  ٥َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َذََکَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ وا یَِزَة َرضَٔی اہللُ  ِِٓٔطُ َ أ َٓ َُٓؼو٣ُوا َوإَٔذا َرأَیُِت٤ُوُظ  ٤ُوُظ 

وا ثَََلثٔيَن  سُّ ٌُ َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ إِٔ٪ أُُِِٔمَ  َٓ 

 رشب دبعی، دیبع اہلل نب رمع، انب زاید، ارعج، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دحانث اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب

دعتاد  فملس  ے رفامای ہک مت اچدن دھکی رک رفزہ روھک افر اچدن دھکی رک ااطفر )دیع( رکف  و ارگ مت  ر ہنیہم وپہدیہ رےہ  و مت  سی رفزفں یک

 وپری رکف۔

 رکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب دبعی، دیبعاہلل نب رمع، انب زاید، ارعج، اوبرہریہدحانث اوب :  رافی

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

  

 ...راضمؿ اابمل رک ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایبؿ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اابمل رک ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایبؿراضمؿ 

     24    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابوبرک، وٛيٍ، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ اب٩ ْٛير، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو ٩ًَِ یَِحٌَی بِ  َحسَّ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ٣َُباَرٕک   ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ یِٕب  ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ  ٕ ْٔير َٛ ٩ٔ أَبٔی 

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  اَ٪ بَٔؼِو٦ٔ یَِو٦ٕ َوَُل َیِو٣َئِن َس٤َ٠ََة  ـَ ٣ُوا َر٣َ سَّ َ٘ طٔ َوَس٥ََّ٠ َُل َت

٠َِيُؼ٤ِطُ  َٓ  إُٔلَّ َرُج١ْ كَاَ٪ َيُؼو٦ُ َػِو٣ّا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبرکب، فعیک، یلع نب رابرک، ییحی نب انب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

وہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت راضمؿ اابملرک ےس ہن اکی دؿ افر ہن یہ دف دؿ رفاتی ےہ ہک ا

 ےلہپ رفزہ روھک وسا ے اس آدیم ےک وج اس دؿ رفزہ راتھک اھت  و اےس اچےیہ ہک فہ رھک ےل۔

 ییحی نب انب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبرکب، فعیک، یلع نب رابرک،  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابمل رک ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایبؿ

     25    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ بْش رحیزی، ٣ٌاویہ، اب٩ سَل٦، اب٩ ٣ْىی، ابوًا٣ز، ہظا٦، اب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب ب٩  :  راوی

 ًبسا٤ٟحيس، ایوب، زہير ب٩ رحب، حشين ب٩ ٣ح٤س، طیبا٪، حرضت یحٌی ب٩ ابی ْٛير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََاظ َیِحٌَی ًَا و َحسَّ ث٨ََا أَبُو  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٕ ح و َحسَّ ٦ ىٔی اب٩َِ َسَلَّ ٌِ اؤیَُة َي ٌَ ث٨ََا ٣ُ یزٔیُّ َحسَّ ََِٟحٔ ث٨ََا ب٩ُِ بِْٔشٕ ا ٕ َحسَّ ٣ٔز

 ِٟ ِبٔس ا ًَ َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ َّی َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ صَٔظا٦ْ ح و َحسَّ ث٨ََا أَیُّوُب ح و َحسَّ ٤َحٔئس َحسَّ

 ٔ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ْٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ُض٥ِ  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ك٠ُُّ ٕس َحسَّ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٕب َحسَّ  ٧َِحَوظُ  رَحِ

 ینثم، انب ایب رمع، دبعاواہب نب دبعا،دیجم، اویب، زریہ نب ییحی نب رشب رحریی، اعمفہی، انب السؾ، انب ینثم، اوباعرم، اشہؾ، انب

رحب، نیسح نب دمحم، ابیشؿ، رضحت ییحی نب ایب ریثک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس دحثی یک رطح رفاتی ایک ایگ 

 ےہ۔



 

 

، انب ایب رمع، دبعاواہب نب دبعا،دیجم، اویب، زریہ ییحی نب رشب رحریی، اعمفہی، انب السؾ، انب ینثم، اوباعرم، اشہؾ، انب ینثم :  رافی

 نب رحب، نیسح نب دمحم، ابیشؿ، رضحت ییحی نب ایب ریثک ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایبؿراضمؿ اابمل رک ےس اکی ای

     26    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  َش٥َ أَِ٪ َُل یَِسُخ١َ َحسَّ ِٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّی اہللُ  صِزٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ـَ  ا ٣َ َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوةُ  أَِخبََرنٔی رُعِ َٓ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ ص٩َُّ ًَلَی أَِزَوأجطٔ َطِضّزا  ِي٠َّة أًَُسُّ َٟ وَ٪  ٍْ َؤًِْشُ  ِت تِٔش

 ِٗ ََّک أَ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ َِٟت بََسأَ بٔی  ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ًََِی٨َا َطِضّزا َزَخ١َ  َش٤َِت أَِ٪ َُل َتِسُخ١َ 

 ٍْ ِضَز تِٔش ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َ٘ َٓ ص٩َُّ  ی٩َ أًَُسُّ ٍٕ َؤًِْشٔ ََّک َزَخ٠َِت ٩ِ٣ٔ تِٔش وَ٪ َوإ٧ٔ  َؤًِْشُ

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مسق ا ےنیئ 

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ہنیہم کت اینپ ازفاج رہطمات ےک اپس  ںیہ اجںیئ ےگ زرہی ےتہک ںیہ ہک ےھجم رعفہ  ے ربخ دی 

 راںیت سگر ںیئگ ںیم اؿ را وں وک رامر رکیت ریہ  و ہک 

 

 

 

دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک  ب ان

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اہں رشتفی ال ے۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابمل رک ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایبؿ

     27    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٟيث، اب٩ زبير، حرضت جابز٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس :  راوی

يِ  َٟ ث٨ََا  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ٌٔيٕس َوا٠َّٟ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َرضَٔی َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ْث 

َّی ا٢َ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َُّط  ٨ُِط أ٧َ ًَ ٤ََّا  اہللُ  ٨َ٠ِا إ٧ٔ ُ٘ َٓ ی٩َ  ٍٕ َؤًِْشٔ َِٟی٨َا فٔی تِٔش ٔ َد إ َََٓخَ ًَِتز٢ََ ََٔشائَُط َطِضّزا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ اہللُ 



 

 

 ٔ ا َواحَٔسّة ف ٌّ َٙ بَٔيَسیِطٔ ثَََلَث ٣َزَّإت َوَحَبَص إِٔػَب َّٔ ِضزُ َوَػ ٤ََّا اٟظَّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ وَ٪  ٍْ َؤًِْشُ َِٟيِو٦ُ تِٔش ٔ ا ة  ی اِْلَٔخَ

 نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب زح ،، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل اکی ہنیہم کت اینپ دمحم

ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دحیلعہ رےہ ےھت  و آپ اوسیتنںی دؿ ںیم امہری رطػ رشتفی ال ے  و مہ  ے رعض ایک ہک 

 رفامای ہک ہنیہم اسیتن دونں اک یھب نوات ےہ افر آپ  ے اےنپ دفونں اہوھتں وک نیت رمہبت یالای افر آج اوسیتناں دؿ ےہ رھپ آپ  ے

 آرخی رمہبت ںیم اکی ایلگن وک دنب رفام ایل۔

 دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب زح ،، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابمل رک ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایبؿ

     28    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد ب٩ طارع، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت ج :  راوی

 ٨ًہ

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ارٔعٔ  ِبٔس اہللٔ َوَححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َّطُ َحسَّ ٔ أ٧َ  ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر

ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َِٟی٨َا َػَباَح تِٔش َس٤ٔ ٔ َد إ َََٓخَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔشائَُط َطِضّزا  َّی اہللُ  ًَِتز٢ََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل وُُل ا ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي   ٍٕ

َّی  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ی٩َ  ٍٕ َؤًِْشٔ ٤ََّا أَِػَبِح٨َا ٟٔتِٔش ٔ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ی٩َ  ِضزَ اہللَُؤًِْشٔ ٥َ إٔ٪َّ اٟظَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٥َ بَٔيَسیِطٔ ثَََلثّا ٣َزََّتئِن بٔأََػ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٙ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ی٩َ ث٥َُّ كَبَّ ا َؤًِْشٔ ٌّ ٍٕ َیُٜوُ٪ تِٔش َة بٔتِٔش َْ ٔ اٟ َّْ ٍٔ یََسیِطٔ ك٠َُِّضا َواٟ ٔ اب

 ٨ِ٣َٔضا

ج نب دمحم، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب اشرع، اجح

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات ےس اکی ہنیہم کت دحیلعہ رےہ اسیتن دؿ سگر اج ے ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 دونں ےک دعب فملس امہری رطػ حبص ےک فتق رشتفی ال ے  و ھچک 

 

 

 

ووگں  ے آپ ےس رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ ان

رشتفی ےل آ ے؟ رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ اہوھتں وک نیت رمہبت المای دف رمہبت اےنپ اہوھتں یک اسری اویلگنں ےک 

 اسھت افر رسیتی رمہبت ںیم ون اویلگنں ےک اسھت۔

 اجحج نب اشرع، اجحج نب دمحم، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہرفؿ نب دبعاہلل، :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿراضمؿ اابمل رک ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایب

     29    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، یحٌی ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ػيفی، ًرک٣ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩  :  راوی

 حارث، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 َ ث ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٔس ب٩ِٔ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی َیِحٌَی ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ٨َا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

٨ًََِضا أَِخ  َِٟحارٔٔث أَِخبََرُظ أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َرضَٔی اہللُ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ٣ََة ب٩َِ  ٠ًََِيطٔ بََرِتطُ أَ٪َّ َػِيفٓٔیٕ أَ٪َّ ًرِٔکٔ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٠َِيض٥ِٔ  ًَ وَ٪ یَِو٣ّا ََُسا  ْة َؤًِْشُ ٌَ ا ٣ََضی تِٔش َّ٤٠َ َٓ ٔف أَص٠ِٔطٔ َطِضّزا  ٌِ ًَلَی َب َٕ أَِ٪ َُل یَِسُخ١َ  ٥َ َح٠َ َت یَا  َوَس٠َّ ِٔ ُط َح٠َ َٟ ٘ٔي١َ  َٓ أَِو َراَح 

ا٢َ  َٗ ٠َِی٨َا َطِضّزا  ًَ ی٩َ یَِو٣ّا٧َٔيیَّ اہللٔ أَِ٪ َُل َتِسُخ١َ  ّة َؤًِْشٔ ٌَ ِضَز یَُٜوُ٪ تِٔش  إٔ٪َّ اٟظَّ

اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، ییحی نب دبعاہلل نب دمحم نب یفیص، رکعہم نب دبعارلنمح نب احرث، رضحت اؾ ہملس ریض 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ھچک ازفاج رہطمات ےک اہلل اعتٰیل اہنع ربخ دیتی ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مسق ا ےنیئ ہک آپ یلص

اپس اکی ہنیہم کت  ںیہ اجںیئ ےگ۔  و  ب اسیتن دؿ سگر ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص ای اشؾ اؿ یک رطػ رشتفی ےل 

  ے  و مسق ا ےنیئ  یھ ہک آپ ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ایگ ہک اے اہلل ےک یبن! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دونں اک یھب نوات ےہ۔

 

 

 

 اکی ہنیہم کت امہری رطػ رشتفی  ںیہ الںیئ ےگ آپ  ے رفامای ہک ہنیہم ان

اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، ییحی نب دبعاہلل نب دمحم نب یفیص، رکعہم نب دبعارلامحؿ نب احرث، رضحت اؾ  :  رافی

 ٰیل اہنعہملس ریض اہلل اعت

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابمل رک ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایبؿ

     30    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ابزاہي٥، روح، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ؿحاک، حرضت اب٩ جزیخاسحاٚ ب :  راوی

 ٌِ اُک َي حَّ َـّ ث٨ََا اٟ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َرِوْح ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ا  ٌّ ًَأػ٥ٕ َج٤ٔي ىٔی أَبَا 

٠َِْطُ  ٣ٔ ٔ  ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز



 

 

 ؼ نب اربامیہ، رفح، دمحم نب ینثم، کاحک، رضحت انب رج ، ےس اس  دن ےک اسھت ایس دحثی یک رطح رفاتی ایک ایگ ےہااحس

 ااحسؼ نب اربامیہ، رفح، دمحم نب ینثم، کاحک، رضحت انب رج ، :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابمل رک ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایبؿ

     31    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بْش، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، ٣ح٤س ب٩ سٌيس، حرضت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ تٌالٰی 

 َ ث ٌٔي١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔس َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس ٕس  ٌِ ُس ب٩ُِ َس ىٔی ٣َُح٤َّ

 ًَ َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََضَ َٗ ٨ًَُِط  إؾ َرضَٔی اہللُ  َّٗ ََٜذا ب٩ِٔ أَبٔی َو ِضزُ صَََٜذا َوَص ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ ی  ًَلَی اِْلَُِخَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔئسظٔ 

ا ٌّ ٔة إِٔػَب َْ ٔ اٟ َّْ َؽ فٔی اٟ َ٘ ََ  ث٥َُّ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، دمحم نب دیعس، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ اکی اہھت وک دفرسے اہھت  ر امرا افر رفامای ہک ہنیہم اس رطح افر اس رطح نوات ےہ رھپ روسؽ اہلل یلص

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رسیتی رمہبت اکی ایلگن مک رفام یل

  نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، دمحم نب دیعس، رضحت دعس :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابمل رک ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایبؿ

     32    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، اس٤اًي١، حرضت ٣ح٤س ب٩ سٌس :  راوی

ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔي١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  یَّاَئ َحسَّ أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ و َحسَّ ٕس  ٌِ  َس

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٨ُِط  ا ٣َزَّةّ ًَ ٌّ ا َوتِٔش ًَِْشّ ا َو ًَِْشّ ََٜذا  ََٜذا َوَص ََٜذا َوَص ِضزُ َص ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٔيیِّ َػل

اقمس نب زرکای، نیسح نب یلع، زادئہ، اامسلیع، رضحت دمحم نب دعس اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل 



 

 

 راشد رفامای ہک ہنیہم اس رطح افر اس رطح افر اس رطح ےس نوات ےہ دس افر دس افر ون رمہبت۔ہیلع فآہل فملس  ے ا

 اقمس نب زرکای، نیسح نب یلع، زادئہ، اامسلیع، رضحت دمحم نب دعس :  رافی

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

  

 اک ایبؿ رفزفں :   ابب

 راضمؿ اابمل رک ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےنھک اک ایبؿ

     33    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل، ًلی ب٩ حش٩ ب٩ طٔيٙ، زائسہ، س٤٠ہ ب٩ س٠امی٪، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس :  راوی

ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ  َ و َحسَّ اَُل أَِخب َٗ  ٪َ ٕٙ َوَس٤َ٠َُة ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َط٘ٔي ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ُِٗضزَاَذ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ِبُس اہللٔ ُس ب٩ُِ  ًَ ر٧ََا 

 ٔ ىَی َحٔسیْ ٌِ ٔ ب٤َٔ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز ٤َُِٟباَرٔک أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ  ض٤َٔاَي

دمحم نب دبع اہلل، یلع نب نسح نب قیفش، زادئہ، ہملس نب امیلسؿ، دبعاہلل نب رابرک، اامسلیع نب ایب اخدل اس  دن ےک اسھت ہی رفاتی 

 یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

  اخدلدمحم نب دبعاہلل، یلع نب نسح نب قیفش، زادئہ، ہملس نب امیلسؿ، دبعاہلل نب رابرک، اامسلیع نب ایب :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ رہش ےک ےئل اس یک اینپ یہ رؤتی ربتعم ےہ ۔

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ رہش ےک ےئل اس یک اینپ یہ رؤتی ربتعم ےہ ۔

     34    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف، ٣ح٤س، اب٩ رح٠٣ہ حرضت  :  راوی

 َکیب

ا َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٌٔي١ُ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا َو

 ٌَ َِٟحارٔٔث َب ١ٔ ب٨َِٔت ا ـِ َٔ ِٟ یِٕب أَ٪َّ أ٦َُّ ا ٩ًَِ َُکَ ٠َ٣ََة  ٕس َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی رَحِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ََفٕ  ٌِ ا٢َ َوصَُو اب٩ُِ َج َٗ ا٦ٔ  اؤیََة بٔاٟظَّ ٌَ ٔلَی ٣ُ ِتُط إ َْ

ٔس٣ُِت  َ٘ َٓ  ُ ةٔ ث ٌَ ُِٟح٤ُ ِي٠ََة ا َٟ ِٟضََٔل٢َ  أَیُِت ا ا٦ٔ ََفَ اُ٪ َوأ٧ََا بٔاٟظَّ ـَ ًَلَیَّ َر٣َ ِيُت َحاَجَتَضا َواِسُتض١َّٔ  ـَ َ٘ َٓ ا٦َ  ٤َِٟٔسی٨ََة اٟظَّ س٣ُِٔت ا َٗ  َّ٥



 

 

 ٔ ِٟض ٨ًَُِض٤َا ث٥َُّ َذََکَ ا ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ َٟىٔی  َ َشأ َٓ  ٔ ِضز ِي٠ََة فٔی آَٔخٔ اٟظَّ َٟ ٠ُِت َرأَی٨َِاُظ  ُ٘ َٓ ِٟضََٔل٢َ  ا٢َ ٣ًََی َرأَیُِت٥ِ ا َ٘ َٓ ََل٢َ 

٨َّٜٔا َرأَی٨َِ  ا٢َ َل َ٘ َٓ اؤیَُة  ٌَ ٥ِ َوَرآُظ ا٨َّٟاُض َوَػا٣ُوا َوَػا٦َ ٣ُ ٌَ ََ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ أ٧ََِت َرأَیَِتطُ  َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ ََل ٧َزَا٢ُ ا َٓ ِبٔت  ِي٠ََة اٟشَّ َٟ اُظ 

َّی ٤ُِٜ٧ٔ  ا٢َ َُل َصََٜذا أ٣َََز٧َا َرُسوََُؼو٦ُ َحً َ٘ َٓ اؤَیَة َؤػَيا٣ٔطٔ  ٌَ ٠ُِت أََو َُل َتَِٜتفٔی بٔزُِؤَیٔة ٣ُ ُ٘ َٓ َّی اہللُ ١َ ثَََلثٔيَن أَِو ٧ََزاُظ  ٢ُ اہللٔ َػل

 ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَطکَّ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی فٔی ٧ََِٜتفٔی أَِو َتَِٜتفٔی

ہبیتق، انب رجح، ییحی نب ییحی، اامسلیع، انب رفعج، دمحم، انب رحہلم رضحت رکبی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب،

اؾ الضفل تنب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ےھجم رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ کلم اشؾ اجیھب ںیم اشؾ ںیم اچنہپ  و ںیم 

فںیہ  ر راضمؿ اابملرک اک اچدن اظرہ نوایگ افر ںیم  ے اشؾ ںیم یہ ہعمج یک رات اچدن داھکی رھپ   ے رضحت اؾ الضفل اک اکؾ وپرا ایک افر

 ںیم ہنیہم ےک آرخ ںیم دمہنی آای  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اچدن اک ذرک نوا  و ےھجم وپےنھچ ےگل ہک مت  ے اچدن بک داھکی

ات اچدن داھکی ےہ رھپ رفامای  و  ے وخد داھکی اھت؟ ںیم  ے اہک اہں! افر ووگں  ے یھب داھکی افر ےہ؟  و ںیم  ے اہک ہک مہ  ے ہعمج یک ر

اوہنں  ے رفزہ راھک افر رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یھب رفزہ راھک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک ایک 

رانھک اکیف  ںیہ ےہ؟ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای  ںیہ! روسؽ اہلل یلص اہلل  رضحت اعمفہی اک اچدن دانھکی افر اؿ اک رفزہ

 ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ ایس رطح رک ے اک مکح رفامای ےہ

 ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی نب ییحی، اامسلیع، انب رفعج، دمحم، انب رحہلم رضحت رکبی :  رافی

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

  

 ...اچدن ےک ٹوھ ے ےڑے نو ے اک ارابتر  ںیہ افر  ب ابدؽ نوں  و  سی دؿ رامر رک و

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  واچدن ےک ٹوھ ے ےڑے نو ے اک ارابتر  ںیہ افر  ب ابدؽ نوں  و  سی دؿ رامر رک

     35    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـي١، حؼين، ٤ًز ب٩ ٣زہ، حرضت ابواٟبدتری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  ِي١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ َحسَّ ٤َِزة ٌُ ِج٨َا ٠ِٟٔ ا٢َ ََخَ َٗ َِٟبِدتَرٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ا ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ِ

ُف  ٌِ ا٢َ َب َٗ ٔ صَُو اب٩ُِ ثَََلٕث َو ِو٦ َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ِٟضََٔل٢َ  ا٢َ َتَزائَِی٨َا ا َٗ ٨َِٟا بَٔبِل٩ٔ ٧َِد٠ََة  َ ا ٧َز َّ٤٠َ ا٢َ  َٓ َٗ َِٟي٠ََتئِن  ٔ صَُو اب٩ُِ  ِو٦ َ٘ ِٟ ا

٠َ٘ٔی٨َا ِو٦ٔ صُوَ  َٓ َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ا٢َ َب َٗ ِو٦ٔ صَُو اب٩ُِ ثَََلٕث َو َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ِٟضََٔل٢َ  َّا َرأَی٨َِا ا ٨َ٠ِا إ٧ٔ ُ٘ َٓ ًَبَّإض  ا٢َ أَیَّ اب٩َِ  َ٘ َٓ ِي٠ََتئِن  َٟ  اب٩ُِ 



 

 

 َّ ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ َِٟي٠ََة  ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِي٠َٕة َرأَیُِت٤ُوُظ  ُضَو ٠َِٟٔي٠َٕة َٟ َٓ ِؤیَٔة  ُظ ٟرٔلُّ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ ٣َسَّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ی اہللُ 

 َرأَیُِت٤ُوظُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، نیصح، رمع نب رمہ، رضحت اوبارتخبلی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک مہ 

ہلخن ںیم ارتے  و مہ  ے اچدن داھکی ضعب ووگں  ے اہک ہک ہی رسیتی اک اچدن ےہ افر یسک  ے اہک ہک ہی  رمعہ ےک ےئل ےلکن  و  ب مہ فادی

دف را وں اک اچدن ےہ  و امہری الماقت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس نویئ  و مہ  ے اؿ ےس رعض ایک ہک مہ  ے اچدن داھکی 

ےہ، وکیئ اتہک ےہ دفرسی اک اچدن ےہ،  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک مت ےہ وکیئ اتہک ےہ ہک رسیتی اترخی اک اچدن 

 ے سک رات اچدن داھکی اھت؟ مہ  ے رعض ایک ہک الفں الفں رات اک  و آپ  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد 

 دای ےہ درتقیقح فہ ایس رات اک اچدن ےہ  س رات مت  ے اےس داھکی۔ رفامای ہک اہلل اعتیل  ے دےنھکی ےک ےئل اےس ےڑاھ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، نیصح، رمع نب رمہ، رضحت اوبارتخبلی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فزفں اک ایبؿر :   ابب

 اچدن ےک ٹوھ ے ےڑے نو ے اک ارابتر  ںیہ افر  ب ابدؽ نوں  و  سی دؿ رامر رک و

     36    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر، طٌبہ، اب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٤ًزواب٩ ٣زہ، حرضت  :  راوی

 یابواٟبدتر

ا َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ٕر 

 َٗ َِٟبِدتَرٔیِّ  ُت أَبَا ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٔلَی أَِخبََر٧َا ُط أَِرَس٨َ٠ِا َرُجَّل إ َٓ  ٕٚ اَ٪ َو٧َِح٩ُ بَٔذأت رٔعِ ـَ ا٢َ أَص٨َ٠ِ٠َِا َر٣َ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٨ًَُِض٤َا َيِشأَُُٟط  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِس اب٩ِٔ  َٗ ٥َ إٔ٪َّ اہلَل  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ةَ أ٣ََ  ٌٔسَّ ِٟ ٠ٔ٤ُوا ا ِٛ َ أ َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ إِٔ٪ أُُِِٔمَ  َٓ ُظ ٟٔزُِؤَیتٔطٔ   سَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، انب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعفانب رمہ، رضحت اوبارتخبلی رفامےت ںیہ ہک مہ  ے ذات 

اعتٰیل ہنع یک رطػ اکی آدیم اجیھب اتہک فہ اچدن ےک ابرے ںیم رعؼ ںیم راضمؿ اک اچدن داھکی  و مہ  ے رضحت انب ابعس ریض اہلل 

 آپ ےس وپےھچ  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اہلل اعتیل  ے

 ف۔اچدن ےک دےنھکی ےک ےئل ےڑاھ دای ےہ  و ارگ علطم اربآود نو  و یتنگ وپری رک



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، انب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعفانب رمہ، رضحت اوبارتخبلی :  رافی

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

  

 ... ہک دیع ےک دف ےنیہم انؼیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وقؽ ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وقؽ ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم ہک دیع ےک دف ےنیہم انصق  ںیہ نوےت ۔

     37    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟزح٩٤ ب٩ ابی برکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، حرضت ًبس :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ   ٩ًَِ ٩ًَِ َخأٟٕس   ٍٕ ا٢َ أَِخبََر٧َا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ َحسَّ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ  َة 

ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِٟحٔحَّةٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اُ٪ َوذُو ا ـَ َؼأ٪ َر٣َ ُ٘  ٢َ َطِضَزا ًٔيٕس َُل ی٨َِ

ییحی نب ٰییحی، سیدی نب زرعی، اخدل، رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ 

  راضمؿ اابملرک اک دفرسے ذی اہجحل اک۔ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک دیع ےک دف امہ انصق  ںیہ نوےت اکی

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، اخدل، رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فآہل فملس ےک اس وقؽ ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم ہک دیع ےک دف ےنیہم انصق  ںیہ نوےت ۔یبن یلص اہلل ہیلع 

     38    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، اسحاٚ ب٩ سویس، خاٟس، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی برکہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ث ٩ًَِ َحسَّ َٙ ب٩ِٔ ُسَویِٕس َوَخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔسَح  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َة ٨َا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ ًَ

 ٔ ا٢َ َطِضَزا ً َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َة أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل اُ٪ َوذُو ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ ـَ َؼأ٪ فٔی َحٔسیٔث َخأٟٕس َطِضَزا ًٔيٕس َر٣َ ُ٘ يٕس َُل َی٨ِ

ِٟٔححَّةٔ   ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمتعم نب امیلسؿ، ااحسؼ نب وسدی، اخدل، رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی 



 

 

فملس  ے اراشد رفامای دف ےنیہم انصق  ںیہ نوےت اخدل یک دحثی ںیم ےہ ہک دیع  رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےک دف ےنیہم راضمؿ افر ذی اہجحل ےک ںیہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمتعم نب امیلسؿ، ااحسؼ نب وسدی، اخدل، رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔ رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ

     39    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ازریص، حؼين، طٌيی، حرضت ًسی ب٩ حات٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبةَ  ا٢َ  َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ًَ ث٨ََا   َحسَّ

ًَٔسیُّ  ُط  َٟ ا٢َ  َٗ  ٔ ِحز َٔ ِٟ َِٟدِئم اِْلَِسَوزٔ ٩ِ٣ٔ ا َِٟدِيُم اِْلَبَِيُف ٩ِ٣ٔ ا ََّن َل٥ُِٜ ا َّی یَتََبي َِٟت َحً ا ٧َزَ ١ُ  ب٩ُِ ٤ََّٟ ٌَ ِّی أَِج ٔن َحات٥ٕٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ ُٖ ا٠َِّٟي١َ ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟضارٔ  اُّل أَِسَوَز أرَِعٔ َ٘ ٔ اُّل أَبَِيَف َوً َ٘ ٔ َٟئِن ً ا َ٘ ٔ ٥َ إٔ٪َّ َتِحَت ؤَساَزتٔی ً ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

٤ََّا صَُو َسَوازُ  زٔیْف إ٧ٔ ٌَ َٟ  ا٠َِّٟي١ٔ َوبََياُق ا٨ََّٟضارٔ  ؤَساَزَتَک 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح، یبعش، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای 
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نویئ  و رضحت دعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ ےس ہک  ب آتی 

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  ے اےنپ ےیکت ےک ےچین دیفس افر ایسہ رگن ےک دف داھےگ رھک ےئل ںیہ نج یک فہج ےس ںیم رات افر 

ڑا ےہ ہک  س ںیم رات افر دؿ امس ےئگ دؿ ںیم اایتمز رک اتیل نوں  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اہمترا ہیکت تہب وچ

 ےس دؿ یک دیفسی رماد ےہ۔
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 ںیہ "ذ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح، یبعش، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص

     40    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبيساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ٓـي١ ب٩ س٠امی٪، ابوحاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َحاز٦ٔ َ٪ َحسَّ ِي١ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ـَ ُٓ ث٨ََا  َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا َِٟت  ٨َا َسِض١ُ ب٩ُِ َحسَّ ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ َس

ا٢َ كَاَ٪ ا َٗ  ٔ َِٟدِئم اِْلَِسَوز َِٟدِيُم اِْلَبَِيُف ٩ِ٣ٔ ا ََّن َل٥ُِٜ ا َّی یَتََبي بُوا َحً ٔ اِْلیَُة َوك٠ُُوا َواِْشَ ٟزَُّج١ُ َیأُِخُذ َخِيّلا أَبَِيَف َوَخِيّلا َصٔذظ

 ِ َّی أ٧َ َّی َيِشتَبٔی٨َُض٤َا َحً َيأِك١ُُ َحً َٓ ََّن َذَٟٔک أَِسَوَز  َبي َٓ  ٔ ِحز َٔ ِٟ زَّ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ ا ًَ  ز٢ََ اہللُ 

وُبا 
َ
 
ْ

 

اش
َ
وا ف
ُ ُ
ُک
َ
دیبع اہلل نب رمع وقارریی، لیضف نب امیلسؿ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ  ب ہی آتی ف

ْسوَ 
َ
ا ِط اْلْ
ْ
َی 

 

ح
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ُ
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َ
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َ
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َ
ّ

 

ت
َ
ذ

ِد۔ انزؽ نویئ  و ضعب آدیم دیفس داھہگ افر ایسہ داھہگ ےل ےتیل افر  ب کت اؿ ںیم فاحض 

ْر ِ" انزؽ رفامای افر دیفس داھےگ یک فاضتح نو یئگ۔
ح 
َ لْف

 اایتمز رظن ہن آات  و اھکےت رےتہ اہیں کت اہلل اعتیل  ے ظفل "نِمَ ا

 ؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنعدیبعاہلل نب رمع وقارریی، لیضف نب امیلسؿ، اوباحز :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  اصدؼ افر حبص اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص

     41    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤يِم، ابوبرک ب٩ اسحاٚ، اب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

٤ٔئِمُّ  ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٕٔ  اَ٪ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو َُشَّ اَُل َحسَّ َٗ  َٙ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح

ََّن َل٥ُِٜ  َّی یَتََبي بُوا َحً ٔ اِْلَیُة َوك٠ُُوا َواِْشَ َِٟت َصٔذظ ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٕس َرضَٔی اہللُ  ٌِ َِٟد  َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس َِٟدِئم ا ِيُم اِْلَبَِيُف ٩ِ٣ٔ ا

َِٟدِيَم  َِٟدِيَم اِْلَِسَوَز َوا ِو٦َ َربََم أََحُسص٥ُِ فٔی رِٔج٠َِيطٔ ا کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ إَٔذا أََراَز اٟؼَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ََل یَزَا٢ُ َیأِك١ُُ اِْلَِسَوز َٓ  اِْلَبَِيَف 

أ٧َِز٢ََ اہللُ َٓ َٟطُ رٔئِيُُض٤َا  ََّن  َّی یَتََبي ُب َحً ىٔی بَٔذَٟٔک ا٠َِّٟي١َ َوا٨ََّٟضاَر َوَيِْشَ ٌِ ٤ََّا َي ٤ُٔ٠وا أ٧َ ٌَ َٓ  ٔ ِحز َٔ ِٟ َٔک ٩ِ٣ٔ ا َس ذَٟ ٌِ   َب

دمحم نب لہس یمیمت، اوبرکب نب ااحسؼ، انب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
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وُبا 
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َ
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ِد انزؽ نویئ  و ضعب آدیم  ب اؿ ںیم ےس یسک اک رفزہ رےنھک اک  ب ہی آتی ف ْسوَ
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ارادہ نوات  و اےنپ دفونں اپؤں ںیم ایسہ افر دیفس داھےگ ابدنھ ےتیل افر  ب کت دفونں داھوگں ںیم فاحض اایتمز رظن ہن آات  و اھکےت 

ْر ِ" انزؽ رفامای  و بت ولعمؾ نوا ہک ایسہ فدیفس داھےگ ےس رات افر دؿ رماد افر ےتیپ رےتہ 
ح 
َ لْف

اہیں کت ہک اہلل اعتیل  ے ظفل "نِمَ ا

 ےہ۔



 

 

 دمحم نب لہس یمیمت، اوبرکب نب ااحسؼ، انب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص

     42    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ُِط  ًَ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  ا٢َ إٔ٪َّ بََٔلُّل یَُذذُِّ٪ ب٠َِٔي١ٕ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ

ک٠ُُوا َواِْشَ  َٓ ٕ وا َتأِذٔی٩َ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ ٌُ َّی َتِش٤َ  بُوا َحً

 ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص

ت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رات ےک فتق یہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک اوہنں  ے رفامای ہک رضح

 اذاؿ دے دےتی ےھت ذہلا مت اھکےت ےتیپ رنو اہیں کت ہک رضحت انب وتکمؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اذاؿ ونس ۔

  ہنعییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  ںیہ ۔ اک ذب ےس قلعتمرفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص

     43    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ ٔطَضإب 

 ٔ ُ٪ ب و٢ُ إٔ٪َّ بََٔلُّل یَُذذِّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَُِض٤َا  وا َرضَٔی اہللُ  ٌُ َّی َتِش٤َ بُوا َحً ک٠ُُوا َواِْشَ َٓ ٠َِي١ٕ 

ٕ  أََذاَ٪   اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل 



 

 

 رنو یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی اراشد رفامےت نو ے انس رضحت البؽ رات ےک فتق یہ اذاؿ دے دےتی ںیہ ذہلا مت اھکےت افر ےتیپ

 اہیں کت ہک مت رضحت انب وتکمؾ یک اذاؿ ونس۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿرفزفں اک ایب :   ابب

  اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص

     44    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل ب٩ ٧آٍ، حرضت اب :  راوی

٨ًَُِض٤َ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ كَاَ٪ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ا 

٧َأ٪ بََٔل٢ْ َواب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َِٜ  ٥َ ٣َُذذِّ ک٠ُُوا َوَس٠َّ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ بََٔلُّل یَُذذُِّ٪ ب٠َِٔي١ٕ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَِِم  َ ٕ اِْل ُتو٦

٥ِ ی٩َُِٜ بَِی٨َُض٤َا إُٔلَّ أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ َصَذا َوَیزِقَی صََذا َٟ ا٢َ َو َٗ َّی یَُذذَِّ٪ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ  بُوا َحً  َواِْشَ

 اہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دف نذذؿ ےھت انب ریمن، دیبع

رضحت البؽ افر رضحت انب وتکمؾ انانیب ےھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  و رات ےک 

ںیہ ذہلا مت اھکےت افر ےتیپ رنو اہیں کت ہک رضحت انب اؾ وتکمؾ اذاؿ دںی رافی  ے اہک ہک اؿ دفونں یک  فتق یہ اذاؿ دے دےتی

 اذاؿ ںیم وکیئ رفؼ  ںیہ اھت وسا ے اس ےک ہک فہ اذاؿ دے رک ارتےت ےھت افر ہی ڑچےتھ ےھت۔

 انب ریمن، دیبعاہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص اکذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ ا

     45    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا أَبٔی َحسَّ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٠ًََِيطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ أس٥ُ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ َحسَّ



 

 

٠ِْٔطٔ  ٥َ ب٤ٔٔ  َوَس٠َّ

 ایک ےہ۔انب ریمن، دیبع اہلل، اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی 

 انب ریمن، دیبعاہلل، اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم

 زفں اک ایبؿرف :   ابب

  اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص

     46    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ہ، اسحاٚ، ٣ْىی، ح٤از ب٩ ٣شٌسہ، ًبيساہللابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا :  راوی

ِبَسةُ ح و َحسَّ  ًَ ُٙ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ازُ و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا

٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ُض٥ِ  َسَة ك٠ُُّ ٌَ ٕ ب٩ُِ ٣َِش   بٔاِْلِٔس٨َاَزی٩ِٔ ك٠َِٔيض٤َٔا ٧َِحَو َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧يِر

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ااحسؼ، ینثم، امحد نب دعسمہ، دیبع اہلل، اس  دن ےک اسھت ایس رطح دحثی رفاتی یک یئگ ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ااحسؼ، ینثم، امحد نب دعسمہ، دیبعاہلل :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص

     47    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، س٠امی٪ تيِم، ابی ٤ًْا٪، حرضت اب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  َِّئِمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٨ًَِطُ َحسَّ ٕ َرضَٔی اہللُ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٤َاَ٪  ِْ ًُ

ا٢َ ٧َٔس  َٗ ٩َّ أََحّسا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أََذاُ٪ بََٔل٢ٕ أَِو  ٌَ ٥َ َُل ی٨َ٤َِ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َُّط یَُذذُِّ٪ َٗ إ٧ٔ َٓ  ٔ اُئ بََٔل٢ٕ ٩ِ٣ٔ ُسُحورٔظ

 ٔ ا٢َ ی٨َُازٔی ب٠َِٔي١ٕ ٟ َٗ َّی أَِو  َضا َحً ٌَ َٓ َب یََسُظ َوَر ََٜذا َوَػوَّ ََٜذا َوَص و٢َ َص ُ٘ َِٟيَص أَِ٪ َي ا٢َ  َٗ ائ٥ُِٜ٤َٔ َویُوَٗٔى ٧َائ٥ُِٜ٤َٔ َو َٗ  ٍَ و٢َ يَرِٔج ُ٘ َي

ِيطٔ  ٌَ َد بَيَِن إِٔػَب ََٜذا َوََفَّ  َص



 

 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، امیلسؿ یمیت، ایب امثعؿ، رضحت انب وعسمد  ے اہک ہک روس

مت ںیم ےس وکیئ رضحت البؽ یک اذاؿ یک فہج ےس ہن رےک ای آپ  ے رفامای ہک رضحت البؽ یک اکپر رحسی اھک ے ےس ہن رفےک ویکہکن فہ 

 افر مت ںیم ےس وس ے اذاؿ دےتی ںیہ ای رفامای ہک فہ اکپرےت ںیہ اتہک امنز ںیم ڑھکا نو ے فاال رحسی اھک ے ےک ےئل وٹ اج ے

فاالاجگ اج ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی رفام رک اہھت دیساھ ایک افر اف ر وک دنلب ایک اہیں کت ہک آپ رفامےت ہک حبص اس رطح 

  ںیہ نویت رھپ اویلگنں وک الیھپ رک رفامای ہک حبص اس رطح نویت ےہ۔

 ؿ یمیت، ایب امثعؿ، رضحت انب وعسمدزریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، امیلس :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 حبص اصدؼ افر حبص اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج 

     48    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ابوخاٟس، س٠امی٪ تيِم، اض س٨س ٛے سات٭ حرضت س٠امی٪ تيِم :  راوی

٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ىٔی اِْلَِح٤ََز  ٌِ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس َي ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َّٟٔذی و َحسَّ َِٟيَص ا ِحَز  َٔ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ َّطُ  َُيَِر أ٧َ  ٔ َِّئِمِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ٪ اٟت

َحةَ  ٤َُِٟشبِّ ٍَ ا و٢ُ َصََٜذا َوَوَؿ ُ٘ َّٟٔذی َي ٩ِٜٔ ا ٔلَی اِْلَِرٔق َوَل ََٜشَضا إ َ طُ ث٥َُّ ٧ ٌَ ٍَ أََػابٔ ََٜذا َوَج٤َ و٢ُ َص ُ٘ َحٔة َو٣َسَّ یََسیِطٔ  َي ٤َُِٟشبِّ  ًَلَی ا

نب ریمن، اوباخدل، امیلسؿ یمیت، اس  دن ےک اسھت رضحت امیلسؿ یمیت ےس ہی رفاتی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ وسا ے اس ےک ہک ا

فہ اس ںیم اوہنں  ے رفامای ہک رجف فہ  ںیہ وج اس رطح نو افر آپ  ے اویلگنں وک المای رھپ ا ںیہ زنیم یک رطػ اکھجای افر رفامای ہک رجف 

 افر باہدت یک ایلگن وک باہدت یک ایلگن  ر رھک رک دفونں اہوھتں وک الیھپای۔ےہ وج اس رطح نو 

 انب ریمن، اوباخدل، امیلسؿ یمیت، اس  دن ےک اسھت رضحت امیلسؿ یمیت :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔فزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبصر

     49    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حاٚ ب٩ ابزہي٥، جزیز، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، اس :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔسَح َ٪ ح و َحسَّ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َ٪ و َحسَّ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُِٟ  أَِخبََر٧َا َجزٔیْز َوا

َِّئِمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ص٤َُا  ٔ  لِٔکَ ا٢َ إ َٗ ائ٥ُِٜ٤َٔ و  َٗ  ٍُ ُط ٧َائ٥ُِٜ٤َٔ َویَزِٔج ِؤٟطٔ ی٨َُبِّ َٗ ٔ ٨ًَِٔس  َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ٔ َوا٧َِتَهی َحٔسیُث ا ُٙ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِسَح



 

 

تَرُٔق َو  ٌِ ٤ُِٟ ِحَز صَُو ا َٔ ِٟ ىٔی ا ٌِ ََٜذا َي و٢ُ َص ُ٘ ٩ِٜٔ َي ََٜذا َوَل و٢َ َص ُ٘ َِٟيَص أَِ٪ َي ا٢َ َجزٔیْز فٔی َحٔسیْٔطٔ َو ٤ُِِٟشَتٔلي١ٔ َٗ  َِٟيَص بٔا

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمتعم نب امیلسؿ، ااحسؼ نب اربمیہ، رجری، رمتعم نب امیلسؿ اس  دن ےک اسھت رضحت امیلسؿ یمیت ےس ایس رطح 

ر وج رفاتی لقن یک یئگ ےہ اس ںیم ےہ ہک رضحت البؽ یک اذاؿ اس فہج ےس نویت ےہ ہک مت ںیم ےس وج وس راہ نو فہ دیبار نواج ے اف

امنز ڑپھ راہ نو فہ وٹ اج ے رجری  ے اینپ دحثی ںیم اہک ےہ ہک حبص اس رطح  ںیہ ےہ بلطم ہی ہک وچڑایئ ںیم ےہ ابملیئ ںیم  ںیہ 

 ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمتعم نب امیلسؿ، ااحسؼ نب اربمیہ، رجری، رمتعم نب امیلسؿ :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص

     50    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ َفور، ًبساٟوارث، ًبساہلل ب٩ سوزاة ٗظيری، حرضت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ثَىٔی  َظيِرٔیِّ َحسَّ ُ٘ ِٟ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َسَواَزَة ا  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ٍَ َس٤َُزَة َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ب٩َِ َوأٟٔسی أ٧َ

٥ِ ٧َٔساُئ بََٔل٢ٕ ٩ِ٣ٔ  ُٛ زَّ٪َّ أََحَس ُِ و٢ُ َُل َي ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ّسا َػل ُت ٣َُح٤َّ ٌِ وُُل َس٤ٔ ُ٘ ِٟبََياُق ُج٨ُِسٕب َي ُحورٔ َوَُل صََذا ا  اٟشَّ

َّی َيِشَتٔليرَ   َحً

ےت ںیہ ہک ںیم  ے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابیشؿ نب رففخ، دبعاوارث، دبعاہلل نب وسداة ریشقی، رضحت رمسہ نب دنجب رفام

ےس انس ےہ آپ رفامےت ںیہ ہک مت ںیم ےس وکیئ رحسی ےک فتق رضحت البؽ یک اذاؿ ےس دوھہک ہن اھک ے افر ہن یہ اس دیفسی ےس 

  ب کت ہک فہ لیھپ ہن اج ے۔

 دنجبابیشؿ نب رففخ، دبعاوارث، دبعاہلل نب وسداة ریشقی، رضحت رمسہ نب  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  ںیہ ۔ اک ذب ےس قلعتمرفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص

     51    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًية، ًبساہلل ب٩ سوازة، حرضت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی



 

 

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسَواَزةَ  ثَىٔی  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيََّة َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِسٕب َرضَٔی اہللُ  و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ 

ِٟبََياُق  ٥ُِ أََذاُ٪ بََٔل٢ٕ َوَُل َصَذا ا َّٜ ز٧َّ ُِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُل َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  َّی َيِشَتٔليرَ ًَ ِبٔح َحً ٔ اٟؼُّ ٤ُوز ٌَ ٔ ٟ 

ََٜذا  َص

ا، دبعاہلل نب وسادة، رضحت رمسہ نب دنجب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زریہ نب رحب، اامسلیع نب 

 

ی ہ
عل

ےس وج ہک حبص ےک فتق وتسونں یک رطح  رفامای مت ںیم ےس وکیئ آدیم رضحت البؽ یک اذاؿ ےس دوھہک ہن اھک ے افر ہن یہ دیفسی

 نویت ےہ اہیں کت ہک فہ اظرہ نو اج ے۔

ا، دبعاہلل نب وسادة، رضحت رمسہ نب دنجبزریہ نب :  رافی

 

ی ہ
  رحب، اامسلیع نب عل

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ ا
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 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از، اب٩ زیس، ًبساہلل ب٩ سوازة ٗظيری، حرضت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ  ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َظيِرٔیُّ  ُ٘ ِٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسَواَزَة ا ث٨ََا  ىٔی اب٩َِ َزیِٕس َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ

 ُٛ ٥ُِ ٩ِ٣ٔ َسُحورٔ َّٜ ز٧َّ ُِ ٥َ َُل َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٙٔ ٥ِ أَ ُج٨ُِسٕب َرضَٔی اہللُ  ُٓ ُ َذاُ٪ بََٔل٢ٕ َوَُل بََياُق اِْل

تَرّٔؿا ٌِ ىٔی ٣ُ ٌِ ا٢َ َي َٗ اْز بَٔيَسیِطٔ  َّی َيِشَتٔليَر َصََٜذا َوَحکَاُظ َح٤َّ ََٜذا َحً ٤ُِِٟشَتٔلي١ُ َص  ا

آہل فملس اوبرعیب زرہاین، امحد، انب زدی، دبعاہلل نب وسادة ریشقی، رضحت رمسہ نب دنجب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 ے رفامای مت ںیم ےس وکیئ آدیم رضحت البؽ یک اذاؿ ےس اینپ رحسی ےس دوھہک ہن اھک ے افر ہن یہ اقف یک یبمل دیفسی ےس اہیں کت 

 ہک فہ لیھپ اج ے۔

 اوبرعیب زرہاین، امحد، انب زدی، دبعاہلل نب وسادة ریشقی، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص
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 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، سوازہ، حرضت س٤زہ ب٩ ج٨سب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت َس٤َُزَة ب٩َِ ُج٨ِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َسَواَزَة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٨ِطُ َوصَُو َیِدُلُب  ُسٕب َرضَٔی اہللُ َحسَّ ًَ

 َ ِٟب ٥ُِ ٧َٔساُئ بََٔل٢ٕ َوَُل َصَذا ا َّٜ ز٧َّ ُِ ا٢َ َُل َي َٗ َُّط  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  َّی یَُحسِّ ا٢َ َحً َٗ ِحزُ أَِو  َٔ ِٟ َّی یَِبُسَو ا َياُق َحً

ِحزُ  َٔ ِٟ حَٔز ا َٔ  َی٨ِ

ت رمسہ نب دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبطخ دےتی نو ے ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، وسادہ، رضح

فملس ےس رفاتی ےہ آپ  ے رفامای مت ںیم ےس وکیئ آدیم رضحت البؽ یک اذاؿ ےس دوھہک ہن اھک ے افر ہن اس دیفسی ےس اہیں 

 کت ہک رجف اظرہ نو اج ے۔

 وسادہ، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش،  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رکںی ےگ وج حبص اصدؼ افر حبص اک ذب ےس قلعتم ںیہ ۔رفزہ ولطع رجف ےس رشفع نو اجات ےہ اس ےس لبق کت اھک ان انیپ اجزئ ےہ افر اس ابب ںیم مہ اؿ ااکحؾ ےس ثحب 
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 اب٩ ٣ْىی، ابوزاؤز ، طٌبہ، سوازة ح٨و٠ہ ٗظيری، حرضت س٤زہ ب٩ ج٨سب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو َزاُوزَ  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََاظ اب٩ُِ ا ُت َس٤َُزَة ب٩َِ ُج٨ُِسٕب  و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َظيِرٔیُّ  ُ٘ ِٟ َبُة أَِخبََرنٔی َسَواَزةُ ب٩ُِ َح٨َِو٠ََة ا ٌِ أَِخبََر٧َا ُط

ََٓذََکَ َصَذا  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ٨ًَِطُ َي  َرضَٔی اہللُ 

ی، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع انب ینثم، اوبداؤد ، ہبعش، وسادة ہلظنح ریشق

 فآہل فملس  ے اراشد رفامای رھپ آےگ ایس رطح دحثی رابرہک ذرک رفامیئ۔

 انب ینثم، اوبداؤد ، ہبعش، وسادة ہلظنح ریشقی، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رحسی اھک ے یک تلیضف افر اس یک اتدیک افر آرخی فتق کت اھک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھک ے یک تلیضف افر اس یک اتدیک افر آرخی فتق کت اھک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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بساٌٟزیز،  :  راوی  ً یحٌی ب٩ یحٌی ، ہظي٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، ا٧ص، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اب٩ ٠ًيہ،

 ا٧ص، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٗتازہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ ُػَضِيٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ا٢َ أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  َٗ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی 

 َ ث ٨ًَُِط حو َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ٕب  َتاَزَة ب٩ُِ رَحِ َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٨َا 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِيٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُحورٔ َو إٔ٪َّ فٔی اٟشُّ َٓ وا  ُ ٥َ َتَشَحَّ

ّة  َٛ  بََز

 ، ،میش، دبعایزعسی نب ،بیہ، ا،س، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، دبعایزعسی، ا،س، ہبیتق نب دیعس، داتدہ، ییحی نب ییحی

دبعایزعسی نب ،بیہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رحسی اھکای 

  ے ںیم ربتک نویت ےہ۔رکف ویکہکن رحسی ےک اھک

ییحی نب ییحی ، ،میش، دبعایزعسی نب ،بیہ، ا،س، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، دبعایزعسی، ا،س، ہبیتق نب  :  رافی

 دیعس، داتدہ، دبعایزعسی نب ،بیہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھک ے یک تلیضف افر اس یک اتدیک افر آرخی فتق کت اھک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 ی ٤ًزو ب٩ ًاؾ، حرضت ٤ًز ب٩ اٌٟاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣وسٰی ب٩ ًلی، ابی ٗيص، ٣ول :  راوی

٤ًَِزٔو  ِيٕص ٣َِولَی  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُلَٓیٕ  َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ أؾ  ٌَ ِٟ ب٩ِٔ ا

َّی اہللُ  أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ََحٔ ا َٜٔتأب أَك٠َُِة اٟشَّ َِٓؼ١ُ ٣َا بَيَِن ٔػَيا٨َ٣ٔا َؤػَيا٦ٔ أَص١ِٔ اِل ا٢َ  َٗ  ٥َ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

ہبیتق نب دیعس، ق ،، ومٰیس نب یلع، ایب س ،، ومیل رمعف نب اعص، رضحت رمع نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 د رفامای امہرے رفزے افر الہ اتکب ےک رفزے ےک درایمؿ رحسی اھک ے اک رفؼ ےہ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراش

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، ومٰیس نب یلع، ایب س ،، ومیل رمعف نب اعص، رضحت رمع نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھک ے یک تلیضف افر اس یک اتدیک افر آرخی فتق کت اھک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 ت ٣وسٰی ب٩ ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اض س٨س ٛے سات٭ حرض :  راوی

 ٔ اصٔز ث٨َٔيطٔ أَبُو اٟلَّ ٍٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َوٛٔي ا  ٌّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َج٤ٔي ٩ًَِ و َحسَّ ص٤َُا  أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب لِٔکَ

 ٔ  ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُلَٓیٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

، اوبرکب نب ایب ہبیش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس  دن ےک اسھت رضحت ومٰیس نب یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح رفاتی ییحی نب ییحی 

 لقن یک یئگ ےہ۔

 ییحی نب ییحی ، اوبرکب نب ایب ہبیش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس  دن ےک اسھت رضحت ومٰیس نب یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھک ے یک تلیضف افر اس یک اتدیک افر آرخی فتق کت اھک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     58    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، وٛيٍ، ہظا٦، ٗتازہ، ا٧ص، حرضت زیس ب٩ ثابت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَاب ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ٕت َرضَٔی اہللُ 

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٧َا ٣َ ِ ا٢َ َخ٤ِٔشيَن َتَشَحَّ َٗ ِسُر ٣َا بَِی٨َُض٤َا  َٗ ٥ِ كَاَ٪  َٛ ٠ُُِٗت  ََلةٔ  ٔلَی اٟؼَّ ٨َ٤ُِٗا إ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  َّی اہللُ   آیَّة  َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، داتدہ، ا،س، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای ہک مہ  ے 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رحسی اھکیئ رھپ امنز ےک ےئل ڑھکے نو ے ںیم  ے رعض ایک ہک رحسی اھک ے افر امنز روس

 ےک درایمؿ انتک فہفق اھت آپ  ے رفامای اچپس آایت ےک ربارب۔

 ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، داتدہ، ا،س، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھک ے یک تلیضف افر اس یک اتدیک افر آرخی فتق کت اھک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     59    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، ہ٤ا٦، اب٩ ٣ْىی، سا٥ٟ ب٩ ٧وح، ٤ًز ب٩ ًا٣ز، ٗتازہ :  راوی

 َ ث َّی َحسَّ َْى ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٦ْ ح و َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا َص٤َّ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ و َحسَّ ٨َا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧ُوٕح َحسَّ

 ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ  ٩ًَِ ص٤َُا  ٕ لِٔکَ  ًَا٣ٔز

رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، انب ینثم، اسمل نب ونح، رمع نب اعرم، داتدہ اس  دن ےک اسھت رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ونح، رمع نب اعرم، داتدہ رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، انب ینثم، اسمل نب :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھک ے یک تلیضف افر اس یک اتدیک افر آرخی فتق کت اھک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     60    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕس َرضَٔی  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا  ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ َّی  اہللُ  اہللٔ َػل

ِِٔٔطَ  ِٟ ًَح٠َُّوا ا ٕ ٣َا  ا٢َ َُل یَزَا٢ُ ا٨َّٟاُض بَٔديِر َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ییحی نب ییحی ، دبعایزعسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اسھت رںیہ ےگ  ب کت رفزہ دلج ااطفر رکےت رںیہ ےگ ے رفامای وگ ہشیمہ الھبیئ ےک 

 ییحی نب ییحی، دبعایزعسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  افر اس یک اتدیک افر آرخی فتق کت اھک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرحسی اھک ے یک تلیضف

     61    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، يٌ٘وب، زہير ب٩ رحب، ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََاظ  ٩ًَِ و َحسَّ ص٤َُا  َياَ٪ لِٔکَ ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ وُب ح و َحسَّ ُ٘ ٌِ أَبٔی  ٨َا َي

٠ِْٔطٔ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٕس َرضَٔی اہللُ  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  َحاز٦ٕٔ 



 

 

ب، زریہ نب رحب، دبعارلنمح انب دہمی، ایفسؿ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ہبیتق، وقعی

 فآہل فملس ےس ایس دحثی رابرہک یک رطح رفاتی لقن یک ےہ

 ہبیتق، وقعیب، زریہ نب رحب، دبعارلامحؿ انب دہمی، ایفسؿ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھک ے یک تلیضف افر اس یک اتدیک افر آرخی فتق کت اھک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     62    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، حرضت ابوًليہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

 َ٤ًِ َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ اَُل أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی  ٔع   ٕ ٤ًَُيِر

٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٣َُح٤َّ  ٨َ٠ِا یَا أ٦َُّ ا ُ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَی   ْٚ و ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َو٣َِْسُ َٗ َة  ٔليَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ًَ ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل

ََلَة َواِْلََخُ یُ  ١ُ اٟؼَّ حِّ ٌَ َِٓلاَر َوُي ٔ ١ُ اِْل حِّ ٌَ َِٓلاَر أََحُسص٤َُا ُي ٔ ١ُ اِْل حِّ ٌَ َّٟٔذی ُي َِٟت أَیُُّض٤َا ا ا َٗ ََلَة  ُ اٟؼَّ َِٓلاَر َویَُذَخِّ ٔ ُ اِْل َذَخِّ

ٍُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َذَٟٔک كَاَ٪ َيِؼ٨َ َٛ َِٟت  ا َٗ  ٕ وز ٌُ ىٔی اب٩َِ ٣َِش ٌِ ِبُس اہللٔ َي ًَ ٨َ٠ُِٗا  ا٢َ  َٗ ََلَة  ١ُ اٟؼَّ حِّ ٌَ ٥َ َزازَ َوُي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   ل

یِٕب َواِْلََخُ أَبُو ٣ُوَسی  أَبُو َُکَ

ییحی نب ییحی، اوبرکبی، دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، امعرہ نب ریمع، رضحت اوبہیطع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے 

 رعض ایک اے اؾ اموم!ننی! رفامای ہک ںیم افر رسمفؼ دفونں  ے رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم احرض نو رک

دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسویھتں ںیم ےس دف آدیم ںیہ اؿ ںیم ےس اکی ااطفری ںیم دلجی رکات ےہ افر امنز ںیم یھب دلجی 

  ے رفامای رکات ےہ دفرسا اس یھ ااطفری ںیم اتریخ رکات ےہ افر امنز ںیم یھب اتریخ رکات ےہ؟ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ہک اؿ ںیم ےس فہ وکؿ ںیہ وج ااطفری ںیم دلجی رکےت ںیہ افر امنز یھب دلجی ڑپےتھ ںیہ رضحت اوبہیطع ےتہک ںیہ ہک مہ  ے رعض 

 ایک ہک فہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیہ ینعی انب وعسمد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس یھب ایس رطح ایک رکےت ےھت اب رکبی یک رفاتی ںیم اانت زادئ ےہ ہک دفرسے اس یھ رضحت اوبومیس ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ںیہ۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکبی، دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، امعرہ نب ریمع، رضحت اوبہیطع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھک ے یک تلیضف افر اس یک اتدیک افر آرخی فتق کت اھک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     63    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بی زائسہ، ا٤ًع، ٤ًارہ، حرضت ابوًليہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوَکیب، اب٩ ا :  راوی

ا٢َ َزَخ  َٗ َة  ٔليَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل یِٕب أَِخبََر٧َا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَائَٔظَة و َحسَّ ًَلَی   ْٚ و ٠ُِت أ٧ََا َو٣َِْسُ

ََٟضا ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًََِضا  ٔ أََحُسصُ  َرضَٔی اہللُ  َِٟديِر ٩ًَِ ا ص٤َُا َُل َیأُِٟو  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ لِٔکَ ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل ْٚ َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٣َُح٤َّ و ٤َا ٣َِْسُ

زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ ١ُ ا حِّ ٌَ َِٟت ٩ِ٣َ ُي ا َ٘ َٓ َِٓلاَر  ٔ زَٔب َواِْل ِِ ٤َ ِٟ ُ ا َِٓلاَر َواِْلََخُ یَُذَخِّ ٔ زَٔب َواِْل ِِ ٤َِٟ ١ُ ا حِّ ٌَ ٔ ُي َِٟت ِْل ا َ٘ َٓ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ َِٓلاَر 

 ٍُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِؼ٨َ َّی اہللُ  ََٜذا كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  َص

اوبرکبی، انب ایب زادئہ، اشمع، امعرہ، رضحت اوبہیطع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک ںیم افر رضحت 

ت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم احرض نو ے  و آپ ےس رضحت رسمفؼ ریض رسمفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضح

اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسویھتں ںیم ےس دف آدیم اےسی ںیہ وج الھبیئ ےک ابرے ںیم یمک  ںیہ 

ی رکات ےہ دفرسا رغمب یک امنز افر ااطفری ںیم اتریخ رکات ےہ  و رضحت ںیم دلج رکےت اؿ ںیم ےس اکی رغمب یک امنز افر ااطفری

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک رغمب یک امنز افر ااطفری ںیم وکؿ دلجی رکات ےہ؟ رسمفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک 

 وسؽ اہلل یھب ایس رطح ایک رکےت ےھت۔ہک رضحت دبعاہلل  و رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک ر

 اوبرکبی، انب ایب زادئہ، اشمع، امعرہ، رضحت اوبہیطع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رفزہ وپرا نو ے افر دؿ ےک ےنلکن ےک فتق ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   باب

 رفزہ وپرا نو ے افر دؿ ےک ےنلکن ےک فتق ےک ایبؿ ںیم

     64    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ، ابوَکیب، اب٩ ٤٧ير، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، اب٩ ٤٧ير، ابوَکیب، اسا٣ہ، ہظا٦، رعوہ، ًاػ٥، اب٩ ٤ًز،  :  راوی

 اہلل ٨ًہ حرضت ٤ًز رضی



 

 

ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو  َٗ ٔى  ِٔ وا فٔی ا٠َّٟ ُ٘ َٔ ٕ َواتَّ یِٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو َُکَ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َٗ اؤیََة و  ٌَ ٣ُ

٩ًَِ صَٔظا ا  ٌّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َج٤ٔي یِٕب َحسَّ ا٢َ أَبُو َُکَ َٗ ا٢َ و  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ

 َٓ ٤ُِص  َُابَِت اٟظَّ َب١َ ا٠َِّٟي١ُ َوأَِزبََز ا٨ََّٟضاُر َو ِٗ ٥َ إَٔذا أَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ِ یَِذَُکِ َٗ َٟ ائ٥ُٔ  َِِٓطَ اٟؼَّ ِس أَ  اب٩ُِ َ٘

ِس  َ٘ َٓ  ٕ  ٤َُ٧يِر

 ییحی نب ییحی ، اوبرکبی، انب ریمن، ٰییحی، اوباعمفہی، انب ریمن، اوبرکبی، ااسہم، اشہؾ، رعفہ، اعمص، انب رمع، رضحت رمع ریض اہلل ہنع

نو اج ے  و  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب رات آاج ے افر دؿ الچ اج ے افر وسرج رغفب

 رفزہ رےنھک فاےل وک رفزہ ااطفر رکانیل اچےیہ۔

ییحی نب ییحی ، اوبرکبی، انب ریمن، ییحی، اوباعمفہی، انب ریمن، اوبرکبی، ااسہم، اشہؾ، رعفہ، اعمص، انب رمع، رضحت رمع ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ وپرا نو ے افر دؿ ےک ےنلکن ےک فتق ےک ایبؿ ںیم

     65    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، ابی اسحاٚ طیبانی، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی اوفی :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیحِ  او َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ِیَبانٔیِّ  َٙ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٍَ ٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  ٨َّا ٣َ ُٛ  ٢َ

ا٢َ  َٗ ٤ُِص  ا َُابَِت اٟظَّ َّ٤٠َ َٓ اَ٪  ـَ ٔ َر٣َ ٥َ فٔی َسََفٕ فٔی َطِضز ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ یَا َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٨ََٟا  اِجَسِح  َٓ ََُٓلُ٪ ا٧ِز٢ِٔ  یَا 

َب ا٨َّٟئ  ََْٓشٔ أََتاُظ بٔطٔ  َٓ َحَسَح  َٓ ٨َز٢ََ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا  اِجَسِح  َٓ ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ  َٗ ٠ًََِيَک ٧ََضاّرا  ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  یُّ َػل

٤ُِص ٣ٔ  َُابَِت اٟظَّ ٔ إَٔذا  ائ٥ُٔ بَٔئسظ َِِٓطَ اٟؼَّ ِس أَ َ٘ َٓ  ٩ِ َصا ص٨َُا َوَجاَئ ا٠َِّٟي١ُ ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا 

 ییحی نب ٰییحی، ،میش، ایب ااحسؼ ابیشین، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

رغفب نوایگ  و آپ  ے رفامای اے الفں! ارت افر امہرے ےئل وتس فملس ےک اسھت راضمؿ ےک ےنیہم ںیم اکی رفس ںیم ےھت  ب وسرج 

الم اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایھب  و دؿ ےہ آپ  ے رفامای ارت افر امہرے ےئل رتس الم  و فہ ارتا افر اس  ے وتس الم رک آپ 

ھت رابرک ےس رفامای  ب وسرج اس رطػ ےس یک اختم ںیم آ ش ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وتس ایپ رھپ آپ  ے اےنپ اہ

 رغفب نو اج ے افر اس رطػ ےس رات آاج ے  و رفزہ رےنھک فاےل وک رفزہ ااطفر رکانیل اچےیہ۔



 

 

 ییحی نب ییحی، ،میش، ایب ااحسؼ ابیشین، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ وپرا نو ے افر دؿ ےک ےنلکن ےک فتق ےک ایبؿ ںیم

     66    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًباز ب٩ ًوا٦، طیبانی، حرضت اب٩ ابی اوفی رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ٕ َو ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی َرضَٔی اہللُ 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َسََفٕ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ُٛ َ٘ َٓ ٨ََٟا  اِجَسِح  َٓ ا٢َ َٟٔزُج١ٕ ا٧ِز٢ِٔ  َٗ ٤ُِص  ا َُابَِت اٟظَّ َّ٤٠ََٓ

ا٢َ إٔذَ  َٗ َب ث٥َُّ  ََْٓشٔ َٟطُ  َحَسَح  َٓ ٨َز٢ََ  َٓ ٠َِی٨َا ٧ََضاّرا  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٨ََٟا  اِجَسِح  َٓ ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ  َٗ ِو أ٣ََِشِيَت  َب١َ َٟ ِٗ ِس أَ َٗ ِي١َ  ٩ِ٣ٔ َصا ا َرأَیُِت٥ِ ا٠َّٟ

ائ٥ُٔ  َِِٓطَ اٟؼَّ ِس أَ َ٘ َٓ  ٔٚ ٤َِِْٟشٔ ٔ ٧َِحَو ا  ص٨َُا َوأََطاَر بَٔئسظ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابعد نب تراؾ، ابیشین، رضحت انب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک مہ

ںیم ےھت  ب وسرج رغفب نوایگ  و آپ  ے اکی آدیم ےس رفامای ارت افر  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی رفس

امہرے ےئل وتس الم اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ارگ آپ اشؾ نو ے دںی؟  و آپ  ے رفامای ارت افر امہرے ےئل وتس الم اس 

امای ہک  ب مت دوھکی ہک رات اس رطػ آیئگ  ے رعض ایک ایھب  و دؿ ےہ فہ ارتا افر اس  ے وتس المای آپ  ے وتس ایپ رھپ آپ  ے رف

 ےہ افر آپ  ے رشمؼ یک رطػ اےنپ اہھت ےس ااشرہ رفامای  و رفزہ دار وک رفزہ ااطفر رکانیل اچےئہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابعد نب تراؾ، ابیشین، رضحت انب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ وپرا نو ے افر دؿ ےک ےنلکن ےک فتق ےک ایبؿ ںیم

     67    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اوفی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوكا١٣، ًبساٟواحس، س٠امی٪ طیبانی، حرضت ًبساہلل ب٩ :  راوی

ًَِبَس اہللٔ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیَبانٔیُّ  ُ٪ اٟظَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َِٟواحٔسٔ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو كَا١ٕ٣ٔ َحسَّ وُُل و َحسَّ ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ ب٩َِ أَبٔی أَِوفَی َرضَٔی اہللُ 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٧َا ٣َ ١َِْ َحٔسیٔث ِٔسِ ٨ََٟا ٣ٔ َٓاِجَسِح  ََُٓلُ٪ ا٧ِز٢ِٔ  ا٢َ یَا  َٗ ٤ُِص  بَِت اٟظَّ ا ََغَ َّ٤٠ََٓ ٥َ َوصَُو َػائ٥ْٔ  َس٠َّ



 

 

 ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ًَبَّاز ٕ َو  اب٩ِٔ ٣ُِشضٔز

 اہلل ہیلع فآہل فملس اوباکلم، دبعاوادح، امیلسؿ ابیشین، رضحت دبعاہلل نب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مت روسؽ اہلل یلص

ےک اسھت اکی رفس ںیم ےھت افر آپ رفزہ یک اح تل ںیم ےھت  و  ب وسرج رغفب نوایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے 

 الفں! ارت افر امہرے ےئل وتس ال آےگ دحثی ایس رطح ےہ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعاوباکلم، دبعاوادح، امیلسؿ ابیشین، رضحت دبعاہلل نب افیف ر :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ وپرا نو ے افر دؿ ےک ےنلکن ےک فتق ےک ایبؿ ںیم

     68    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز، سٔيا٪، اسحاٚ، جزیز، طیبانی، اب٩ ابی اوفی، ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ اب٩ ابی :  راوی

 ٔ ِیَبان ٩ًَِ اٟظَّ ص٤َُا  ُٙ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز لِٔکَ ث٨ََا إِٔسَح َياُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز أَِخبَر٧ََا ُس ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی ح و حَ و َحسَّ ث٨ََا یِّ  سَّ

اَُل َحسَّ  َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ َِٟيَص فٔی َحٔسیٔث أَبٔی أَِوفَی َرضَٔی اہللُ  َِٟواحٔٔس َو ِبٔس ا ًَ ًَبَّازٕ َو ٕ َو ىَی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٣ُِشضٔز ٌِ ٥َ ب٤َٔ طٔ َوَس٠َّ

ِوُُٟط َوَجاَئ ا٠َِّٟي١ُ ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا إُٔلَّ فٔی رَٔوایَٔة صَُظِي٥ٕ َوِحَسظُ  َٗ اَ٪ َوَُل  ـَ ٔ َر٣َ  أََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ فٔی َطِضز

ین، انب ایب افیف، دیبع اہلل نب اعمذ، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش اس  دن ےک اسھت رضحت انب انب ایب رمع، ایفسؿ، ااحسؼ، رجری، ابیش

 افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی لقن یک ےہ  نکی اس ںیم ضعب اافلظ یک یمک ےہ۔

 ، انب ایب افیف، دیبعاہلل نب اعمذ، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعشانب ایب رمع، ایفسؿ، ااحسؼ، رجری، ابیشین :  رافی

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

  

 ...وصؾ فاصؽ یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وصؾ فاصؽ یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     69    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ ٧يی ػلی اہلل ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٨ُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٥ُ َوأُِسَقی ٌَ ِ ِّی أُك ٔن َضِيَئت٥ُِٜٔ إ َٛ َِٟشُت  ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ََّک تَُوأػ١ُ  اُٟوا إ٧ٔ َٗ ِٟؤَػا٢ٔ  ٩ًَِ ا  ٧ََهی 

فآہل فملس  ے وصؾ فاصؽ ےس عنم رفامای ےہ ییحی نب ٰییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک آپ  و فاصؽ رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم اہمتری رطح  ںیہ 

 نوں ویکہکن ےھجم  و الھکای افر الپای اجات ےہ۔

 ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملسییحی نب ییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وصؾ فاصؽ یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     70    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

ث٨ََ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٕ ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَ و َحسَّ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ٩ًَِ ا أَبٔی َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧َآ

َواَػ١َ  َٓ اَ٪  ـَ ٥َ َواَػ١َ فٔی َر٣َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُط أ٧ََِت  اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َٟ ٨ََضاص٥ُِ ٗٔي١َ  َٓ ا٨َّٟاُض 

٥ُ َوأُِسَقی ٌَ ِ ِّی أُك ٔن ٥ُِٜ٠َِْ إ َِٟشُت ٣ٔ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ  تَُوأػ١ُ 

نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب 

فملس  ے راضمؿ ںیم فاصؽ رفامای )ینعی ریغب ااطفری ےک لسلسم رفزے رےھک( ذہلا احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یھب فاصؽ رشفع 

اؿ وک عنم رفامای۔ آپ ےس رعض ایک ایگ ہک آپ یھب  و فاصؽ رکےت ںیہ۔ آپ  ے رفامای ہک ںیم اہمتری رطح  ںیہ رک دای  و آپ  ے 

 نوں ویکہکن ےھجم الھکای افر الپای اجات ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وصؾ فاصؽ یک نام تع ےک ایبؿ ںیم



 

 

     71    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٨ًَِضُ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ی  ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ٤َٔس َحسَّ ًَِبٔس اٟؼَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َوارٔٔث ب٩ُِ  ٤َا 

اَ٪  ـَ ١ِ فٔی َر٣َ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٠ِْٔطٔ َو ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس دحثی یک رطح لقن دبعاوارث نب دبعادمصل، اویب، انعف، انب

 رفامای ےہ  نکی اس ںیم راضمؿ اک ظفل  ںیہ۔

 دبعاوارث نب دبعادمصل، اویب، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وصؾ فاصؽ یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     72    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی ثَىٔی رَحِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا َحسَّ ًَ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ  أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

ا٢َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ِٟؤَػا٢ٔ  ٩ًَِ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ََّک یَا َرُسو٢َ  ٩ِ٣ٔ  صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  إ٧ٔ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ا

 ِّ ٤ٌُٔىٔی َرب ِّی أَبٔيُت یُِل ٔن لٔی إ ِْ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَی٥ُُِّٜ ٣ٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ اہللٔ تَُوأػ١ُ  ا أَبَِوا أَِ٪ َی٨َِتُضوا  َّ٤٠َ َٓ ی َوَيِش٘ٔيىٔی 

ِٟؤَػا٢ٔ َواَػ١َ بٔض٥ِٔ َیِو٣ّا ث٥َُّ  َُٟض٥ِ حٔيَن أَبَِوا أَِ٪ ی٨َِ  ا  ١ِّٔ ٨َ٤ُِٟک َٟزِٔزت٥ُُِٜ كَا ِٟضََٔل٢ُ  َ ا
ِو َتأََخَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟضََٔل٢َ   َتُضواَیِو٣ّا ث٥َُّ َرأَِوا ا

رحہلم نب ٰییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اوبہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں 

ای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فاصؽ ےس عنم رفامای املسمونں ںیم ےس اکی آدیم  ے رعض ایک ہک اے اہلل ےک  ے رفام

روسؽ! آپ یھب  و لسلسم رفزے رےتھک ںیہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ںیم ےس ریمی رطح وکؿ ےہ؟ ںیم  و 

 ریما رب ےھجم الھکات افر الپات ےہ  ب اس ےک ابفوجد احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وصؾ فاصؽ ےس ہن اس احؽ ںیم رات سگارات نوں ہک

رےک  و آپ  ے اؿ ےک اسھت اکی ااطفری ےک ریغب رفزہ راھک رھپ ااطفر ےک ریغب رفزہ راھک رھپ اوہنں  ے اچدن دھکی ایل آپ  ے رفامای 

 ؽ رکات وگای ہک آپ  ے اؿ ےک ہن رےنک  ر ان دنسپدییگ اک ااہظر رفامای۔ہک ارگ اچدن اتریخ رکات  و ںیم افر زایدہ فاص

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اوبہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وصؾ فاصؽ یک نام تع ےک ایبؿ ںیم
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 زہير ب٩ رحب، اسحاٚ، زہير، جزیز، ٤ًارہ، ابی زرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ُٙ ٕب َوإِٔسَح ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ًََة  ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ

ا َٗ ََّک تَُوأػ١ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  إ٧ٔ َٓ اُٟوا  َٗ ِٟؤَػا٢َ  ٥ِ َوا ُٛ ٥َ إٔیَّا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِّی ٢َ إ٧ٔ ٔن لٔی إ ِْ َِٟشُت٥ِ فٔی َذَٟٔک ٣ٔ  ٥ُِٜ

وَ٪  ُ٘ ٤ًَِا٢ٔ ٣َا تُٔلي َ ُٔوا ٩ِ٣ٔ اِْل اك٠َِ َٓ ِّی َوَيِش٘ٔيىٔی  ٤ٌُٔىٔی َرب  أَبٔيُت یُِل

زریہ نب رحب، ااحسؼ، زریہ، رجری، امعرہ، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  ے رفامای ہک مت فاصؽ ےک رفزے رےنھک ےس  وچ احصہب  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ یھب  و فاصؽ ےک رفزے فآہل فملس

رےتھک ںیہ؟ آپ  ے رفامای مت اس اعمہلم ںیم ریمی رطح  ںیہ نو ویکہکن ںیم اس اح تل ںیم رات سگارات نوں ہک ریما رب ےھجم الھکات 

 یک مت اطتق رےتھک نو۔ےہ افر الپات ےہ  و مت فہ اکؾ رکف  س 

 زریہ نب رحب، ااحسؼ، زریہ، رجری، امعرہ، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وصؾ فاصؽ یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     74    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ٗتیبہ، ٣ِيرہ، ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضٔ  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٤ُِِٟٔيَرةُ  ث٨ََا ا ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَِطُ  َی اہللُ 

ْة  َٗ ُٔوا ٣َا َل٥ُِٜ بٔطٔ كَا َٓاك٠َِ ا٢َ  َٗ َّطُ  َُيَِر أ٧َ ٠ٔطٔ  ِْ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ

ہبیتق، ریغمہ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ۔ وسا ے اس ےک ہک 

 ںیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س اکؾ یک مت اطتق روھک فیہ اکؾ رکف اس

 ہبیتق، ریغمہ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 فزفں اک ایبؿر :   ابب

 وصؾ فاصؽ یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     75    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ا٤ًع، ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی َػاٟ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٕح 

ًَةَ  ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ١ِْٔ َحٔسیٔث ٤ًَُاَرَة  ِٟؤَػا٢ٔ ب٤ٔٔ ٩ًَِ ا َُّط ٧ََهی   أ٧َ

تی ایک ےہ  س ںیم ےہ ہک آپ  ے فاصؽ انب ریمن، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن ےس ایس رطح رفا

 ےس عنم رفامای۔

 انب ریمن، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وصؾ فاصؽ یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     76    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب ابوَرض ہاط٥ ب٩ ٗاس٥ س٠امی٪ ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ كَاَ٪ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ثَابٕٔت 

ٔلَی َج٨ِبٔطٔ َوَجاَئ َرُج١ْ آََخُ  ٤ُِت إ ُ٘ َٓ َٓحٔئُِت  اَ٪  ـَ ِّی فٔی َر٣َ ٥َ ُيَؼل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّا َرصِّلا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ َّی  ا َحً ـّ ا٦َ أَِي َ٘ َٓ  

َّی اہللُ ا َحصَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤٠َ َّی َػََلّة َُل يَُؼ٠ِّيضَ َٓ ََٓؼل ٔ ث٥َُّ َزَخ١َ َرِح٠َُط  ََلة ُز فٔی اٟؼَّ ١َ َیَتَحوَّ ٌَ ُط َج َٔ َّا َخ٠ِ ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ا ٨ًَِٔس٧َا  

ًَلَی ا َّٟٔذی َح٠َ٤َىٔی  ٥ِ َذاَک ا ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِي٠ََة  ٨ََٟا ا٠َّٟ َل٨َِت  َٓ َ َُٟط حٔيَن أَِػَبِح٨َا أ ٨َ٠ُِٗا  ا٢َ  َٓأََخَذ یَُوأػ١ُ َٗ ا٢َ  َٗ ُت  ٌِ َّٟٔذی َػ٨َ

أََخَذ رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ یَُوأػ٠ُوَ٪  َٓ  ٔ ِضز ٥َ َوَذاَک فٔی آَٔخٔ اٟظَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِيطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ

 ُ َّٜ ٥َ ٣َا بَا٢ُ رَٔجا٢ٕ یَُوأػ٠ُوَ٪ إ٧ٔ ُض٥ِ َوَس٠َّ َ٘ ُّ٤ ٌَ وَ٪ َت ُ٘ ِّ٤ ٌَ ٤َُِٟت َُ ا ََٟواَػ٠ُِت ؤَػاُّل یََس ِضزُ  ِو َت٤َازَّ لٔی اٟظَّ َٟ لٔی أ٣ََا َواہللٔ  ِْ َِٟشُت٥ِ ٣ٔ  ٥ِ 

زریہ نب رحب اوبرضن اہمش نب اقمس امیلسؿ اثتب رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ز ڑپھ رےہ ےھت  و ںیم آرک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ک ول یک اجبن ڑھکا نو ایگ اہیں کت ہک امہری اکی امجتع راضمؿ ںیم امن

نب یئگ  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وسحمس رفامای ہک ںیم آپ ےک ےھچیپ نوں  و آپ  ے امنز ںیم فیفخت رشفع رفام دی رھپ 



 

 

 ا یس امنز ڑپ ی  یسی امنز آپ امہرے اسھت  ںیہ ڑپےتھ ےھت  ب حبص نویئ  و مہ  ے آپ آپ رھگ ںیم دالخ نو ے آپ  ے اکی

فہ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ایک رات آپ وک امہرا ملع نو ایگ اھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں ایس فہج ےس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فاصؽ ےک رفزے رےنھک رشفع رفام دےیئ فہ اکؾ ایک وج ںیم  ے ایک رضحت ا،س ےتہک ںیہ ہک رھپ 

ہنیہم ےک آرخ ںیم ےھت آپ ےک احصہب ےس یھب ھچک ووگں  ے فاصؽ ےک رفزے رےنھک رشفع رک دےیئ  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 نو اہلل یک مسق ارگ ہی ہنیہم ابمل نوات  و ںیم اس دقر  ے رفامای ہک ہی وگ وصؾ فاصؽ ویکں رھک رےہ ںیہ؟ مت وگ ریمی رطح  ںیہ

 فاصؽ ےک رفزے راتھک ہک دض رک  ے فاےل اینپ دض ٹوھڑ دےتی۔

 زریہ نب رحب اوبرضن اہمش نب اقمس امیلسؿ اثتب رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وصؾ فاصؽ یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     77    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًاػ٥ ب٩ َرضتيِم، خاٟس، اب٩ حارث، ح٤يس، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ اٟت ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ث٨ََا ح٤َُِيْس  َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ِئِمُّ َحسَّ

 َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  َواَػ١َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ ا َٓ اَ٪  ـَ ٔ َر٣َ ٢ٔ َطِضز ٥َ فٔی أَوَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ََٟا َب٠َ َواَػ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِو ٣ُسَّ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ َذَٟٔک  َِ

َِٟشُت ٣ٔ  ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ لٔی أَِو  ِْ َِٟشُت٥ِ ٣ٔ  ٥ُِ َّٜ ُض٥ِ إ٧ٔ َ٘ ُّ٤ ٌَ وَ٪ َت ُ٘ ِّ٤ ٌَ ٤َُِٟت َُ ا ََٟواَػ٨َ٠ِا ؤَػاُّل یََس ِضزُ  ِّی اٟظَّ ٤ُىٔی َرب ٌٔ ِّی أََه١ُّ یُِل ٔن ٥ُِٜ٠َ إ ِْ

 َوَيِش٘ٔيىٔی

اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  اعمص نب رضنیمیت، اخدل، انب احرث، دیمح،

فملس  ے راضمؿ ےک ہنیہم ےک آرخ ںیم فاصؽ ےک رفزے رےھک  و املسمونں ںیم ےس ھچک ووگں  ے فاصؽ ےک رفزے رےنھک 

 نو اج ے  و ںیم اس دقر فاصؽ ےک رفزے راتھک ہک رشفع رک دےیئ آپ کت ہی ابت یچنہپ  و آپ  ے رفامای ارگ امہرے ےئل ہی ہنیہم ابمل

دض رک ے فاےل اینپ دض ٹوھڑ دےتی ویکہکن مت ریمی رطح  ںیہ نو ای آپ  ے رفامای ہک ںیم اہمتری رطح  ںیہ نوں ںیم  و اس اح تل 

 ںیم رات سگارات نوں ہک ریما رب ےھجم الھکات افر الپات ےہ

 ث، دیمح، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنعاعمص نب رضنیمیت، اخدل، انب احر :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وصؾ فاصؽ یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     78    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ا :  راوی

 ٨ًہا

بِ  ًَ ُٙ أَِخبََر٧َا  ا٢َ إِٔسَح َٗ ِبَسَة  ًَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َج٤ٔي ِْ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوًُ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ و َحسَّ  ٪َ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ  َسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ

 ًَ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت ٧ََضاص٥ُِ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ََّک رُعِ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ ِٟؤَػا٢ٔ َرِح٤َّة  ٩ِ ا

 ِّ ٤ٌُٔىٔی َرب ِّی یُِل ٔن َضِيَئت٥ُِٜٔ إ َٛ َِٟشُت  ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ  ی َوَيِش٘ٔيىٔیتَُوأػ١ُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ وک تقفش ےک وطر  ر فاصؽ ےک رفزفں ےس عنم رفامای احصہب رکاؾ  ے رعض ایک ہک آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس  و فاصؽ ےک رفزے رےتھک ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم اہمتری رطح  ںیہ نوں ویکہکن ریما رب 

 ےھجم الھکات افر الپات ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک انپ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ

     79    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، سٔيا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ 

َحُک  ـِ ١ُ إِٔحَسی ََٔشائٔطٔ َوصَُو َػائ٥ْٔ ث٥َُّ َت بِّ َ٘ ٥َ يُ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج  یلع نب رجح، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ



 

 

 رہطمات ںیم ےس یسک اک وبہس ےل ایل رکےت ےھت رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رکسما ڑپںی۔

 یلع نب رجح، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔

     80    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حرضت سٔيا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًلی ب٩ ححز، اب٩ ابی ٤ًز :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ٔسیُّ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  َت أَبَاَک َحسَّ ٌِ أس٥ٔ أََس٤ٔ َ٘ ِٟ  ب٩ِٔ ا

٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ُث  ٥ِ یَُحسِّ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ًَّة ث٥َُّ  ََٜت َسا َش َٓ ٠َُضا َوصَُو َػائ٥ْٔ  بِّ َ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ ُي َّی اہللُ   یَّ َػل

یلع نب رجح، انب ایب رمع، رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے دبعارلنمح نب اقمس ےس وپاھچ ہک ایک مت  ے اےنپ 

رکےت نو ے انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ یک اح تل ںیم اؿ وک وبہس ےل ایل رکےت ےھت؟  ابپ وک اعہشئ ےس رفاتی ایبؿ

 رضحت دبعارلنمح وھتڑی دری اخومش رےہ رھپ رفامای اہں

 یلع نب رجح، انب ایب رمع، رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔

     81    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣شہز، ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ٗاس٥، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی  :  راوی

أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َِٟت َحسَّ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  

٤َا كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َٛ ٠ُىٔی َوصَُو َػائ٥ْٔ َوأَی٥ُُِّٜ ی٠٤َُِٔک إِٔربَُط  بِّ َ٘ ٥َ ُي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ  َػل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

 َی٠٤ُِٔک إِٔربَطُ 

 اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیبع اہلل نب رمع، اقمس، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

رفزہ یک اح تل ںیم ریما وبہس ےل ایل رکےت ےھت افر مت ںیم ےس وکؿ ےہ وج اےنپ تاابت وک اقوب ںیم رک ےکس  س رطح ہک روسؽ اہلل 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ اھت۔

  نب رہسم، دیبعاہلل نب رمع، اقمس، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، یلع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  تاابت  ر  لورفؽ نو ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ

     82    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، ٤٘٠ًہ، سيسہ ًائظہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ  ٩ًَِ َحسَّ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ یِٕب   ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ

َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ُطَحا ٨ًََِضا ح و َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ َو ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی ٣َِد٠َٕس  اِْل َحسَّ

َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ  ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ٥َ َزائَٔسَة َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

٨َّٜٔطُ  ١ُ َوصَُو َػائ٥ْٔ َویَُبأْشُ َوصَُو َػائ٥ْٔ َوَل بِّ َ٘  أ٥ُُِٜٜ٠َ٣َِ ْٔلِٔربٔطٔ  ُي

 ںیہ ہک ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، ہمقلع، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت

ریگلغب نو اجای رکےت ےھت روسؽ اہلل رفزہ یک اح تل ںیم اینپ ازفاج رہطمات وک وبہس ےل ایل رکےت ےھت افر رفزہ یک اح تل ںیم اؿ ےس 

  نکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  و مت ںیم ےس بس ےس زایدہ اےنپ تاابت وک  لورفؽ ںیم رےنھک فاےل ےھت۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، ہمقلع، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔

     83    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪، ٨٣ؼور، ابزہي٥، ٤٘٠ًہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ٕب  ٕ َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ًَائَٔظ َحسَّ  ٩ًَِ ٨َِضا ٤ََة  ًَ َة َرضَٔی اہللُ 

٥َُِٜٜ ْٔلِٔربٔطٔ  ١ُ َوصَُو َػائ٥ْٔ َوكَاَ٪ أ٠َ٣َِ بِّ َ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ ُي َّی اہللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

اہلل یلص اہلل ہیلع یلع نب رجح، زریہ نب رحب، ایفسؿ، وصنمر، اربمیہ، ہمقلع، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ 

فآہل فملس رفزہ یک اح تل ںیم اینپ یسک زفہج اک وبہس ےل ایل رکےت ےھت افر آپ وک  و مت ںیم ےس بس ےس زایدہ اےنپ تاابت  ر  لورفؽ 

 اھت۔

 یلع نب رجح، زریہ نب رحب، ایفسؿ، وصنمر، اربمیہ، ہمقلع، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔

     84    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابزہي٥، ٤٘٠ًہ، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٣َ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ إٔبِ و َحسَّ ٤ََة ٨ُِؼوٕر  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َزاصٔي٥َ 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ یَُبأْشُ َوصَُو َػائ٥ْٔ  َّی اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ 

 ےہ ہک روسؽ اہلل اینپ یسک دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، اربمیہ، ہمقلع، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی

 زفہج رہطمہ ےس رفزہ یک اح تل ںیم ریگلغب نو اجای رکےت ےھت۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، اربمیہ، ہمقلع، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔

     85    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسوز ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ابوًاػ٥، اب٩ ًو٪، ابزاہي٥، :  راوی

٩ًَِ اِْلَِسوَ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ًَِوٕ٪  ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ْٚ و َحسَّ و ُت أ٧ََا َو٣َِْسُ ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ زٔ 

َّی  ََٟضا أَكَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٔلَی  ٨َُّٜٔط كَاَ٪ إ ٥ِ َوَل ٌَ ََ َِٟت  ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُبأْشُ َوصَُو َػائ٥ْٔ  ًَ اہللُ 

ًَأػ٥ٕ  ٥ُِٜٜٔ ْٔلِٔربٔطٔ َطکَّ أَبُو  ٥َُِٜٜ ْٔلِٔربٔطٔ أَِو ٩ِ٣ٔ أ٠َ٣َِ  أ٠َ٣َِ

ںیم آ ے  و مہ  ے آپ ےس  دمحم نب ینثم، اوباعمص، انب ترؿ، اربامیہ، اوسد، رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رسمفؼ رضحت اعہشئ یک دختم



 

 

رعض ایک ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ یک اح تل ںیم اینپ یسک زفہج رہطمہ ےس ریگلغب نو اجای رکےت ےھت؟ رضحت اعہشئ 

ای رفامای ہک مت ںیم دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای اہں  نکی آپ  و مت ںیم بس ےس زایدہ اےنپ تاابت  ر  لورفؽ رےنھک فاےل ےھت 

 ےس وکؿ ےہ وج آپ یک رطح اےنپ تاابت  ر اقوب رھک ےکس اوباعمص رافی وک کش ےہ۔

 دمحم نب ینثم، اوباعمص، انب ترؿ، اربامیہ، اوسد :  رافی

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

  

 ؿرفزفں اک ایب :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔

     86    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب، اس٤اًي١، اب٩ ًو٪، ابزاہي٥، اسوز، ٣ْسوٚ :  راوی

 ٔ ِوَرق وُب اٟسَّ ُ٘ ٌِ ث٨َٔيطٔ َي ًَلَی أ٦ُِّ و َحسَّ َُّض٤َا َزَخََل  ٕٚ أ٧َ و ٔ َو٣َِْسُ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔي١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ یُّ َحسَّ

ََٓذََکَ ٧َِحَوظُ  ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن َٟٔيِشأََُل٧َٔضا   ا

اعتٰیل ہنع ےس رضحت اوسد افر وقعیب، اامسلیع، انب ترؿ، اربامیہ، اوسد، رسمفؼ اس  دن ےک اسھت رضحت اربامیہ ریض اہلل 

رضحت رسمفؼ ےک ابرے ںیم رفاتی ےہ ہک فہ دفونں اؾ اموم!ننی ےک اپس آ ے افر آپ ےس وپاھچ رھپ آرگ ایس رطح دحثی ذرک 

 رفامیئ۔

 وقعیب، اامسلیع، انب ترؿ، اربامیہ، اوسد، رسمفؼ :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔

     87    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، طیبا٪، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابی س٤٠ہ، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، رعوہ ب٩ زبير، ا٦ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حش٩ ب٩ ٣وسی :  راوی

 ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ٔ ْ َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ث٨ََا َطِیَباُ٪  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ أَ َحسَّ  ٕ بٔی َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ير

 ًَ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن َرضَٔی اہللُ  ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ٔ أَِخبَرَُظ أَ٪َّ  َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ٔ أَِخبََرُظ أَ٪َّ رُعِ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا َّی اہللُ ًَ ٨َِضا أَِخبََرِتطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

٠َُضا َوصُوَ  بِّ َ٘  َػائ٥ْٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ ُي

ہقی اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومیس، ابیشؿ، ییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رمع نب دبعایزعسی، رعفہ نب زح ،، اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ دص

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ربخ دیتی ںیہ ہک روسؽ اہلل رفزہ یک اح تل ںیم ریما وبہس ےل ایل رکےت ےھت۔

، نسح نب ومیس، ابیشؿ، ییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رمع نب دبعایزعسی، رعفہ نب زح ،، اؾ امومنینم دیسہ اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔اس ابت ےک ایب

     88    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بْشرحیزی، ٣ٌاویہ، حرضت یحٌی ب٩ ْٛير :  راوی

 َ ث یزٔیُّ َحسَّ ََِٟحٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ بِْٔشٕ ا ٠َِْطُ و َحسَّ ٣ٔ ٔ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ْٔير َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی   ٕ٦ ىٔی اب٩َِ َسَلَّ ٌِ اؤَیُة َي ٌَ  ٨َا ٣ُ

 ییحی نب رشبرحریی، اعمفہی، رضحت ییحی نب ریثک ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ

 ییحی نب رشبرحریی، اعمفہی، رضحت ییحی نب ریثک :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔

     89    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی، ابواحوؾ، زیاز ب٩ ًَلٗہ، ٤ًزو ب٩ ٣ي٤و٪، سيسہ  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ

ا٢َ  َٗ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ ٌٔيٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  اِْل َحسَّ أ٪ َحسَّ ََخَ

َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣َِي٤ُوٕ٪   ٩ًَِ َة  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًََٔل ١ُ فٔی ٩ًَِ زَٔیاز بِّ َ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُي َّی اہللُ  ل

 ٔ ِو٦ ٔ اٟؼَّ  َطِضز

اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، اوباوحص، زاید نب العہق، رمعف نب ومیمؿ، دیسہ اعہشئ دصہقی رفامیت ںیہ ہک روسؽ ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، 



 

 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزفں ےک ہنیہم ںیم اینپ یسک زفہج رہطمہ اک وبہس ےل ایل رکےت ےھت

 اوباوحص، زاید نب العہق، رمعف نب ومیمؿ، دیسہ اعہشئ دصہقیییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی،  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

   لورفؽ نو ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر

     90    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ب٬زب٩ اسس، ابوبرک٧ہظلی، زیازب٩ ًَلٗہ، ٤ًزو ب٩ ٣ي٤و٪، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

ث٨ََا بَِضزُ ب٩ُِ أََسٕس حَ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣َِي٤ُوٕ٪   ٩ًَِ َة  َٗ ث٨ََا زٔیَازُ ب٩ُِ ًََٔل ث٨ََا أَبُو برَِکٕ ا٨َِّٟضَظلٔیُّ َحسَّ سَّ

اَ٪ َوصُ  ـَ ١ُ فٔی َر٣َ بِّ َ٘ ٥َ يُ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِضا   َو َػائ٥ْٔ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

 

 

 
ی، زایدنب العہق، رمعف نب ومیمؿ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب احمت، ب

ل

 

 ل
ہ

 

ہ

نب ا،د، اوبرکب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ یک اح تل ںیم اینپ زفہج رہطمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وبہس ےل ایل رکےت ےھت۔

  :  رافی

ہ 

 

ہ

 نب ا،د، اوبرکب

 

 
ی، زایدنب العہق، رمعف نب ومیمؿ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب احمت، ب

ل

 

ل

 

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ

     91    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، ابی ز٧از، ًلی ب٩ حشين، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٤َ  ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ و َحسَّ  ٩ًَِ ُِٟحَشئِن  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٩ٔ َحسَّ

١ُ َوصَُو َػائ٥ْٔ  بِّ َ٘ ٥َ كَاَ٪ ُي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ 

ہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل دمحم نب  ،رر، دبعارلنمح ، ایفسؿ، ایب زاند، یلع نب نیسح، دیس

 ہیلع فآہل فملس اینپ زفہج رہطمہ اک رفزہ یک اح تل ںیم وبہس ےل ایل رکےت ےھت

 دمحم نب  ،رر، دبعارلامحؿ، ایفسؿ، ایب زاند، یلع نب نیسح، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، طتيرب٩ طک١، حرضت حٔؼہ :  راوی

ا٢َ اِْلََخَ  َٗ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ یِٕب  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََا أَبُو و َحسَّ ٩ًَِ أ٪ َحسَّ اؤیََة  ٌَ ٣ُ

َّی َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  َؼَة َرضَٔی اہللُ  ِٔ ٩ًَِ َح ٔ ب٩ِٔ َطک١َٕ  ٩ًَِ ُطَتيِر ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  َ ١ُ  اِْل بِّ َ٘ ٥َ يُ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 َوصَُو َػائ٥ْٔ 

  نب لکش، رضحت ہصفح رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل رفزہ یک ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعمفہی، ا

  

شمع، ملسم، ش

 اح تل ںیم اینپ زفہج رہطمہ اک وبہس ےل ایل رکےت ےھت

  نب لکش، رضحت ہصفح :  رافی

  

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، ش

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔
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 ی، ابوًوا٧ہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، ٣ش٥٠، طتير ب٩ طک١، حٔؼہابوربيٍ زہزان :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإ ًََوا٧ََة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ٕ لِٔکَ و َحسَّ ٩ًَِ َجزٔیز ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٩ًَِ ِسَح ص٤َُا 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َِضا  ًَ َؼَة َرضَٔی اہللُ  ِٔ ٩ًَِ َح ٔ ب٩ِٔ َطک١َٕ  ٩ًَِ ُطَتيِر ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٠ِْٔطٔ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٥َ ب٤ٔٔ   َوَس٠َّ

   نب لکش، ہصفح

  

 اس  دن ےک اسھت رضحت اوبرعیب زرہاین، اوبتراہن، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، ملسم، ش

 ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے یبن ےس ایس رطح دحثی لقن رفامیئ ےہ

   نب لکش، ہصفح :  رافی

  

 اوبرعیب زرہاین، اوبتراہن، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، ملسم، ش

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رفزہ ںیم اینپ ویبی اک وبہس انیل رحاؾ  ںیہ رشط ہی ےہ ہک اےنپ تاابت  ر  لورفؽ نو ۔
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حارث، ًبسربہ ب٩ سٌيس، ًبساہلل ب٩ ٌٛب ح٤يری، حرضت ٤ًز ب٩ ابی  ہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ًزو، اب٩ :  راوی

 س٤٠ہ

ًَِبسٔ   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِْزو َوصَُو اب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ِبٔس اہللٔ  َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٌٔيٕس  َربِّطٔ ب٩ِٔ َس

 ٔ ِٟح٤ِٔيَر ٕب ا ٌِ َٛ َٓ ب٩ِٔ  ائ٥ُٔ  ١ُ اٟؼَّ بِّ َ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَُي َّی اہللُ  َُّط َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة أ٧َ ُط َرُسو٢ُ اہللٔ یِّ  َٟ ا٢َ  َ٘

 َّ أَِخبََرِتطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ٔ ْٔل٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َس١ِ َصٔذظ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ َػل َ٘ َٓ َٔک  ٍُ ذَٟ ٥َ َيِؼ٨َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َ
٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبَٔک َو٣َا َتأََخَّ سَّ َ٘ ََٟک ٣َا َت ِس َََُفَ اہللُ  َٗ ٥ِ ِهَّلِل اہللٔ  ُٛ ا َ٘ ِّی َْلَِت ٔن ٥َ أ٣ََا َواہللٔ إ ِيطٔ َوَس٠َّ

َٟطُ َوأَ   ٥ِ ُٛ  ِخَظا

اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، رمعف، انب احرث، دبعرہب نب دیعس، دبعاہلل نب بعک ریمحی، رضحت رمع نب ایب ہملس ےس رفاتی ےہ 

اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ایک رفزہ دار وبہس ےل اتکس ےہ؟  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

رمع نب ہملس ےس رفامای ہک ہی رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپٹوھ  و رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ا ںیہ ربخ رضحت 

دی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح رکےت ںیہ رضحت رمع نب ہملس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! اہلل اعتیل  ے  و 

اسرے انگہ اعمػ رفام دےیئ ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت رمع نب ہملس ےس رفامای ونس اہلل یک  آپ ےک اےلگ ےلھچپ

 مسق! ںیم مت ںیم بس ےس زایدہ وقتی فاال افر اہلل اعتیل ےس ڈر ے فاال نوں۔

 ریمحی، رضحت رمع نب ایب ہملساہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، رمعف، انب احرث، دبعرہب نب دیعس، دبعاہلل نب بعک  :  رافی

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

  

 ...یبنج نو ے یک اح تل ںیم  س  ر رجف ولطع نو اج ے  و ا اک رفزہ در ت ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ا اک رفزہ در ت ےہیبنج نو ے یک اح تل ںیم  س  ر رجف ولطع نو اج ے  و 
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٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ ب٩ ہ٤ا٦، اب٩ جزیخ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی  :  راوی

 برکب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوبرک

ث٨ََ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَبُِس َحسَّ ث٨ََا  َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ٌٔيٕس  ا َیِحٌَی ب٩ُِ َس



 

 

 ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس ا ٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ا٦ ٚٔ ب٩ُِ َص٤َّ ا ُت أَبَا صَُزیَِزَة ٩ِ أَبٔی برَِکٕ اٟزَّزَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  

ِبٔس  ٌَ ٔ َٔک ٟ ُت ذَٟ ََٓذََکِ ََل َيُؼ٥ِ  َٓ ِحزُ ُج٨ُّبا  َٔ ِٟ ُط ا َٛ َؼٔؼطٔ ٩ِ٣َ أَِزَر َٗ و٢ُ فٔی  ُ٘ ؽُّ َي ُ٘ ٨ًَِطُ َي َِٟحارٔٔث ْٔلَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوا٧َِل٠َ   َٙ َٓا٧َِل٠َ أ٧َرَِکَ َذَٟٔک  ًَِبُس َٓ ُض٤َا  َٟ َ ََٓشأ ٨ًَُِض٤َا  ًَائَٔظَة َوأ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َرضَٔی اہللُ  ًَلَی  َّی َزَخ٨َ٠ِا  طُ َحً ٌَ ُت ٣َ ِ٘

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ يُِؼبُٔح ُج٨ُّبا ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟت كَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ َٓک٠َِٔتاص٤َُا  ا٢َ  َٗ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ٔ ح٥ُٕ٠ُ ث٥َُّ يَ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ َُيِر َٗ ُؼو٦ُ 

 ٔ ٠َِيَک إ ًَ ًَز٣َُِت  ا٢َ ٣َزَِواُ٪  َ٘ َٓ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٟطُ  ََٓذََکَ َذَٟٔک  ًَلَی ٣َزَِواَ٪  َّی َزَخ٨َ٠ِا  ٨َا َحً ِ٘ ا٧َِل٠َ ٔلَی أَبٔی صَُزیَِزَة َٓ ُلَّ ٣َا َذَصِبَت إ

حٔئ٨َِا أَبَا صَُزیَِزَة َوأَبُو برَِکٕ  َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َِيطٔ ٣َا َي ًَ َزِزَت  ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة أَص٤َُا ََفَ َ٘ َٓ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٟطُ  ََٓذََکَ  ا٢َ  َٗ  َحأَضُ َذَٟٔک ك٠ُِّطٔ 

١ٔ بِ  ـِ َٔ ِٟ ٔلَی ا َٔک إ و٢ُ فٔی ذَٟ ُ٘ ٥ُ٠ًَِ ث٥َُّ َرزَّ أَبُو صَُزیَِزَة ٣َا كَاَ٪ َي ا٢َ ص٤َُا أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ََٟک  َتاُظ  َٟ ا ا٢َ أَبُو صُزَ َٗ َ٘ َٓ بَّأض  ٌَ ِٟ ُت ٩ٔ ا ٌِ یَِزَة َس٤ٔ

 َّ٤ًَ ٍَ أَبُو صَُزیَِزَة  َج ا٢َ ََفَ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُط ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ٥َِٟ أَِس٤َ ١ٔ َو ـِ َٔ ِٟ ِبسٔ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ َٔک  و٢ُ فٔی ذَٟ ُ٘ ا كَاَ٪ َي

َذَٟٔک كَاَ٪ ُيِؼبُٔح ُج٨ُ  َٛ ا٢َ  َٗ اَ٪  ـَ ََٟتا فٔی َر٣َ ا َٗ ٠٤َِٟٔٔک أَ ٔ ح٥ُٕ٠ُ ث٥َُّ َيُؼو٦ُ ا َُيِر  ّبا ٩ِ٣ٔ 

دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ نب امہؾ، انب رج ،، دبعاکلمل نب ایب رکبنب دبعارلنمح ، رضحت 

اایت ایبؿ رکےت ںیہ اوبرکب ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک ںیم  ے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک فہ اینپ رف

 س آدیم  ے یبنج اح تل ںیم حبص یک  و فہ رفزہ ہن رےھک، رافی رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے اس اک ذرک 

 اےنپ ابپ دبعارلنمح نب احرث ےس ایک  و اوہنں  ے اس اک ااکنر رکدای  و رضحت دبعارلنمح ےلچ افر ںیم یھب اؿ ےک اسھت الچ اہیں

کت ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم احرض نو ے رضحت دبعارلنمح  ے 

اؿ دفونں ےس اس ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس االتحؾ ےک ریغب یبنج نو ے یک اح تل ںیم حبص 

 ہیلع فآہل فملس رفزہ رےتھک رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ مہ ےلچ اہیں کت ہک رمفاؿ ےک اپس آےئگ رضحت رکےت رھپ آپ یلص اہلل

دبعارلنمح  ے رمفاؿ ےس اس ابرے ںیم ذرک ایک  و رمفاؿ  ے اہک ہک ںیم مت  ر الزؾ رکات نوں ہک مت رضفر رضحت اوبرہریہ ریض 

ہ ےتہک ںیہ  و مہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ے افر رضحت اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ اجؤ افر اس یک رتددی رکف وج ف

اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب فاہں وموجد ےھت رضحت دبعارلنمح  ے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی اسرا ھچک ذرک ایک 

ےس ہی رفامای ےہ؟ رضحت دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ایک اؿ دفونں  ے ھجت 

ہنع ہک اہں رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک فہ دفونں اس ہلئسم وک زایدہ اجیتن ںیہ رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

اھت اس یک رتددی رک دی افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل   ے اےنپ اس وقؽ یک وج ہک آپ  ے لضف نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس

 ںیہ ہک اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم ہی لضف نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس اھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ںیہ انس رافی ےتہک



 

 

رکےت ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے دبعاکلمل ےس اہک ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ وقؽ ےس روجع رک ایل وج فہ اہک 

ایک اؿ دفونں  ے ہی دحثی راضمؿ ےک ابرے ںیم ایبؿ یک  یھ؟ اوہنں  ے اہک ہک آپ ریغب االتحؾ ےک یبنج اح تل ںیم حبص اےتھٹ رھپ 

 آپ رفزہ رےتھک۔

امہؾ، انب رج ،، دبعاکلمل نب ایب رکبنب دبعارلامحؿ،  دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ نب :  رافی

 رضحت اوبرکب

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 یبنج نو ے یک اح تل ںیم  س  ر رجف ولطع نو اج ے  و ا اک رفزہ در ت ےہ
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رح٠٣ة ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبير، ابی برکب٩ ًبساٟزح٤ا٪، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

٩ًَِ ابِ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ًَِبسٔ و َحسَّ ٔ َوأَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ ٩ٔ ٔطَضإب 

َّی اہللُ  ِس كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِحزُ فٔی اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  َٔ ِٟ ُط ا ُٛ ٥َ یُِسرٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

اَ٪ َو  ـَ َتٔش١ُ َوَيُؼو٦ُ َر٣َ ِِ َي َٓ ٔ ح٥ُٕ٠ُ  َُيِر  صَُو ُج٨ُْب ٩ِ٣ٔ 

 نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رعفہ نب زح ،، ایب رکبنب دبعارلنمح ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن رکمی 

 

رحملة

 فملس راضمؿ ںیم یبنج اح تل ںیم ریغب االتحؾ ےک حبص یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 اےتھٹ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ک ل رفامےت افر رفزہ رےتھک۔

 نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رعفہ نب زح ،، ایب رکبنب دبعارلامحؿ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 

 رحملة

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 یبنج نو ے یک اح تل ںیم  س  ر رجف ولطع نو اج ے  و ا اک رفزہ در ت ےہ
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 اب٩ حارث، ًبسربہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٌٛب ح٤يری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ًزو،  :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِْزو َوصَُو اب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٕب  َحسَّ ٌِ َٛ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َربِّطٔ 



 

 

ِٟٔح٤ِيَرٔیِّ أَ٪َّ أَبَا ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ ُيِؼبُٔح ُج٨ُ  ا ٨ًََِضا َيِشأ٢َُ  ٔلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َرضَٔی اہللُ  ثَطُ أَ٪َّ ٣َزَِواَ٪ أَِرَس٠َطُ إ َِٟت برَِکٕ َحسَّ ا َ٘ َٓ ّبا أََيُؼو٦ُ 

َٕ َُل ٩ِ٣ٔ ح٥ُٕ٠ُ ث٥َُّ  ٥َ ُيِؼبُٔح ُج٨ُّبا ٩ِ٣ٔ ٔج٤َا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔضی كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِ٘ ِٔطُ َوَُل َي ِٔ  َُل ُي

اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، رمعف، انب احرث، دبعرہب، رضحت دبعاہلل نب بعک ریمحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت اوبرکب دصقی ایبؿ رکےت ںیہ ہک رمفاؿ  ے اؿ وک رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ اکی آدیم ےک ابرے ںیم 

ےک ےئل اجیھب ہک فہ یبنج اح تل ںیم حبص ااتھٹ ےہ ایک فہ رفزہ رھک اتکس ےہ؟  و رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک وپےنھچ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امجع یک فہج ےس یبنج اح تل ںیم ریغب االتحؾ ےک حبص اےتھٹ رھپ آپ ااطفر ہن رکےت افر ہن یہ اس یک 

 اضق رکےت۔

 اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، رمعف، انب احرث، دبعرہب، رضحت دبعاہلل نب بعک ریمحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

   و ا اک رفزہ در ت ےہیبنج نو ے یک اح تل ںیم  س  ر رجف ولطع نو اج ے
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبسربہ ب٩ سٌيس، ابی برک ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اہلل ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠ كی ازواد ٣لہزاتاہلل تٌالٰی ٨ًہا اور حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ٧يی َکی٥ ػلی 

ِبٔس ا ًَ ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  ٌٔيٕس  ًَِبٔس َربِّطٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ َحسَّ ٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

 َّ ًَائَٔظَة َوأ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِوظَِی ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ  ٕ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ صَٔظا٦ َّی اہللُ  ََٟتا إِٔ٪ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ َُّض٤َا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ی اہللُ 

اَ٪ ث٥َُّ َيُؼو٦ُ  ـَ ٔ اِحتََٔل٦ٕ فٔی َر٣َ َُيِر  َٕ  َُٟيِؼبُٔح ُج٨ُّبا ٩ِ٣ٔ ٔج٤َا

 اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر رضحت اؾ ییحی نب ییحی، امکل، دبعرہب نب دیعس، ایب رکب نب دبعارلنمح نب احرث نب

ؿ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضم

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ رےتھک ےھت۔ںیم امجع یک فہج ےس ہن ہک االتحؾ یک فہج ےس یبنج اح تل ںیم حبص رکےت رھپ 

ییحی نب ییحی، امکل، دبعرہب نب دیعس، ایب رکب نب دبعارلامحؿ نب احرث نب اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر  :  رافی

 رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 یبنج نو ے یک اح تل ںیم  س  ر رجف ولطع نو اج ے  و ا اک رفزہ در ت ےہ
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یوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اب٩ ایوب، اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، اب٩ ٤ٌ٣ز ب٩ حز٦ یحٌی ب٩ یحٌی، ا :  راوی

 اَؼاری، ابوكواٟہ، یو٧ص، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ٌٔي١ُ بِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ اب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ََفٕ أَِخبََرنٔی  ٌِ ٩ُ َج

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ًَائَٔظَة أَِخبَرَُظ  ََٟة أَ٪َّ أَبَا یُو٧َُص ٣َِولَی  ََِؼارٔیُّ أَبُو كَُوا َ ٔ ب٩ِٔ َحز٦ِٕ اِْل ٤َز ٌِ ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ َوصَُو اب٩ُِ ٣َ َظَة َرضَٔی اہللُ 

 َّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ىٔی اٟؼَّ إ ُٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ تُِسرٔ َ٘ َٓ َِٟبأب  ٍُ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا تٔيطٔ َوهَٔی َتِش٤َ ِٔ ٥َ َيِشَت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ََلةُ َوأ٧ََا ُج٨ُْب ی اہللُ 

 َ ََلةُ َوأ٧َ ىٔی اٟؼَّ ُٛ ٥َ َوأ٧ََا تُِسرٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ أَُػو٦ُ  َٓ ٨َ٠َا َیا َرُسو٢َ أَ ِْ َِٟشَت ٣ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ أَُػو٦ُ  َٓ ا ُج٨ُْب 

وَ٪  ُٛ ِّی َْلَِرُجو أَِ٪ أَ ٔن ا٢َ َواہللٔ إ َ٘ َٓ  َ
٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبَٔک َو٣َا َتأََخَّ سَّ َ٘ ََٟک ٣َا َت ِس َََُفَ اہللُ  َٗ ٥ُِٜ٤َ٠ًَِ ب٤َٔا أَتَّقٔیاہللٔ  ٥ِ ِهَّلِل َوأَ ُٛ  أَِخَظا

، انب رجح، انب اویب، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دبعارلنمح ، انب رمعم نب زحؾ ااصنری، اوبوطاہل، وی،س، ییحی نب ییحی، اویب، ہبیتق

دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم وکیئ ہلئسم وپےنھچ ےک 

  ن ریہ  ںیھ اس آدیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! یبنج اح تل ںیم نوات نوں ہک امنز اک ےئل آای افر فہ درفازہ ےک ےھچیپ ےس

 فتق نو اجات ےہ  و ایک ںیم اس فتق رفزہ رھک اتکس نوں؟  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم یھب  و امنز ےک فتق یبنج

ں  و اس آدیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ امہری رطح  و  ںیہ ںیہ اہلل  ے اح تل ںیم ااتھٹ نوں  و ںیم یھب  و رفزہ راتھک نو

 ںیہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل یک مسق ےھجم ادیم ےہ ہک ںیم مت ںیم

ے

  و آپ ےک اےلگ ےلھچپ اسرے انگہ اعمػ رفام دی 

  زایدہ اج ات نوں اؿ زیچفں وک نج ےس  انچ اچےہ۔بس ےس زایدہ اہلل ےس ڈر ے فاال نوں افر ںیم مت ںیم بس ےس

ییحی نب ییحی، اویب، ہبیتق، انب رجح، انب اویب، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دبعارلامحؿ، انب رمعم نب زحؾ ااصنری،  :  رافی

 اوبوطاہل، وی،س، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 یبنج نو ے یک اح تل ںیم  س  ر رجف ولطع نو اج ے  و ا اک رفزہ در ت ےہ
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 ٩ یوسٕ، حرضت س٠امی٪ ب٩ يشار رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو  لٔیُّ َحسَّ َٓ ِو ٤َاَ٪ ا٨َّٟ ِْ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ َ٪ ب٩ِٔ َيَشارٕ َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  َٕ ٩ُ یُوُس

َُّط َسأ٢ََ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َرضَٔی اہللُ ٥َ ُيِؼبُٔح أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ ُيِؼبُٔح ُج٨ُّبا أََيُؼو٦ُ  ٨َِضا  ًَ   

ٔ اِحتََٔل٦ٕ ث٥َُّ َيُؼو٦ُ   ُج٨ُّبا ٩ِ٣ٔ َُيِر

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص، انب رج ،، دمحم نب ویفس، رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل اعت

رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اکی آدیم ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک فہ یبنج اح تل ںیم حبص رکات ےہ  و ایک فہ آدیم رفزہ رھک اتکس 

 اح تل ںیم

 

 
 

ریغب االتحؾ ےک حبص رکےت رھپ  ےہ؟ رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ج

 آپ رفزہ رےتھک۔

 ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص، انب رج ،، دمحم نب ویفس، رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ہ دار مہ رتسبی یک رحتم افر اس ےک افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیمراضمؿ ےک دونں ںیم رفز

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک دونں ںیم رفزہ دار مہ رتسبی یک رحتم افر اس ےک افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم
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٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اب٩ ٤٧ير، اب٩ ًیی٨ہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ح٤يس ب٩ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب :  راوی

 ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ابِ  ُض٥ِ  ٕ ك٠ُُّ ٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َٗ َحسَّ َياُ٪ ٩ٔ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا ُس

ا٢َ َجا َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٠ًََِيطٔ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َئ َرُج١ْ إ

ا٢َ َص٠َُِٜت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ َبّة  َوَس٠َّ َٗ ُٙ َر ٔ ت ٌِ ا٢َ َص١ِ َتحُٔس ٣َا ُت َٗ اَ٪  ـَ ًَلَی ا٣َِزأَتٔی فٔی َر٣َ ُت  ٌِ َٗ ا٢َ َو َٗ ََٜک  ا٢َ َو٣َا أَص٠َِ َٗ

يَن  ٥ُ ٔستِّ ٌٔ َض١ِ َتحُٔس ٣َا تُِل َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ ئِن  ٌَ ٍُ أَِ٪ َتُؼو٦َ َطِضَزی٩ِٔ ٣ُتََتابٔ َض١ِ َتِشَتٔلي َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  ا٢َ َُل َٗ َٗ ٜٔی٨ّا  ا٢َ  ٣ِٔش َٗ  

 ِٓ ا٢َ أَ َٗ ِٚ بَٔضَذا  ا٢َ َتَؼسَّ َ٘ َٓ ٕٚ ٓٔيطٔ َت٤ِْز  َز ٌَ ٥َ بٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ َٓ ٤َا بَيَِن َُلبَتَِيَضا أَص١ُِ بَِيٕت ث٥َُّ َج٠ََص  َٓ ََقَ ٨٣َّٔا 

٠ًََِيطٔ َو  َّی اہللُ  ٔحَک ا٨َّٟٔيیُّ َػل ـَ َٓ َِٟيطٔ ٨٣َّٔا  ٔ ٤ٌُِٔط أَص٠ََِک أَِحَوُد إ ِ أَك َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ َّی بََسِت أ٧ََِيابُُط ث٥َُّ   َس٥ََّ٠ َحً



 

 

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، انب ہنییع، ایفسؿ نب ہنییع، دیمح نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم یبن یلص اہلل ہیلع

یالک نوایگ آپ  ے رفامای  و ےسیک یالک نوایگ؟ اس  ے رعض ایک ہک ںیم  ے راضمؿ ںیم اینپ ویبی ےس مہ رتسبی رکیل ےہ آپ  ے 

 لسلسم دف ےنیہم رفزے رھک اتکس ےہ؟ اس  ے رفامای ایک  و اکی الغؾ آزاد رکاتکس ےہ؟ اس  ے رعض ایک  ںیہ آپ  ے رفامای ایک  و

ھٹیب رعض ایک  ںیہ، آپ  ے رفامای  و ایک  و اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک اتکس ےہ؟ اس  ے رعض ایک ہک  ںیہ، رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ فہ آدیم 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اوکن  ایگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی وٹرکا الای ایگ  س ںیم وجھکرںی  ںیھ آپ

اتحموجں ںیم دصہق رک دف اس  ے رعض ایک ایک مہ ےس یھب زایدہ اتحمج ےہ؟ دمہنی ےک دفونں ارطاػ ےک درایمؿ فاےل رھگفں ںیم 

 فآہل فملس یک داڑ  وکیئ رھگ ااسی  ںیہ وج مہ ےس زایدہ اتحمج نو یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ ڑپے اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 رابرک اظرہ نوںیئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس آدیم ےس رفامای اج افر اےس اےنپ رھگ فاوں وک الھک۔

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، انب ہنییع، ایفسؿ نب ہنییع، دیمح نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 یض اہلل اعتٰیل ہنعر

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک دونں ںیم رفزہ دار مہ رتسبی یک رحتم افر اس ےک افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، حرضت ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠ زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٔس ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح ١َِْ رَٔواَیٔة اب٩ِٔ َحسَّ ٣ٔ ٔ ًَُیِی٨ََة  ِس٨َاز

 َّ ٥َ َحً ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔحَک ا٨َّٟٔيیُّ َػل ـَ َٓ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ٕٚ ٓٔيطٔ َت٤ِْز َوصَُو اٟز٧ِِّبٔي١ُ َو َز ٌَ ا٢َ بٔ َٗ  ی بََسِت أ٧ََِيابُطُ َو

رفاتی لقن یک یئگ  ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، رضحت دمحم نب ملسم زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت اس رطح

ےہ افر رافی  ے اہک ہک اس ںیم اس وٹرکے اک ذرک  ںیہ ےہ  س ںیم وجھکرںی  ںیھ ینعی زلیبن افر فہ ہی یھب ذرک  ںیہ رکےت ہک یبن 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےسنہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ڈاڑ  اظرہ نو ںیئگ۔

 ری، وصنمر، رضحت دمحم نب ملسم زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، رج :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 راضمؿ ےک دونں ںیم رفزہ دار مہ رتسبی یک رحتم افر اس ےک افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًوٖ، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

يِ  اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َّٟ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ ح٤َُِئس َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َِٟيْث  ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  ُث ح و َحسَّ

ـَ  ٍَ بٔا٣َِزأَتٔطٔ فٔی َر٣َ َٗ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُجَّل َو ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ   ٕٖ ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ َّی اہللُ ب٩ِٔ  ًَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ اِسَت َٓ اَ٪ 

ا٢َ ٠ًََ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ ٍُ ٔػَيا٦َ َطِضَزی٩ِٔ  ا٢َ َوَص١ِ َتِشَتٔلي َٗ ا٢َ َُل  َٗ َبّة  َٗ ا٢َ َص١ِ َتحُٔس َر َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک   ٥َ يَن  ِيطٔ َوَس٠َّ ٥ِ ٔستِّ ٌٔ ِ أَك َٓ

ٜٔی٨ّا  ٣ِٔش

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، ق ،، انب باہب، دیمح نب دبعارلنمح نب ترػ، رضحت اوبرہریہ ریض 

ےہ ہک اکی آدیم  ے راضمؿ ںیم اینپ ویبی ےس مہ رتسبی رکیل افر رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ہلئسم ےک ابرے 

ہیلع فآہل ںیم وپاھچ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اکی الغؾ آزاد رک اتکس ےہ؟ اس  ے رعض ایک  ںیہ آپ یلص اہلل 

فملس  ے رفامای ایک  و دف ےنیہم ےک رفزے رھک اتکس ےہ اس  ے رعض ایک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و رھپ  و اسھٹ 

 ونیکسمں وک اھکان الھک دے۔

 ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، ق ،، انب باہب، دیمح نب دبعارلامحؿ نب ترػ، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحاٚ ب٩ ًيسی، ٣اٟک، حرضت زہزی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُٙ ب٩ُِ ًٔيَسی أَِخبََر٧َا ٣َأْٟک  ث٨ََا إِٔسَح ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَ٪ و َحسَّ ـَ َِِٓطَ فٔی َر٣َ  أَ٪َّ َرُجَّل أَ

أ٣َََزُظ َرُسو٢ُ  ١ِْٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ًَُیِی٨َةَ  َٓ َبٕة ث٥َُّ َذََکَ ب٤ٔٔ َٗ ٙٔ َر ِت ٌٔ َ بٔ ََٜفِّ ُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ی َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دمحم نب راعف، ااحسؼ نب یسیع، امکل، رضحت زرہی ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ ہک اکی آدیم  ے راضمؿ ںیم رفزہ ااطفر رکایل 

ہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس مکح رفامای ہک اکی الغؾ آزاد رک ےک افکرہ ادا رکے رھپ انب ہنییع یک دحثی یک رطح  و روسؽ اہلل یلص ا



 

 

 دحثی ذرک رفامیئ۔

 دمحم نب راعف، ااحسؼ نب یسیع، امکل، رضحت زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُ  ثَىٔی اب٩ُِ ٔطَضإب  ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا َحسَّ ِيسٔ ب٩ِٔ 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ثَطُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل يَن صَُزیَِزَة َحسَّ ٥ٌَٔ ٔستِّ َبّة أَِو َيُؼو٦َ َطِضَزی٩ِٔ أَِو یُِل َٗ َٙ َر ٔ ت ٌِ اَ٪ أَِ٪ يُ ـَ َِِٓطَ فٔی َر٣َ َ ٥َ أ٣َََز َرُجَّل أ

ٜٔی٨ّا  ٣ِٔش

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، انب باہب، دیمح نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایبؿ ایک ہک یبن رکمی 

 فآہل فملس  ے اکی آدیم وک مکح رفامای  س آدیم  ے راضمؿ ںیم رفزہ  وڑ ایل اھت اےس اچےیہ ہک فہ اکی الغؾ آزاد رکے ای یلص اہلل ہیلع

 دف ےنیہم ےک رفزے رےھک ای اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک ے۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، انب باہب، دیمح نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک دونں ںیم رفزہ دار مہ رتسبی یک رحتم افر اس ےک افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم
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 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٧ ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا   ِحَو َحٔسیٔث اب٩ِٔ ًَُیِی٨َةَ َحسَّ

ارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت انب ہنییع یک دحثی یک رطح رفاتی لقن یک دبع نب دیمح، دبع

 یئگ ےہ۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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، اب٩ زبير، ًبازب٩ ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، اب٩ ٣ہاجز، ٟيث، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف :  راوی

 ًبساہلل ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ   ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ٔ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

 ِ ََفٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٌِ َ َج ٔل َِٟت َجاَئ َرُج١ْ إ ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٔ َّی ر ی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُت  ِٗ ا٢َ اِحتََر َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ا٢َ اہللُ  َٗ اَ٪ ٧ََضاّرا  ـَ ا٢َ َوكٔئُِت ا٣َِزأَتٔی فٔی َر٣َ َٗ  ٥َ

أ٣َََزُظ َرُسو٢ُ  َٓ ا٦ْ  ٌَ َ أ٪ ٓٔيض٤َٔا ك َٗ َحائَُط رَعَ َٓ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَِح٠َٔص  َٓ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔٔسی َطِيْئ  َٗ  ِٚ ِٚ َتَؼسَّ ٠َِيطٔ  َتَؼسَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َٚ بٔطٔ  ٥َ أَِ٪ َیَتَؼسَّ  َوَس٠َّ

رل ، انب اہمرج، ق ،، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، دمحم نب رفعج، انب زح ،، ابعدنب دبعاہلل نب زح ،، دیسہ اعہشئ دصہقی دمحم نب 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر اس  ے رعض ایک ہک ںیم  و لج 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ویکں؟ اس  ے رعض یک ایک ہک ںیم  ے راضمؿ ےک دونں ںیم اینپ ویبی ےس رتسبمہی ایگ ۔ روسؽ ا

رکیل ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای دصہق رک، دصہق رک، اس آدیم  ے رعض ایک ہک ریمے اپس  و ھچک یھب  ںیہ ےہ  و 

 ے اےس مکح رفامای ہک فہ ھٹیب اج ے  و آپ یک دختم ںیم دف وٹرکے آ ے  س ںیم اھکان اھت  و آپ یلص آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس آدیم وک مکح رفامای ہک اس وک دصہق رکف۔

 دبعاہلل نب زح ،، دیسہ دمحم نب رل ، انب اہمرج، ق ،، ییحی نب دیعس، دبعارلامحؿ نب اقمس، دمحم نب رفعج، انب زح ،، ابعدنب :  رافی

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب ث٘فی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف ب٩ زبير، ًبساہلل ب٩  :  راوی



 

 

 زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ًَ َّی أَِخبََر٧َا  َْى ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ و َحسَّ و٢ُ أَِخبََرنٔی  ُ٘ ٌٔيٕس َي ُت یَِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ فٔیُّ  َ٘ َّْ َِٟوصَّأب اٟ ِبُس ا

ٔ َحسَّ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَبَّاَز ب٩َِ  ٔ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ََفٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٌِ َس ب٩َِ َج أس٥ٔ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٍَ ا َُّط َس٤ٔ ٨ًََِضا  ثَُط أ٧َ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

َِٟحسٔ  ٢ٔ ا َِٟيَص فٔی أَوَّ َِٟحٔسیَث َو ََٓذََکَ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل و٢ُ أَتَی َرُج١ْ إ ُ٘ ِوُُٟط َت َٗ ِٚ َوَُل  ِٚ َتَؼسَّ یٔث َتَؼسَّ

 ٧ََضاّرا

نمح نب اقمس، دمحم نب رفعج نب زح ،، دبعاہلل نب زح ،، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل دمحم نب ینثم، دبعاواہب یفقث، ییحی نب دیعس، دبعارل

اک اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر رھپ دحثی ذرک رفامیئ افر اس ںیم دصہق 

 ذرک  ںیہ ےہ افر ہن یہ دؿ اک ذرک ےہ۔

نب ینثم، دبعاواہب یفقث، ییحی نب دیعس، دبعارلامحؿ نب اقمس، دمحم نب رفعج نب زح ،، دبعاہلل نب زح ،، دیسہ اعہشئ دمحم  :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دونں ںیم رفزہ دار مہ رتسبی یک رحتم افر اس ےک افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیمراضمؿ ےک 
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ابوكاہز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف ب٩ زبير، ًباز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير،  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ

ا َ٘ ِٟ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا َِٟحارٔٔث أَ٪َّ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ََفٔ َحسَّ ٌِ َس ب٩َِ َج ثَُط أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔس٥ٔ َحسَّ

ِبٔس اہللٔ بِ  ًَ ًَبَّاَز ب٩َِ  ثَُط أَ٪َّ  ٔ َحسَّ و٢ُ أَتَی ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َت ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٍَ َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ٔ َحسَّ ٩ٔ اٟزُّبَيِر

 َ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ اِحت َ٘ َٓ اَ٪  ـَ ٤َِِٟشحٔٔس فٔی َر٣َ ٥َ فٔی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت اِحتَرَ َرُج١ْ إ ِٗ َُٟط َرُسو٢ُ َر َ َشأ َٓ ُت  ِٗ

ا٢َ َواہللٔ َیا ٧َٔيیَّ  َ٘ َٓ  ِٚ ا٢َ َتَؼسَّ َٗ ا٢َ أََػِبُت أَصِلٔی  َ٘ َٓ ٥َ ٣َا َطأ٧ُُِط  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِيطٔ  اہللٔ َػل ًَ ٔسُر  ِٗ َ اہللٔ ٣َالٔی َطِيْئ َو٣َا أ

َب١َ  ِٗ َٔک أَ ًَلَی ذَٟ بَِی٨َا صَُو  َٓ َح٠ََص  َٓ ا٢َ اِج٠ِٔص  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ٠َِيطٔ ك ًَ ُٚ ح٤َٔاّرا  َرُج١ْ َيُشو

 َ٘ َٓ ِٚ بَٔضَذا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َتَؼسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٦َ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ ا  ّٔ ٔ ُٚ آَ ٔ ٤ُِِٟحتَر ََٓواہللٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََُيِرَ أَی٩َِ ا ٧َا 



 

 

ک٠ُُوظُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا َطِيْئ  َْ ٣َا  َٟحَٔيا َّا   إ٧ٔ

اوباطرہ، انب فبہ، رمعف نب احرث، دبعارلنمح نب اقمس، دمحم نب رفعج نب زح ،، ابعد نب دبعاہلل نب زح ،، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض 

اکی آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم راضمؿ ںیم اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ رفامیت ںیہ 

دجسم ںیم آای افر اس ےس رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  و لج ایگ ںیم  و لج ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس 

 ے رفامای دصہق رک  و اس  ے رعض ایک اہلل یک وپاھچ ہک ایک نوا؟  و اس  ے رعض ایک ہک ںیم  ے اینپ ویبی ےس مہ رتسبی رکیل ےہ آپ 

مسق! اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس  و ھچک یھب  ںیہ افر ںیم اس  ر دقرت یھب  ںیہ راتھک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اھکان راھک نوا اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ھٹیب اج  و فہ ھٹیب ایگ ایس دفراؿ اکی آدیم اانپ دگاھ اہےتکن نو ے الای  س  ر

آدیم  فملس  ے رفامای فہ ےنلج فاال آدیم اہکں ےہ؟ فہ آدیم ڑھکا نوا  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس وک دصہق رک  و اس

یئ دصہق اک قحتسم ےہ( اہلل یک مسق مہ وھبےک ںیہ  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ایک امہرے العفہ یھب )وک

 امہرے اپس ھچک یھب  ںیہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت یہ اےس اھکو۔

اوباطرہ، انب فبہ، رمعف نب احرث، دبعارلامحؿ نب اقمس، دمحم نب رفعج نب زح ،، ابعد نب دبعاہلل نب زح ،، دیسہ اعہشئ  :  رافی

  اعتٰیل اہنعدصہقی ریض اہلل

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

  

 ...راضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 س اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمراضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج ا
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت  :  راوی

 ض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ًبا

ٌٔيٕس حَ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ َِٟيْث  ث٨ََا  سَّ

ًَبَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ٥َ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٨ًَُِض٤َا أ٧َ ٕض َرضَٔی اہللُ 

ا٢َ َوكَاَ٪ َػَحابَُة َرُسو٢ٔ اہللٔ  َٗ َِِٓطَ  َٜٔسیَس ث٥َُّ أَ َّ اِل َّی ب٠ََ ََٓؼا٦َ َحً اَ٪  ـَ ِتٔح فٔی َر٣َ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا َد  ٠َِيطٔ َوَس ََخَ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َػل َّ٠



 

 

 ٔ َٓاِْلَِحَسَث ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔظ وَ٪ اِْلَِحَسَث  ٌُ ٔ َّب  یَت

 ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، نب دیعس، ق ،، انب باہب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ؿ ںیم ےلکن  و آپ  ے رفزہ راھک  ب آپ دکدی ےک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حتف ہکم فاےل اسؽ راضم

یلص اقمؾ  ر ےچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفزہ ااطفر رکایل رافی  ے اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب آپ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہ ےئن ےس ےئن مکح یک ریپفی ایک رکےت ےھت۔

، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، نب دیعس، ق ،، انب باہب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض اہلل ییحی نب ییحی :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمراضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسم
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًز، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، سٔيا٪، حرضت زہزی :  راوی

ث٨ََا یَحِ  ٩ًَِ اٟزُّ َحسَّ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ٔ ٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو صِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 ٔ ىٔی َوكَاَ٪ یُِذَخُذ ب ٌِ ِو٢ٔ ٩ِ٣َ صَُو َي َٗ َياُ٪ َُل أَِزرٔی ٩ِ٣ٔ  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ا٢َ َیِحٌَی  َٗ ٠َُط  ِْ ٠َِيطٔ ٣ٔ ًَ َّی اہللُ  ِو٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ اِْلَٔخٔ ٩ِ٣ٔ 

 َوَس٥ََّ٠ 

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمع، ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، رضحت زرہی ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آرخی وقؽ وک ایل اجات اھت؟ایفسؿ  ے اہک ہک ےھجم  ںیہ ولعمؾ ہک ہی سک اک وقؽ ےہ افر روسؽ اہلل 

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمع، ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، رضحت زرہی :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمراضمؿ اابمل
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ث ا٢َ اَٟحسَّ َٗ  ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ِِٔٔطُ آَٔخَ ىٔی ٣َُح٤َّ ِٟ زُّصِزٔیُّ َوكَاَ٪ ا

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ََّا یُِذَخُذ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز َّی اہللُ اِْل٣ََِزی٩ِٔ َوإ٧ٔ ََٓؼبََّح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ اِْلَٔخٔ  َٓ بٔاِْلَٔخٔ 

اَ٪  ـَ ِي٠َّة َخ٠َِت ٩ِ٣ٔ َر٣َ َٟ َة  ًَِْشَ ََلَث  َْ ٔ ََّٜة ٟ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ

یک یئگ ےہ افر زرہی دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن 

ملس  ے اہک ہک رفزہ ااطفر رکان آرخی لمع اھت افر روسؽ اہلل ےک آرخی لمع یہ وک اانپای اجات ےہ زرہی  ے اہک ہک ینب یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 راضمؿ یک ریتہ اترخی وک ہکم رکمہم ےچنہپ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ٟيث :  راوی

 ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ا٢َ و َحسَّ َٗ ١َ َحسٔیٔث ا٠َِّٟئث 

٥ََٜ  اب٩ُِ  ٤ُِِٟح ٔ َوَیزَِو٧َطُ ا٨َّٟأسَذ ا َٓاِْلَِحَسَث ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔظ وَ٪ اِْلَِحَسَث  ٌُ ٔ َّب َٓکَا٧ُوا یَت  ٔطَضإب 

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ق ، اس  دن ےک اسھت انب باہب ےس ق ، یک دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ 

 ہیلع فآہل فملس ےک آرخی لمع یک ریپفی رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انب باہب  ے رفامای ہک فہ وگ آپ یلص اہلل

 ےک آرخی لمع وک انخس رقار دےتی ےھت۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ق ، :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   باب

 راضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     114    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حاہس، :  راوی



 

 

ًَبَّإض َر  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َساََفَ و َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ضَٔی اہللُ 

 ٔ ٥َ ف ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  بَُط ٧ََضاّرا ٟٔيََراُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َْشٔ َٓ اْب  ًَا بٔإ٧َٔإئ ٓٔيطٔ َْشَ اَ٪ ث٥َُّ َز َٔ َّ ًُِش َّی ب٠ََ ََٓؼا٦َ َحً اَ٪  ـَ ی َر٣َ

َّی اہللُ ََٓؼا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ََّٜة  َّی َزَخ١َ ٣َ َِِٓطَ َحً ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ا٨َّٟاُض ث٥َُّ أَ ًَ   ٩ِ٤َ َٓ َِِٓطَ  ٥َ َوأَ

َِِٓطَ   َطاَئ َػا٦َ َو٩ِ٣َ َطاَئ أَ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

آپ افسعؿ ےک اقمؾ  ر ےچنہپ  و آپ یلص اہلل فملس راضمؿ ںیم اکی رفس ںیم ےھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفزہ راھک  ب 

ہیلع فآہل فملس  ے اکی ربنت وگنماای  س ںیم وکیئ ےنیپ یک زیچ  یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس دؿ ےک فتق ںیم ایپ اتہک 

ےئگ رضحت انب ابعس  وگ اےس دھکی ںیل رھپ آپ  ے رفزہ  ںیہ راھک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم دالخ نو

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفس ےک دفراؿ رفزہ راھک یھب افر  ںیہ یھب راھک  و وج اچےہ

 رفس ںیم رفزہ رھک ےل افر وج اچےہ رفزہ ہن رےھک۔

 س ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمراضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایب

     115    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، وٛيٍ، سٔيا٪، ًبسالرکی٥، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ی٥ٔ  ًَِبسٔ اِلرَکٔ  ٩ًَِ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٌِٔب و َحسَّ ا٢َ َُل َت َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ   ٩ٔ

َِِٓطَ  ََفٔ َوأَ ٥َ فٔی اٟشَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِس َػا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِِٓطَ  ًَلَی ٩ِ٣َ أَ  ًَلَی ٩ِ٣َ َػا٦َ َوَُل 

ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک مہ ربا الھب  اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، دبعارکلمی، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

  ے  ںیہ ےتہک ےھت ہک وج رفزہ رےھک افر ہن یہ ربا الھب ےتہک ںیہ وج آدیم رفس ںیم رفزہ ہن رےھک قیقحت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رفس ںیم رفزہ راھک یھب افر رفزہ ااطفر یھب ایک ےہ۔

 ارکلمی، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، دبع :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمراضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک ا

     116    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، اب٩ ًبسا٤ٟحيس، جٌَف، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ  َحسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ََفْ  ٌِ ث٨ََا َج ٤َِٟحٔيسٔ َحسَّ ًَِبسٔ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ َي

ََّٜة فٔی َر٣َ  ٔلَی ٣َ ِتٔح إ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا َد  ٥َ ََخَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ َُکَ َرضَٔی اہللُ  َّی ب٠ََ ََٓؼا٦َ َحً اَ٪  ٤ٔي٥ٔ ـَ َِ ِٟ ََ ا ا

َس  ٌِ ُط َب َٟ ٘ٔي١َ  َٓ َب  َِٟيطٔ ث٥َُّ َْشٔ ٔ َّی ٧ََوَز ا٨َّٟاُض إ طُ َحً ٌَ َٓ َسٕح ٩ِ٣ٔ ٣َإئ ََفَ َ٘ ًَا بٔ ِس ََٓؼا٦َ ا٨َّٟاُض ث٥َُّ َز َٗ َف ا٨َّٟأض  ٌِ َذَٟٔک إٔ٪َّ َب

َؼاةُ  ٌُ ِٟ َٟئَٔک ا َؼاةُ أُو ٌُ ِٟ َٟئَٔک ا ا٢َ أُو َ٘ َٓ  َػا٦َ 

انب دبعا،دیجم، رفعج، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، دبعاواہب، 

م ےچنہپ  و 
 

مت

 

لغ

فآہل فملس حتف ہکم فاےل اسؽ راضمؿ ںیم ہکم یک رطػ ےلکن  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفزہ راھک  ب آپ رکاع ا

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اپین اک اکی ایپہل وگنماای رھپ اےس دنلب ایک اہیں کت ہک ووگں  ے اےس ووگں  ے یھب رفزہ راھک رھپ آپ یلص

دھکی ایل رھپ آپ  ے فہ یپ ایل اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ایگ ہک ھچک ووگں  ے رفزہ راھک نوا ےہ  و آپ  ے 

 ؿ ںیہرفامای ہک ہی وگ انرفامؿ ںیہ ہی وگ انرفام

 دمحم نب ینثم، دبعاواہب، انب دبعا،دیجم، رفعج، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمراضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج

     117    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز، حرضت جٌَف رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  َُٟط إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض و َحسَّ ٘ٔي١َ  َٓ ٔ َوَزاَز  ََفٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ َج َراَوِرزٔیَّ  ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ٨َا 

ِصٔ  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ َسٕح ٩ِ٣ٔ ٣َإئ َب َ٘ ًَا بٔ َس َٓ ٠َِت  ٌَ َٓ ٤ََّا ی٨َُِوزُوَ٪ ٓامَٔی  َيا٦ُ َوإ٧ٔ ٠َِيض٥ِٔ اٟؼِّ ًَ  َّٙ ِس َط َٗ 

سی، رضحت رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ہی رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس ںیم ہی زادئ ےہ ہبیتق نب دیعس، دبعایزع

ہک آپ ےس رعض ایک ایگ ہک ووگں  ر رفزہ دوشار نو راہ ےہ افر فہ اس ابرے ںیم ااظتنر رک رےہ ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

  فملس  ے  رص ےک دعب اپین اک اکی ایپہل وگنماای۔ایک رکےت ںیہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی، رضحت رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمراضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف 

     118    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ا :  راوی

 سٌس، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حش٩، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل

ََفٕ  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ا  ٌّ إر َج٤ٔي َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ  

ًَِبسٔ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبَة  ٌِ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ ُط ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َِٟحَش٩ٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٕس  ٌِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس

 َٗ ٠َِيطٔ َو ًَ ٍَ ا٨َّٟاُض  ِس اِجَت٤َ َٗ أَی َرُجَّل  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َسََفٕ ََفَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُٟط ِس َٗ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ُه١َِّ٠ 

ِٟبٔرِّ أَِ٪ َتُؼو٣ُوا فٔی اٟشَّ  َِٟيَص ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اُٟوا َرُج١ْ َػائ٥ْٔ   ََفٔ َٗ

نب دعس، دمحم نب رمعف نب نسح، رضحت اجرب اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، دنغر، ہبعش، دمحم نب دبعارلنمح ، ا

نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفس ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ہل فملس  ے رفامای ہک اس آدیم وک اکی آدیم وک داھکی ہک وگ اس ےک ارد رگد  عم ںیہ افر اس  ر اسہی ایک ایگ ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ایک نوا؟ ووگں  ے رعض ایک ہی اکی آدیم ےہ  س  ے رفزہ راھک نوا ےہ بت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی یکین  ںیہ 

 ہک مت رفس ںیم رفزہ روھک۔

، دمحم نب دبعارلامحؿ، انب دعس، دمحم نب رمعف نب نسح، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، دنغر، ہبعش :  رافی

 رضحت اجرب نب دبعاہلل

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم راضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس

     119    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حش٩، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل  :  راوی



 

 

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ٤ًَِ َحسَّ َس ب٩َِ  ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ زٔو ب٩ِٔ  ب٩ُِ ٣ُ

وُُل َرأَی َرُسو٢ُ اہللٔ  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ُث أ٧َ َِٟحَش٩ٔ یَُحسِّ ٠ٔطٔ ا ِْ ٥َ َرُجَّل ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دمحم نب دبعارلنمح ، دمحم نب رمعف نب نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی آدیم وک داھکی ابیق دحثی ایس رطح ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دمحم نب دبعارلامحؿ، دمحم نب رمعف نب نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمراضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک 

     120    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ابوزاؤز ، طٌبہ، یحٌی ب٩ ابی ْٛير :  راوی

٤َاَ٪ اٟ ِْ ث٨ََاظ أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ َبُة َوكَاَ٪ َیِب٠ُ و َحسَّ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٔ ٧َِحَوُظ َوَزاَز  َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ َٓلٔیُّ َحسَّ ِو ىٔی ٨َّ ُِ

٠َِي٥ُِٜ  ًَ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٔ أ٧َ َِٟحٔسیٔث َوفٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز َّطُ كَاَ٪ َیزٔیُس فٔی َصَذا ا ٕ أ٧َ ْٔير َٛ ا٢َ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  َٗ َؽ َل٥ُِٜ  َّٟٔذی َرخَّ بٔزُِخَؼةٔ اہللٔ ا

ِوطُ  َٔ ٥ِ َیِح َٟ ُِٟتطُ  َ ا َسأ َّ٤٠َ َٓ 

ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوبداؤد، ہبعش، ییحی نب ایب ریثک اس رطح اکی افر  دن ےک اسھت یھب ہی رفاتی لقن یک یئگ ےہ  س ںیم ےہ ہک 

 رکان اہمترے ےئل رضفری ےہ رافی  ے اہک ہک  ب ںیم  ے اؿ ےس وساؽ اہلل اعتیل  ے ںیہمت وج رتصخ اطعء رفامیئ ےہ اس  ر لمع

 ایک  و اؿ وک اید  ںیہ اھت۔

 ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوبداؤد ، ہبعش، ییحی نب ایب ریثک :  رافی

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

  

  ایبؿرفزفں اک :   ابب

 راضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     121    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی، ٗتازہ، حرضت ابوسٌيس خسر :  راوی



 

 

ٌٔيسٕ  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ُ ب٩ُِ یَِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ا

 ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِٔب َُزَِو٧َا ٣َ ٥ِ٠َ َي َٓ َِِٓطَ  ٨ٔ٤ََّٓا ٩ِ٣َ َػا٦َ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أَ اَ٪  ـَ ِت ٩ِ٣ٔ َر٣َ ـَ َة ٣َ ًَِْشَ ٔشتَّ 

ائ٥ٔٔ  ًَلَی اٟؼَّ ِٔطُ  ِٔ ٤ُِٟ ِٔطٔ َوَُل ا ِٔ ٤ُ ِٟ ًَلَی ا ائ٥ُٔ   اٟؼَّ

ای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دہاب نب اخدل، امہؾ نب ییحی، داتدہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفام

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وسہل راضمؿ وک اکی زغفہ ںیم ےئگ  و مہ ںیم ےس ھچک وگ رفزے ےس ےھت افر ھچک ریغب رفزے ےک انچہچن 

  یک۔ہن  و رفزہ رےنھک فاوں  ے رفزہ ہن رےنھک فاوں یک ذمتم یک افر ہن یہ رفزہ ہن رےنھک فاوں  ے رفزہ رےنھک فاوں  ر وکیئ ریکن

 دہاب نب اخدل، امہؾ نب ییحی، داتدہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمراضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس د

     122    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ابی برک ٣٘سمی، یحٌی ب٩ سٌيس، تيِم، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ابوًا٣ز، ہظا٦، سا٥ٟ ب٩  :  راوی

 ( ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ٧وح، ٤ًز )اب٩ ًا٣ز

ث٨ََاظ ٣ُحَ  َِّئِمِّ ح و َحسَّ ٩ًَِ اٟت ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ َحسَّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َّ٤

ث٨ََا َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ َبُة ح َو ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧ُوٕح  ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا صَٔظا٦ْ َو ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز أَبُو 

 ٩ًَِ ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ًَا٣ٔز ىٔی اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ٤ًَُزُ َي َتاَزَة بَٔضَذا َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ُض٥ِ  ٌٔيٕس ك٠ُُّ  َس

ةَ  ًَِْشَ ٤َاَ٪  َْ ٔ ٕ َوصَٔظا٦ٕ ٟ ًَا٣ٔز َِّئِمِّ َو٤ًََُز ب٩ِٔ  ا٦ٕ َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث اٟت ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث َص٤َّ ٌٔيٕس فٔی ث٨ًَِِٔی  اِْلِٔس٨َاز َخ٠َِت َوفٔی َحٔسیٔث َس

ةَ  ًَِْشَ  ٍَ َة أَِو تِٔش ًَِْشَ  ٍَ َبَة َٟٔشِب ٌِ َة َوُط  ًَِْشَ

نب دیعس، یمیت، دمحم نب ینثم، انب دہمی، ہبعش، اوباعرم، اشہؾ، اسمل نب ونح، رمع )انب اعرم( ، اوبرکب نب ایب دمحم نب ایب رکب رادیم، ییحی 

ہبیش اس  دن ےک اسھت رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس امہؾ یک دحثی یک رطح رفاتی ایک ایگ ےہ وسا ے اس ےک ہک یمیت افر رمع 

رہ اترخی افر دیعس یک دحثی ںیم ابرہ اترخی افر ہبعش یک دحثی ںیم رتسہ ای ا سی اترخی ذرک یک یئگ نب اعرم افر اشہؾ یک رفاتی ںیم ا ےن

 ےہ۔

دمحم نب ایب رکب رادیم، ییحی نب دیعس، یمیت، دمحم نب ینثم، انب دہمی، ہبعش، اوباعرم، اشہؾ، اسمل نب ونح، رمع )انب اعرم( ،  :  رافی



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     123    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 َص ب٩ ًلی جہـِم، بْش )اب٩ ٣ٔـ١(، ابی ٣ش٤٠ہ، ابی َرضة، حرضت ابوسٌيس خسری :  راوی

ََرِضَ  ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش٤َ٠ََة   ١ٕ َـّ َٔ ىٔی اب٩َِ ٣ُ ٌِ ث٨ََا بِْٔشْ َي ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ََِصُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٌٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس يٕس َرضَٔی اہللُ َة 

ا ًَلَی اٟؼَّ اُب  ٌَ ٤َا يُ َٓ اَ٪  ـَ ٥َ فٔی َر٣َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ََُشأَفُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ِٔطٔ ًَ ِٔ ٤ُِٟ ًَلَی ا ئ٥ٔٔ َػِو٣ُطُ َوَُل 

َِٓلاُرظُ  ٔ  إ

ی، رشب )انب لضفم(، ایب ہملسم، ایب رضنة، رضحت ا

م

 

 ہ ض
د

وبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک مہ راضمؿ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل رصن نب یلع 

 ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی رفس ںیم ےھت  و وکیئ یھب رفزہ رےنھک فاےل ےک رفزہ  ر دیقنت  ںیہ رکات اھت افر ہن یہ رفزہ ےک ااطفر رک ے

 فاےل  ر وکیئ دیقنت رکات اھت۔

ی، رشب )انب لضفم(،  :  رافی

م

 

 ہ ض
د

 ایب ہملسم، ایب رضنة، رضحت اوبدیعس دخریرصن نب یلع 

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمراضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک

     124    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، جزیزی، ابی َرضة، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  ُحَزیِزٔیِّ 

ِٔطُ  ِٔ ٤ُ ِٟ ائ٥ُٔ َو٨٣َّٔا ا ٨ٔ٤ََّٓا اٟؼَّ اَ٪  ـَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َر٣َ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل زُو ٣َ ِِ ََ ٨َّا  ِٔطٔ ُٛ ِٔ ٤ُ ِٟ ًَلَی ا ائ٥ُٔ   َوَُل َََٓل َیحُٔس اٟؼَّ

إٔ٪َّ َذَٟٔک َحَش٩ْ َوَیَزِوَ٪ أَ٪َّ ٩ِ٣َ َوَجَس َؿ  َٓ ََٓؼا٦َ  ّة  ُٗوَّ ائ٥ٔٔ َیَزِوَ٪ أَ٪َّ ٩ِ٣َ َوَجَس  ًَلَی اٟؼَّ ِٔطُ  ِٔ ٤ُ ِٟ إٔ٪َّ َذَٟٔک َحَش٩ْ ا َٓ َِِٓطَ  َ أ َٓ ا  ّٔ ٌِ 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای ہک رمعف اندق، اامسلیع نب اربامیہ، رجریی، ایب رضنة، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل 

 مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت راضمؿ ںیم اکی زغفہ ںیم ےھت  و مہ ںیم ےس وکیئ رفزہ دار نوات افر وکیئ ااطفر نوات  و



 

 

رفزہ رھک ےل  و ہی اس ےک ےئل ااھچ ےہ افر ہن  و رفزہ دار ااطفر رک ے فاےل  ر دیقنت رکات فہ ہی ےتھجمس ےھت ہک ارگ وکیئ اطتق راتھک ےہ  و 

 فہ ہی یھب ےتھجمس ارگ وکیئ فعض اپات ےہ  و فہ ااطفر رکےل  و ہی اس ےک ےئل ااھچ ےہ۔

 رمعف اندق، اامسلیع نب اربامیہ، رجریی، ایب رضنة، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     125    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٤ًز، سہ١ ب٩ ٤ًْا٪، سویس ب٩ سٌيس، حشين ب٩ رحیث، سٌيس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ًاػ٥، ابوَرضة،  :  راوی

 حرضت ابوسٌيس خسری، جابز ب٩ ًبساہلل اور حرضت جابز ب٩ ًبساہلل

ٌٔي ٤َاَ٪ َوُسَویُِس ب٩ُِ َس ِْ ثٔیُّ َوَسِض١ُ ب٩ُِ ًُ ٌَ ٤ِزٕو اِْلَِط ًَ ٌٔيُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٌٔيْس َحسَّ ا٢َ َس َٗ ٩ًَِ ٣َزَِواَ٪  ُض٥ِ  یِٕث ك٠ُُّ ٕس َوحَُشيُِن ب٩ُِ رُحَ

ُِٟدِسرٔیِّ َو  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ُث  َة یَُحسِّ ََرِضَ ُت أَبَا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ اؤیََة  ٌَ ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی أَِخبََر٧َا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٔ ب٩ِٔ  َجابٔز

اَُل َساََفِ  َٗ ٨ُِض٥ِ  ًَ ـُ اہللُ  ٌِ ٌٔيُب َب ََل َي َٓ ِٔطُ  ِٔ ٤ُ ِٟ ِٔطُ ا ِٔ ائ٥ُٔ َويُ َيُؼو٦ُ اٟؼَّ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی ٧َا ٣َ ُض٥ِ 

ٕف  ٌِ  َب

دیعس نب رمع، لہس نب امثعؿ، وسدی نب دیعس، نیسح نب رحثی، دیعس، رمفاؿ نب اعمفہی، اعمص، اابرضنة، رضحت اوبدیعس دخری، 

ہ اجرب نب دبعاہلل افر رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ رفامای ہک مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ایک  و رفز

 رےنھک فاال رفزہ راتھک افر ااطفر رک ے فاال رفزہ ااطفر رک اتیل اھت افر اؿ ںیم ےس وکیئ یسک وک المتم یہن رکات اھت۔

، لہس نب امثعؿ، وسدی نب دیعس، نیسح نب رحثی، دیعس، رمفاؿ نب اعمفہی، اعمص، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس دیعس نب رمع :  رافی

 دخری، اجرب نب دبعاہلل افر رضحت اجرب نب دبعاہلل

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمراضم

     126    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ابوخي٤ْة، حرضت ح٤يس سے روایت ےہ ٛہ حرضت ا٧ص رض :  راوی



 

 

٩ًَِ َػوِ  ٨ُِط  ًَ ا٢َ ُسئ١َٔ أ٧ََْص َرضَٔی اہللُ  َٗ ٩ًَِ ح٤َُِيٕس  ٤ََة  َْ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِي ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ََفٔ  اَ٪ فٔی اٟشَّ ـَ ٔ َر٣َ ٦

ا ـَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َر٣َ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٧َا ٣َ ائ٥ٔٔ َساََفِ ًَلَی اٟؼَّ ِٔطُ  ِٔ ٤ُ ِٟ ِٔطٔ َوَُل ا ِٔ ٤ُِٟ ًَلَی ا ائ٥ُٔ  ٌِٔب اٟؼَّ ٥ِ٠َ َي َٓ  ٪َ 

، رضحت دیمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفس ںیم راضمؿ ےک رفزے ےک ابرے 

 

مة

 

ی ت

 

خ
ییحی نب ییحی، اوب

 فآہل فملس ےک اسھت رفس ایک ےہ  و وکیئ رفزہ رےنھک فاال رفزہ ٹوھڑ ے ںیم وپاھچ ایگ  و اوہنں  ے رفامای ہک مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فاےل یک المتم  ںیہ رکات اھت افر ہن یہ رفزہ ٹوھڑ ے فاال رفزہ رےنھک فاےل یک المتم رکات اھت۔

، رضحت دیمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

مة

 

ی ت

 

خ
 ییحی نب ییحی، اوب

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ےک ےنیہم ںیم اسمرف ےک ےئل ہکبج اس اک رفس دف زنمؽ ای اس ےس زایدہ نو  و رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     127    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس اح٤ز، حرضت ح٤يس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ٘ َٓ َُٓؼ٤ُِت  ِجُت  ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ ح٤َُِيٕس  ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِْلَِح٤َزُ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُ٘ و َحسَّ َٓ ا٢َ  َٗ ََّشا اُٟوا لٔی أًَِٔس  َ ٠ُِت إٔ٪َّ أ

 ًَ ائ٥ُٔ  ٌٔيُب اٟؼَّ ََل َي َٓ ٥َ كَا٧ُوا ُيَشأَفُوَ٪  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی أَِخبََرنٔی أَ٪َّ أَِػَحاَب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٔطُ  ِٔ ٤ُِٟ ِٔطٔ َوَُل ا ِٔ ٤ُِٟ لَی ا

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ أَِخبََرنٔی  َٓ ََٜة  ٠ََٓ٘ٔيُت اب٩َِ أَبٔی ٠َ٣ُِي ائ٥ٔٔ  ٠ٔطٔ  اٟؼَّ ِْ ٨ًََِضا ب٤ٔٔ  َرضَٔی اہللُ 

ں  ے اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، رضحت دیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم الکن افر ںیم  ے رفزہ رھک ایل  و ووگ

دی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ےھجم ےس اہک ہک مت دفابرہ رفزہ روھک ںیم  ے اہک ہک رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ےھجم ربخ

فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفس رکےت ےھت  و وکیئ یھب رفزہ رےنھک فاال رفزہ ٹوھڑ ے فاےل یک المتم  ںیہ رکات اھت افر ہن یہ 

اوہنں  ے یھب رضحت اعہشئ ریض رفزہ ٹوھڑ ے فاال رفزہ رےنھک فاےل یک المتم رکات اھت رھپ ںیم  ے انب ایب ہیکلم ےس الماقت یک  و 

 اہلل اعتٰیل اہنع ےک وحاہل ےس ایس رطح یک ربخ دی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، رضحت دیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...فاےل ےک ارج ےک ایبؿ ںیم ہکبج فہ دختم فاےل اکؾ ںیم ےگل رںیہرفس ںیم رفزہ رےنھک 



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رےنھک فاےل ےک ارج ےک ایبؿ ںیم ہکبج فہ دختم فاےل اکؾ ںیم ےگل رںیہ

     128    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌاویہ، ًاػ٥، ٣ورٚ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٕٚ ٩ًَِ ٣َُورِّ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ َّی َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ  

٥َ فٔی اٟشَّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َٜٔش اہللُ  ثَر٧َُا هَٔلا َػاحُٔب اِل ِٛ َ ٨َِٟا ٨ِ٣َزُّٔل فٔی یَِو٦ٕ َحآرٕ أ ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٔطُ  ِٔ ٤ُ ِٟ ائ٥ُٔ َو٨٣َّٔا ا ٨ٔ٤َّا اٟؼَّ َٓ أئ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ ََفٔ 

ِوا َ٘ بُوا اِْلَب٨َِٔيةٔ َوَس رَضَ َٓ وَ٪  ِٔطُ ِٔ ٤ُِٟ ا٦َ ا َٗ ا٦ُ َو وَّ َم اٟؼُّ َ٘ ََٓش ا٢َ  َٗ  ٔ ٤َِص بَٔئسظ قٔی اٟظَّ َّی اہللُ  َیتَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اٟزِّكَاَب 

 ٔ َِٟيِو٦َ بٔاِْلَِجز وَ٪ ا ِٔطُ ِٔ ٤ُ ِٟ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َذَصَب ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اعمص، ومرؼ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےھت  و مہ ںیم ھچک رفزہ دار ےھت افر ھچک رفزہ ٹوھڑے نو ے ےھت رافی  ے اہک ہک مہ اکی ہگج گ ت رگیم ےک ےک اسھت اکی رفس ںیم

وممس ںیم ارتے افر مہ ںیم بس ےس زایدہ اسہی احلص رک ے فاال فہ آدیم اھت ہک  س ےک اپس اچدر  یھ مہ ںیم ےس ھچک اےنپ اہوھتں 

زہ رےنھک فاےل  و رگےئگ افر رفزہ ٹوھڑ ے فاےل اقمئ رےہ اوہنں  ے ےمیخ اگل ے ےس دوھپ ےس چب رےہ ےھت رافی  ے اہک ہک رف

 افر افوٹنں وک اپین الپای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک آج ےک دؿ رفزہ ٹوھڑ ے فاےل ارج احلص رک ےئگ۔

 اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اعمص، ومرؼ، رضحت ا،س ریض  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رےنھک فاےل ےک ارج ےک ایبؿ ںیم ہکبج فہ دختم فاےل اکؾ ںیم ےگل رںیہ

     129    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، حٔؽ، ًاػ٥، ٣ورٚ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ   ٕٚ ٩ًَِ ٣َُورِّ ًَأػ٥ٕ اِْلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ ْؽ  ِٔ ث٨ََا َح یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َّی اہللُ  و َحسَّ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ١ٔ٤َ ٌَ ِٟ ٔف ا ٌِ ٩ًَِ َب ا٦ُ  وَّ َٕ اٟؼُّ ٌُ ٠ٔ٤ًَُوا َوَؿ وَ٪ َو ِٔطُ ِٔ ٤ُِٟ َتَحز٦ََّ ا َٓ ْف  ٌِ َِِٓطَ َب ْف َوأَ ٌِ ََٓؼا٦َ َب ا٢َ فٔی َسََفٕ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ

 ٔ َِٟيِو٦َ بٔاِْلَِجز وَ٪ ا ِٔطُ ِٔ ٤ُ ِٟ َٔک َذَصَب ا  فٔی ذَٟ

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفس ںیم اوبرکبی، صفح، اعمص، ومرؼ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی



 

 

ےھت ھچک  ے رفزہ راھک افر ھچک  ے رفزہ ٹوھڑ دای رفزہ ہن رےنھک فاےل  و دختم فاےل اکؾ  ر گل ےئگ افر رفزہ رےنھک فاےل اکؾ رک ے 

 رک ے فاےل ارج اپ ےئگ۔ ےک ابرے ںیم زمکفر ڑپ ےئگ رافی  ے اہک ہک آپ  ے اؿ ےک ابرے ںیم رفامای ہک رفزہ ااطفر

 اوبرکبی، صفح، اعمص، ومرؼ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  اکؾ ںیم ےگل رںیہرفس ںیم رفزہ رےنھک فاےل ےک ارج ےک ایبؿ ںیم ہکبج فہ دختم فاےل

     130    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، حرضت ربيٌہ :  راوی

 ٔ اؤیََة ب٩ِٔ َػاٟ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  ًَ زَ َٗ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ٌَ ٩ًَِ َربٔي ٕح 

٠ُُِٗت  ٨ِطُ  ًَ َٚ ا٨َّٟاُض  ا َتََفَّ َّ٤٠َ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ُْوْر  ٨ًَِطُ َوصَُو ٣َِٜ ُِٟدِسرٔیَّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔيٕس ا ا َيِشأََُٟک  أََتِيُت أَبَا َس َّ٤ًَ ِّی َُل أَِسأََُٟک  ٔن إ

وِ  ٩ًَِ اٟؼَّ ُِٟتطُ  َ ٨ًَُِط َسأ اَصُذَُلٔئ  َٗ ََّٜة َو٧َِح٩ُ ٔػَيا٦ْ  ٔلَی ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٧َا ٣َ ا٢َ َساََفِ َ٘ َٓ ََفٔ  ٢َ ٦ٔ فٔی اٟشَّ

٥ِ َو  ُٛ ًَُسوِّ ِس َز٧َِوت٥ُِ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥ُِ َّٜ ٥َ إ٧ٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨َِٟا ٨ِ٣َزُّٔل  ٨َزَ َٓ ِٟ ٨ٔ٤َّا ا َٓ َٓکَا٧َِت ُرِخَؼّة  َوی َل٥ُِٜ  ِٗ ِِٔٔطُ أَ

وَ  ِٗ ِِٔٔطُ أَ ِٟ ٥ِ َوا ُٛ ًَُسوِّ ُحو  ٥ُِ ٣َُؼبِّ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨َِٟا ٨ِ٣َزُّٔل آََخَ  َ َِِٓطَ ث٥َُّ ٧َز ًَز٣َِّة ٩ِ٣َ َػا٦َ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أَ وا َوكَا٧َِت  ِِٓٔطُ َ أ َٓ ی َل٥ُِٜ 

 ُ ِس َرأَیِت َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٧َا ث٥َُّ  َِِٓطِ َ أ ََفٔ َٓ َس َذَٟٔک فٔی اٟشَّ ٌِ ٥َ َب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََُؼو٦ُ ٣َ  ٨َا 

دمحم نب احمت، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، رضحت رہعیب ےس رفاتی ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس زقہع  ے ایبؿ ایک اوہنں 

ٰیل ہنع ےک اپس آای اس احؽ ںیم ہک اؿ ےک اپس ووگں اک  اٹھگم اگل نوا اھت  و  ب  ے اہک ہک ںیم رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعت

وگ اؿ ےس دحیلعہ نو ےئگ  و ںیم  ے اؿ ےس رعض ایک ہک ںیم آپ ےس فہ  ںیہ وپٹوھں اگ  س ےک ابرے ںیم ہی وپھچ رےہ ںیہ 

رفامای ہک مہ  ے روسؽ اہلل ےک اسھت ہکم رکمہم کت رفس  )رافی ےتہک ںیہ( ہک ںیم  ے رفس ںیم رفزہ ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے

ایک ےہ افر مہ رفزہ یک اح تل ںیم ےھت اوہنں  ے رفامای ہک مہ اکی ہگج ارتے  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت دنمش 

ھاارے ےئل وقت فاطتق اک ابثع

م

 

ہ

 نواگ  و رفزہ یک رتصخ  یھ رھپ مہ ںیم ےک رقبی نو ےئگ نو افر اب ااطفر رکان )رفزہ ہن رانھک( 

ےس ھچک  ے رفزہ راھک افر ھچک  ے رفزہ ہن راھک رھپ  ب مہ دفرسی زنمؽ کت ےچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت حبص 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےک فتق اےنپ دنمش ےک اپس ےئگ افر رفزہ ہن رےنھک ےس اہمترے ادنر اطتق زایدہ نویگ اس ےئل رفزہ ہن روھک

فملس اک ہی مکح رضفری اھت اس ےئل مہ  ے رفزہ  ںیہ راھک رھپ مہ  ے داھکی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم 



 

 

 رفزہ رےتھک رےہ۔

 دمحم نب احمت، دبعارلامحؿ نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، رضحت رہعیب :  رافی

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

  

 ...رفس ںیم رفزہ رےنھک ایہن رےنھک ےک اایتخر ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رےنھک ایہن رےنھک ےک اایتخر ےک ایبؿ ںیم

     131    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ہظا٦ ب٩ رعوة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َِٟت َسأ٢ََ َح٤ِزَةُ ب٩ُِ َحسَّ ا َٗ ََّضا  ٨َِضا أ٧َ

ُؼ٥ِ ٤ًَِ  َٓ ا٢َ إِٔ٪ ٔطئَِت  َ٘ َٓ ََفٔ  َيا٦ٔ فٔی اٟشَّ ٩ًَِ اٟؼِّ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِِٓٔطِ  زٕو اِْلَِس٠َِٔمُّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ أ َٓ  َوإِٔ٪ ٔطئَِت 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ق ،، اشہؾ نب رعفة، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت زمحہ نب رمع ایملس

 ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفس ںیم رفزے رےنھک ےک ابرے ںیم وپاھچ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای 

 ہک ارگ  و اچےہ  و رفزہ رھک ےل افر ارگ  و اچےہ  و ااطفر رک ےل۔

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعہبیتق نب دیعس، ق ،، اشہؾ نب رعفة، دیسہ  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رےنھک ایہن رےنھک ےک اایتخر ےک ایبؿ ںیم

     132    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ح٤از، اب٩ زیس، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  اْز َوصَُو اب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ٨ًََِضا أَ٪َّ َح٤ِزََة ب٩َِ و َحسَّ ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

ِّی َرُج١ْ أَِِسُ ًَ  ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٤ِزٕو اِْلَِس٠َِٔمَّ َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ََفٔ  أَُػو٦ُ فٔی اٟشَّ َٓ ِو٦َ أَ زُ اٟؼَّ

ِِٓٔطِ إِٔ٪ ٔطئَِت   ُػ٥ِ إِٔ٪ ٔطئَِت َوأَ



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زمحہ نب رمعف ایملس ریض اہلل اعتٰیل اوبرعیب، امحد، انب زدی، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی

ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم اکی ااسی آدیم نوں ہک لسلسم رفزے راتھک نوں  و ایک ںیم 

 ای ارگ  و اچےہ  و رفزہ رھک ےل افر ارگ اچےہ  و ااطفر رک ےل۔رفس ںیم یھب رفزہ روھکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفام

 اوبرعیب، امحد، انب زدی، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 زہ رےنھک ایہن رےنھک ےک اایتخر ےک ایبؿ ںیمرفس ںیم رف

     133    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، حرضت ہظا٦ :  راوی

١َِْ َحسٔ  ٣ٔ ٔ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ صَٔظا٦ اؤیََة  ٌَ ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ زُ و َحسَّ ِّی َرُج١ْ أَِِسُ ٔن ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس إ از یٔث َح٤َّ

ِو٦َ   اٟؼَّ

 ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، رضحت اشہؾ ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوباعمفہی، رضحت اشہؾ ییحی نب ییحی، :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رےنھک ایہن رےنھک ےک اایتخر ےک ایبؿ ںیم

     134    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ ابوَکیب، اب٩ ٤٧ير، ابوبرک، ًبساٟزحي٥ ب٩ س٠امی٪، حرضت ہظا٦ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ًَِبُس اٟزَّحٔي٥ٔ و َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٕ َو ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ٩ًَِ برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ص٤َُا  َ٪ لِٔکَ  ب٩ُِ ُس٠َامِیَ

ََفٔ  َٓأَُػو٦ُ فٔی اٟشَّ ِّی َرُج١ْ أَُػو٦ُ أَ ٔن ا٢َ إ َٗ ٔ أَ٪َّ َح٤ِزََة   صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

اوبرکب نب ایب ہبیش اوبرکبی، انب ریمن، اوبرکب، دبعارلمیح نب امیلسؿ، رضحت اشہؾ ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ ہک رضحت 

 زمحہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ںیم اکی رفزے دار آدیم نوں  و ایک ںیم رفس ںیم یھب رفزہ روھکں؟

 اوبرکب، دبعارلمیح نب امیلسؿ، رضحت اشہؾاوبرکب نب ایب ہبیش اوبرکبی، انب ریمن،  :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رےنھک ایہن رےنھک ےک اایتخر ےک ایبؿ ںیم

     135    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، ہارو٪ ب٩ سٌيس، ہارو٪، ابوكاہز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابی اسوز، رعوة ب٩ زبير، ابی ٣زواح، حرضت  :  راوی

 ح٤زہ ب٩ ٤ًز اس٠ِم رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ث٨ََا و  ا٢َ صَاُروُ٪ َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ  ٔ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ َس اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  و َحسَّ ًَ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  اصٔز أَبُو اٟلَّ

٤ًَِزٕو اِْلَِس٠َِٔمِّ  ٩ًَِ َح٤ِزََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی ٣َُزاؤٕح   ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِسَوز َِٟحارٔٔث  ا٢َ یَا َرُسو٢َ ا َٗ َُّط  ٨ُِط أ٧َ ًَ  َرضَٔی اہللُ 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ أَجٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلَیَّ ُج٨َاْح  َض١ِ  َٓ ََفٔ  َيا٦ٔ فٔی اٟشَّ ًَلَی اٟؼِّ ّة  ُٗوَّ ٩ِ٤َ ُس بٔی  َٓ  هَٔی ُرِخَؼْة ٩ِ٣ٔ اہللٔ 

ا٢َ َصاُروُ٪ فٔی حَ  َٗ ٠َِيطٔ  ًَ َََٓل ُج٨َاَح  َحَش٩ْ َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ َيُؼو٦َ  َٓ ٥ِ یَِذَُکِ ٩ِ٣ٔ اہللٔ أََخَذ بَٔضا  َٟ  ٔسیْٔطٔ هَٔی ُرِخَؼْة َو

اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس، اہرفؿ، اوباطرہ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ایب اوسد، رعفة نب زح ،، ایب رمفاح، رضحت زمحہ نب رمع ایملس 

فملس! ںیم رفس ںیم رفزے رےنھک یک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اطتق راتھک نوں  و ایک ھجم  ر وکیئ انگہ  و  ںیہ؟  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہی اہلل اعتیل یک رطػ ےس اکی

انگہ  ںیہ اہرفؿ  ے اینپ رتصخ ےہ  و  س  ے اس رتصخ  ر لمع ایک  و اس  ے ااھچ ایک افر  س  ے رفزہ رانھک دنسپ ایک  و اس  ر وکیئ 

 اک ظفل اہک ےہ افر نم اہلل اک ذرک  ںیہ ایک۔

 

ضة

 

 دحثی ںیم رذ

اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس، اہرفؿ، اوباطرہ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ایب اوسد، رعفة نب زح ،، ایب رمفاح، رضحت زمحہ نب  :  رافی

 رمع ایملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رےنھک ایہن رےنھک ےک اایتخر ےک ایبؿ ںیم

     136    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

٤اًي١، ًبيساہلل، ا٦ زرزاء، حرضت ابوزرزاء رضی اہلل زاؤز ب٩ رطيس، وٟيس ب٩ ٣ش٥٠، سٌيس ب٩ ًبساٌٟزیز، اس :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔي١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٌٔئس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس َِٟؤٟيُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ُرَطِيٕس َحسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحسَّ  ًُبَِئس اہللٔ 



 

 

ِرَزأئ َرضٔ  ٩ًَِ أَبٔی اٟسَّ ِرَزأئ  ٕ اٟسَّ اَ٪ فٔی رَحٓ ـَ ٔ َر٣َ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َطِضز ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٨ُِط  ًَ َی اہللُ 

ََِٟحِّ َو٣َا ٓٔی٨َا َػائ٥ْٔ إُٔلَّ َرُسو٢ُ  ٔ ا ة ًَلَی َرأِٔسطٔ ٩ِ٣ٔ ٔطسَّ ٍُ یََسُظ  ـَ َي َٟ َّی إِٔ٪ كَاَ٪ أََحُس٧َا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ َػ َطٔسیٕس َحً َّی اہللُ  ل

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَواَحةَ  ًَ  َو

داؤد نب رہدی، فدیل نب ملسم، دیعس نب دبعایزعسی، اامسلیع، دیبع اہلل، اؾ درداء، رضحت اوبدرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

یم ےک وممس ںیم اکی رفس ںیم ےلکن اہیں کت ہک رگیم یک ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت راضمؿ ےک ےنیہم ںیم رگ

فہج ےس مہ ںیم ےس ھچک وگ اےنپ اہوھتں وک اےنپ رس  ر رھک ےتیل ےھت افر مہ ںیم ےس وکیئ یھب رفزہ دار  ںیہ اھت وسا ے روسؽ اہلل 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک۔

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت دبعاہلل نب رفاخة

 ؤد نب رہدی، فدیل نب ملسم، دیعس نب دبعایزعسی، اامسلیع، دیبعاہلل، اؾ درداء، رضحت اوبدرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنعدا :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ر ےک ایبؿ ںیمرفس ںیم رفزہ رےنھک ایہن رےنھک ےک اایتخ

     137    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ة، ہظا٦ ب٩ سٌيس، ٤ًْا٪ اب٩ حيا٪ ز٣ظقی، حرضت ا٦ زرزاء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس  ٨َٔيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ًَ ث٨ََا  َِٟت َحسَّ ا َٗ ِرَزأئ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟسَّ ٣َِظقٔیِّ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َحيَّاَ٪ اٟسِّ ِْ ًُ ٩ًَِ ٕس  ٌِ

ٔ فٔی ارٔظ َٔ ٔف أَِس ٌِ ٥َ فٔی َب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس َرأَیِت٨َُا ٣َ َ٘ َٟ ِرَزأئ  ا٢َ أَبُو اٟسَّ َّی إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  َٗ ََِٟحِّ َحً یَِو٦ٕ َطٔسیسٔ ا

٠َِيطٔ َٟ  ًَ َّی اہللُ  ََِٟحِّ َو٣َا ٨٣َّٔا أََحْس َػائ٥ْٔ إُٔلَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ةٔ ا ًَلَی َرأِٔسطٔ ٩ِ٣ٔ ٔطسَّ ٍُ یََسُظ  ـَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَواَحةَ  َي ًَ  َوَس٥ََّ٠ َو

، اشہؾ نب دیعس، امثعؿ انب ایحؿ دیقشم، رضحت اؾ درداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 

مة
لل
م

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبدرداء  دبع اہلل نب 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت گ ت رگویمں ےک دونں ںیم ضعب رفسفں ںیم 

اہلل ہیلع فآہل  داھکی ہک وگ گ ت رگیم یک فہج ےس اےنپ اہ وھتں وک اےنپ رسفں  ر رھک ےتیل ںیہ افر مہ ںیم ےس وسا ے روسؽ اہلل یلص

 فملس افر رضحت دبعاہلل نب رفاہح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وکیئ یھب رفزہ دار  ںیہ اھت۔

، اشہؾ نب دیعس، امثعؿ انب ایحؿ دیقشم، رضحت اؾ درداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

مة
لل
م

 دبعاہلل نب 

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

  



 

 

 ...احیج ےک ےئل رعافت ےک دیماؿ ںیم رعہف ےک دؿ رفزہ ہن رےنھک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 احیج ےک ےئل رعافت ےک دیماؿ ںیم رعہف ےک دؿ رفزہ ہن رےنھک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     138    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی َرض، ٤ًير، ٣ولی اب٩ ًباض ، حرضت ا٦ أٟـ١ ب٨ت حارثہ :  راوی

 ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٕ ٣َِولَی  ٩ًَِ ٤ًَُيِر ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ١ٔ ب٨ِٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ٔت بَّإض 

 َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َة فٔی ٔػَيا٦ َٓ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ٧َاّسا َت٤َاَرِوا ٨ًَِٔسَصا یَِو٦َ رَعَ ا٢َ ا َٗ ُض٥ِ صَُو َػائ٥ْٔ َو ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘

ًَلَی بَ   ْٕ ٔ َٟبَٕن َوصَُو َواٗ َسحٔ  َ٘ َِٟيطٔ بٔ ٔ أَِرَس٠ُِت إ َٓ َِٟيَص بَٔؼائ٥ٕٔ  ُض٥ِ  ـُ ٌِ بَطُ َب َْشٔ َٓ َة  َٓ َز ٌَ ٔ بٔ  ٌٔيرٔظ

ییحی نب ییحی، امکل، ایب رضن، ریمع، ومیل انب ابعس ، رضحت اؾ الضفل تنب احرہث ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ووگں  ے اؿ ےک اپس رعہف 

 فآہل ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزے ےک ابرے ںیم ابت تیچ یک اؿ ںیم ےس ھچک  ے اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع

فملس رفزے یک اح تل ںیم ےھت افر ھچک  ے اہک ہک آپ رفزہ ےس  ںیہ ےھت۔ آپ یک رطػ دفدھ اک اکی ایپہل اس فتق اجیھب  ب 

 آپ اےنپ افٹن  ر رعہف ےک دؿ وسار ےھت  و آپ  ے فہ دفدھ یپ ایل۔

 احرہثییحی نب ییحی، امکل، ایب رضن، ریمع، ومیل انب ابعس ، رضحت اؾ الضفل تنب  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 احیج ےک ےئل رعافت ےک دیماؿ ںیم رعہف ےک دؿ رفزہ ہن رےنھک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     139    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، حرضت ابی ا٨ٟص :  راوی

٥َِٟ یَ  ٔ َو ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔيرٔظٔ َو ًَلَی َب  ْٕ ٔ ِذَُکِ َوصَُو َواٗ

ٕ ٣َِولَی  ١ٔ ٩ًَِ ٤ًَُيِر ـِ َٔ ِٟ  أ٦ُِّ ا

ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، ایفسؿ، رضحت ایب ارصنل ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ  نکی اس ںیم آپ اک افٹن  ر وسار نو ے 

 اک ذرک  ںیہ۔



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، ایفسؿ، رضحت ایب ارصنل :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 احیج ےک ےئل رعافت ےک دیماؿ ںیم رعہف ےک دؿ رفزہ ہن رےنھک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     140    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٥ٟ ب٩ ابی ا٨ٟرض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہير ب٩ رحب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، حرضت س :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ بٔضَ  َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ  ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث اب٩ِٔ َحسَّ َذا اِْلِٔس٨َاز

 ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ٕ ٣َِولَی أ٦ُِّ ا ٩ًَِ ٤ًَُيِر ا٢َ  َٗ  ًَُیِی٨ََة َو

زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، رضحت اسمل نب ایب ارضنل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی 

 لقن یک یئگ ےہ۔

 زریہ نب رحب، دبعارلامحؿ نب دہمی، ایفسؿ، رضحت اسمل نب ایب ارضنل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 احیج ےک ےئل رعافت ےک دیماؿ ںیم رعہف ےک دؿ رفزہ ہن رےنھک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     141    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بی َرض، ٣ولی اب٩ ًباض، حرضت ا٦ ٓـ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ًزو، ا :  راوی

ثَُط أَ  ٤ًَِْزو أَ٪َّ أَبَا ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ًَبَّإض َرضَٔی و َحسَّ ٪َّ ٤ًَُيِّرا ٣َِولَی اب٩ِٔ 

 َّ ثَطُ أ٧َ ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ٠َِيطٔ َو اہللُ  ًَ َّی اہللُ  و٢ُ َطکَّ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ٨ًََِضا َت ١ٔ َرضَٔی اہللُ  ـِ َٔ ِٟ ٍَ أ٦َُّ ا ٥َ فٔی ُط َس٤ٔ َس٠َّ

َِٟيطٔ  ٔ أَِرَس٠ُِت إ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َة َو٧َِح٩ُ بَٔضا ٣َ َٓ بَطُ ٔػَيا٦ٔ یَِو٦ٔ رَعَ َْشٔ َٓ َة  َٓ َز ٌَ َٟبَْن َوصَُو بٔ ٕب ٓٔيطٔ  ٌِ َ٘  بٔ

اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، رمعف، ایب رضن، ومیل انب ابعس، رضحت اؾ لضف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

لضف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت  فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس ھچک ووگں  ے رعہف ےک دؿ رفزہ ےک ابرے ںیم کش ایک رضحت اؾ

ںیہ ہک مہ یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت  و ںیم  ے آپ یک رطػ اکی ایپہل اجیھب  س ںیم دفدھ اھت رعہف ےک 

 دؿ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فہ دفدھ یپ ایل۔



 

 

 انب ابعس، رضحت اؾ لضف ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، رمعف، ایب رضن، ومیل  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 احیج ےک ےئل رعافت ےک دیماؿ ںیم رعہف ےک دؿ رفزہ ہن رےنھک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     142    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ًزو، بٜيرب٩ اطخ، َکیب، ٣ولی اب٩ ًباض، حرضت ٣ي٤و٧ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َ ٔ ب٩ِٔ اِْل َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ٤ًَِْزو  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ًَبَّإض َرضَٔی و َحسَّ یِٕب ٣َِولَی اب٩ِٔ  ٩ًَِ َُکَ َطخِّ 

ُّٜو َِٟت إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض َط ا َٗ ََّضا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ٣َِي٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ٠ًََِيطٔ اہللُ  َّی اہللُ  ا فٔی ٔػَيا٦ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َٓةَ  ٥َ یَِو٦َ رَعَ ٔ  َوَس٠َّ َب ٨ِ٣ُٔط َوا٨َّٟاُض ی٨َُِوزُوَ٪ إ ََْٓشٔ  ٕٔ ٔ ٤َِِٟوٗ ْٕ فٔی ا ٔ َِٟيطٔ ٣َِي٤ُو٧َُة بٔٔحََلٔب ا٠َّٟبَٔن َوصَُو َواٗ ٔ أَِرَس٠َِت إ  َِٟيطٔ َٓ

 اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، رمعف، ریکبنب اجش، رکبی، ومیل انب ابعس، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک وگ رعہف ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزے ےک ابرے ںیم 

کش ںیم ڑپ ےئگ انچہچن رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ دفدھ اک اکی و ا اجیھب  س فتق 

آہل فملس رعافت ےک دیماؿ ںیم ڑھکے نو ے ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس دفدھ ےس ایپ ہکبج ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

 وگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ دھکی رےہ ےھت۔

 اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، رمعف، ریکبنب اجش، رکبی، ومیل انب ابعس، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     143    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رحب، جزیز، ہظا٦ ب٩ رعوة، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہازہير ب٩  :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ یِْع َتُؼو٦ُ َحسَّ َِٟت كَا٧َِت َُقَ ا َٗ َضا 



 

 

َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ َوكَا ٤َِٟٔسی٨َةٔ َػا٣َُط َوأ٣َََز بٔٔؼَيا٣ٔ ًَاُطوَراَئ فٔی ا ٔلَی ا ا َصاَجَز إ َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيُؼو٣ُطُ  َّی اہللُ  طٔ َ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

طُ  َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ َطاَئ َػا٣َُط َو٩ِ٣َ َطاَئ َتَز َٗ اَ٪  ـَ َق َطِضزُ َر٣َ ا َُفٔ َّ٤٠َ َٓ 

اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک رقشی اجتیلہ ےک زامہن ںیم زریہ نب رحب، رجری، اشہؾ نب رعفة، دیسہ اعہشئ ریض 

اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےتھک ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے یھب  ب دمہنی یک رطػ رجہت رفامیئ  و اےنپ احصہب ریض 

ےنیہم ےک رفزے رفض رک دےیئ ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اہلل اعتٰیل ہنع وک یھب اس اک رفزہ رےنھک اک مکح رفامای  و  ب راضمؿ ےک 

 فملس  ے رفامای ہک وج اچےہ ویؾ اعوشرہ اک رفزہ رےھک افر وج اچےہ ٹوھڑ دے۔

 زریہ نب رحب، رجری، اشہؾ نب رعفة، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اب٩ ٤٧ير، حرضت ہظا٦ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو  َِٟحٔسیٔث و َحسَّ ٢ٔ ا ٥َِٟ یَِذَُکِ فٔی أَوَّ ٔ َو ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ صَٔظا٦  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  أَبُو َُکَ

 ٩ِ٤َ َٓ ًَاُطوَراَئ  َِٟحٔسیٔث َوَتَزَک  ا٢َ فٔی آَٔخٔ ا َٗ ٥َ َيُؼو٣ُُط َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٣َُط َو٩ِ٣َ َطاَئ َطاَئ َػاَوكَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٕ َوایَةٔ َجزٔیز ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََکٔ َّی اہللُ  ِو٢ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ٠ُِط ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٥ِ َیِح َٟ ُط َو َٛ  َتَز

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ افر دحثی ےک رشفع ںیم ذرک  ںیہ ایک ہک 

 فآہل فملس ویؾ اعوشرہ اک رفزہ رےتھک ےھت افر دحثی ےک آرخ ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اعوشرہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اک رفزہ ٹوھڑ دای ہک وج اچےہ اس اک رفزہ رےھک افر وج اچےہ ٹوھڑ دے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم
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 ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪، زہزی، رعوة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٨َِضا أَ٪َّ  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ثَىٔی  ًَاُطوَراَئ كَاَ٪ ُيَؼا٦ُ فٔی َحسَّ  یَِو٦َ 

طُ  َٛ ا َجاَئ اِْلِٔسََل٦ُ ٩ِ٣َ َطاَئ َػا٣َطُ َو٩ِ٣َ َطاَئ َتَز َّ٤٠َ َٓ َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ   ا

دق، ایفسؿ، زرہی، رعفة، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اعوشرہ ےک دؿ اجتیلہ ےک زامہن ںیم رفزہ رمعف ان

 راھک اجات اھت  و  ب االسؾ آای ہک وج اچےہ اس اک رفزہ رےھک افر وج اچےہ ٹوھڑ دے۔

 اعتٰیل اہنعرمعف اندق، ایفسؿ، زرہی، رعفة، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     146    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ص، اب٩ طہاب، رعوة ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہارح٠٣ة ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ :  راوی

َوةُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی رُعِ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا رَحِ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٔ أَ٪َّ  اٟزُّبَيِر

َِٟت كَاَ٪ َر  ا َٗ ٨َِضا  اُ٪ ًَ ـَ َق َر٣َ ا َُفٔ َّ٤٠َ َٓ اُ٪  ـَ َق َر٣َ ِب١َ أَِ٪ ُيَِفَ َٗ ٥َ َیأ٣ُِزُ بٔٔؼَيا٣ٔطٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  كَاَ٪ ٩ِ٣َ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِِٓطَ  ًَاُطوَراَئ َو٩ِ٣َ َطاَئ أَ  َطاَئ َػا٦َ َیِو٦َ 

 نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رعفة نب زح ،، دیسہ اعہشئ 

 

دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل رحملة

ہیلع فآہل فملس راضمؿ ےک رفزے رفض نو ے ےس ےلہپ اعوشرہ ےک رفزہ اک مکح رفامای رکےت ےھت  و  ب راضمؿ ےک رفزے رفض 

 نوےئگ  و وج اچےہ اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےھک افر وج اچےہ ٹوھڑ دے۔

 نب ییحی، انب  :  رافی

 

 فبہ، وی،س، انب باہب، رعفة نب زح ،، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعرحملة

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     147    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌيس، یزیس ب٩ ابی حبيب، رعوة، ًائظہ :  راوی



 

 

ا٢َ اب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ا  ٌّ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح َج٤ٔي ٌٔيٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َیزٔیَس بِ  َحسَّ ٩ٔ أَبٔی ا٠َِّٟيُث 

ًَاُط  ِيّظا كَا٧َِت َتُؼو٦ُ  ًَائَٔظَة أَِخبََرِتُط أَ٪َّ َُقَ َوَة أَِخبََرُظ أَ٪َّ  اكّا أَِخبََرُظ أَ٪َّ رُعِ َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ ث٥َُّ أ٣َََز َرُسو٢ُ َحبٔيٕب أَ٪َّ رٔعَ وَراَئ فٔی ا

ـَ  َق َر٣َ َّی َُفٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔٔؼَيا٣ٔطٔ َحً ًَ َّی اہللُ  ٠َِيُؼ٤ِطُ اہللٔ َػل َٓ ٥َ ٩ِ٣َ َطاَئ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اُ٪ 

ظُ  ِٔطِ ِٔ ٠ُِي َٓ  َو٩ِ٣َ َطاَئ 

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دیعس، سیدی نب ایب بیبح، رعفة، اعہشئ، رفامیت ںیہ ہک اجتیلہ ےک زامہن ںیم رقیشی وگ اعوشرہ 

 مکح رفامای رکےت ےھت  و  ب راضمؿ ےک رفزے رفض نوےئگ  و )آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ے اراشد رفامای( وج ےک دؿ رفزہ رےنھک اک

 اچےہ اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےھک افر وج اچےہ ٹوھڑ دے۔

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دیعس، سیدی نب ایب بیبح، رعفة، اعہشئ :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     148    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت ا :  راوی

ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٕ ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ  َحسَّ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ُط َحسَّ َٟ

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َر  ٍٕ أَِخبََرنٔی  ٔ َّی اہللُ ٧َآ ًَاُطوَراَئ َوأَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔة كَا٧ُوا َيُؼو٣ُوَ٪ یَِو٦َ  َِٟحاص٠ٔٔيَّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ أَص١َِ ا  ضَٔی اہللُ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ اُ٪  ـَ ِٓتُرَٔق َر٣َ ا ا َّ٤٠َ َٓ اُ٪  ـَ تََرَق َر٣َ ِٔ ِب١َ أَِ٪ ُي َٗ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َػا٣َطُ َوا ًَ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

طُ  َٛ ٩ِ٤َ َطاَئ َػا٣َطُ َو٩ِ٣َ َطاَئ َتَز َٓ ًَاُطوَراَئ یَِو٦ْ ٩ِ٣ٔ أَیَّا٦ٔ اہللٔ   إٔ٪َّ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اجتیلہ ےک زام ے

وگ اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےتھک ےھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر املسمونں  ے یھب راضمؿ ےک رفزے رفض نو ے ےک 

ےس ےلہپ اس اک رفزہ راھک  ب راضمؿ ےک رفزے رفض نو ےئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اعوشرہ اہلل ےک 

  اچےہ اعوشرہ اک رفزہ رےھک افر وج اچےہ اےس ٹوھڑ دے۔دونں ںیم اےس اکی دؿ ےہ  و وج

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 فں اک ایبؿرفز :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     149    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، زہير ب٩ رحب، یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، حرضت ًبيسا١ٟ :  راوی

ٕب  َّی َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو  و َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ اُ٪ ح و َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَِحٌَی َوصَُو ا اَُل َحسَّ َٗ

 ٔ ٠ٔطٔ فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ِْ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٤ٔٔ ص٤َُا   أَُسا٣ََة لِٔکَ

دیبع اہلل ےس اس  دن ےک اسھت یھب ہی دحثی رفاتی یک یئگ دمحم نب ینثم، زریہ نب رحب، ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، رضحت 

 ےہ۔

 دمحم نب ینثم، زریہ نب رحب، ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، رضحت دیبعالل :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیماعوش

     150    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ُر٣ِٕح  َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َُّط  و َحسَّ ٨ًَُِض٤َا أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَاُطوَراَئ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦ُ  ًَ َّی اہللُ  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ یَِو٣ّا َيُؼو٣ُُط ذَُٔکَ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ًِطُ أَصِ  ٠َِيَس َٓ َظ  ٠َِيُؼ٤ِطُ َو٩ِ٣َ ََکٔ َٓ ٩ِ٤َ أََحبَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ َيُؼو٣َُط  َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔيَّ  ١ُ ا

ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب رل ، ق ،، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اجتیلہ فاےل وگ اس دؿ رفزہ رےتھک ےھت  و مت ےک اپس اعوشرہ ےک دؿ اک ذرک ایک ایگ 

 ںیم ےس وج وکیئ دنسپ رکات ےہ ہک فہ رفزہ رےھک  و فہ رھک ےل افر وج وکیئ اندنسپ رکات ےہ  و فہ ٹوھڑ دے۔

 اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب رل ، ق ،، انعف، رضحت انب رمع ریض :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم



 

 

     151    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س، اب٩ ْٛير، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوَکیب، ابواسا٣ہ، وٟي :  راوی

ِبَس اہللٔ  ًَ ٍْ أَ٪َّ  ٔ ثَىٔی ٧َآ ٕ َحسَّ ْٔير َٛ ىٔی اب٩َِ  ٌِ َِٟؤٟئس َي ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٨ًَُِض٤َا َحسَّ  ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ةٔ َحسَّ َِٟحاص٠ٔٔيَّ ًَاُطوَراَئ إٔ٪َّ صََذا َیِو٦ْ كَاَ٪ َيُؼو٣ُُط أَص١ُِ ا و٢ُ فٔی یَِو٦ٔ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ِ٤َ   َػل َٓ

 ًَ ِبُس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ُط َوكَاَ٪  ِٛ ٠َِيتِرُ َٓ طُ  َٛ ٠َِيُؼ٤ِطُ َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ َیتِرُ َٓ َٙ ٔػَيا٣َطُ أََحبَّ أَِ٪ َيُؼو٣َطُ  ٔ  ٨ُِط َُل َيُؼو٣ُطُ إُٔلَّ أَِ٪ یَُوآ

 اوبرکبی، اوبااسہم، فدیل، انب ریثک، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 وگ رفزہ رےتھک ےھت  و وج وکیئ دنسپ فملس ےس اعوشرہ ےک دؿ ےک ابرے ںیم رفامےت نو ے انس ہک ہی فہ دؿ ےہ  س دؿ اجتیلہ ےک

رکات ےہ ہک اس دؿ رفزہ رےھک  و فہ رفزہ رھک ےل افر وج وکیئ ہی دنسپ رکات ےہ ہک ٹوھڑ دے  و فہ ٹوھڑ دے افر رضحت دبعاہلل ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع رفزہ  ںیہ رےتھک ےھت وسا ے اس ےک ہک اؿ ےک رفزفں ےس وماتقف نو اج ے۔

 وبااسہم، فدیل، انب ریثک، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، ا :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     152    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، روح، ابو٣اٟک، ًبيساہلل ب٩ اخ٨ص، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا أَبُو ٣َأٟٕک ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ اِْل ث٨ََا َرِوْح َحسَّ ٕٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ ِخ٨َٔص أَِخ و َحسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ بََرنٔی ٧َآ

ًَاُطوَرا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َػِو٦ُ یَِو٦ٔ  َّی اہللُ  ا٢َ ذَُٔکَ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ١َِْ َحٔسیٔث ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ََٓذََکَ ٣ٔ َئ 

ٕس َسَواّئ  ٌِ  َس

، دیبع اہلل نب اسنخ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، رفح، اوبامکل

 ہیلع فآہل فملس ےک اپس اعوشرہ ےک دؿ ےک رفزہ اک ذرک ایک ایگ رھپ آےگ ایس رطح دحثی ایبؿ یک۔

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ادمح نب ایب فلخ، رفح، اوبامکل، دیبعاہلل نب اسنخ، انعف، رضحت انب  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب
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وٓلی، ابوًاػ٥، ٤ًز اب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس ًشَ٘لنی، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧ :  راوی

 ٨ًہ

 ِٟ ٔس ب٩ِٔ َزیِٕس ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو  لٔیُّ َحسَّ َٓ ِو ٤َاَ٪ ا٨َّٟ ِْ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ و َحسَّ ََلنٔیُّ َحسَّ َ٘ ِش ِبٔس اہللٔ  ٌَ ًَ

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ذَُٔکَ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َذاَک َیِو٦ْ َحسَّ َ٘ َٓ ًَاُطوَراَئ  ٥َ یَِو٦ُ  َس٠َّ

٩ِ٤َ َطاَئ َػا٣َُط َو٩ِ٣َ  َٓ َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ  طُ  كَاَ٪ َيُؼو٣ُُط أَص١ُِ ا َٛ  َطاَئ َتَز

وسؽ ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص، رمع انب دمحم نب زدی القسعین، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر

ہ دؿ ےہ ہک  س دؿ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اعوشرہ ےک دؿ اک ذرک ایک ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہی ف

 اجتیلہ ےک وگ رفزہ رےتھک ےھت  و وج اچےہ رفزہ رےھک افر وج اچےہ رفزہ ٹوھڑ دے۔

 ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص، رمع انب دمحم نب زدی القسعین، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم
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 ٩٤ ب٩ یزیسابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابی ٣ٌاویہ، ابوبرک، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارة، حرضت ًبساٟزح :  راوی

ث٨ََا أَ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ اؤیََة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ بُو ٣ُ

ِيٕص  َٗ ُث ب٩ُِ  ٌَ ا٢َ َزَخ١َ اِْلَِط َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس  َسأئ  ٩ًَِ  َِ ِٟ ٔلَی ا ٕس اِزُ٪ إ ا٢َ یَا أَبَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ی  سَّ َِ ًَِبسٔ اہللٔ َوصَُو یََت ًَلَی 

٤ََّا صُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا٢َ َو٣َا صَُو  َٗ ًَاُطوَراَئ  ا٢َ َوَص١ِ َتِسرٔی ٣َا یَِو٦ُ  َٗ ًَاُطوَراَئ  َِٟيِو٦ُ یَِو٦َ  َِٟيَص ا ا٢َ أََو َ٘ َو یَِو٦ْ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ

َّی ا٢َ أَ  َػل َٗ اَ٪ تُزَٔک و  ـَ ا ٧َز٢ََ َطِضزُ َر٣َ َّ٤٠َ َٓ اَ٪  ـَ ِب١َ أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ َطِضزُ َر٣َ َٗ ٥َ َيُؼو٣ُُط  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ طُ اہللُ  َٛ یِٕب َتَز  بُو َُکَ

 ا ثع نب اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ایب اعمفہی، اوبرکب، اوباعمفہی، اشمع، امعرة، رضحت دبعارلنمح نب سیدی رفامےت ںیہ ہک

س ، رضحت دبعاہلل یک دختم ںیم آ ے اس احؽ ںیم ہک فہ حبص اک انہتش رک رےہ ےھت اوہنں  ے رفامای اے اوبدمحم! آؤ انہتش رکو  و 

 اوہنں  ے اہک ہک ایک آج اعوشرہ اک دؿ  ںیہ ےہ؟ رضحت دبعاہلل  ے رفامای ہک ایک  و اج ات ےہ ہک اعوشرہ اک دؿ ایک ےہ؟ ا ثع  ے اہک فہ



 

 

 ےہ؟ رضحت دبعاہلل  ے رفامای ہک ہی فہ دؿ ےہ ہک  س دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ ےک ےنیہم ےک رفزے رفض ایک

نو ے ےس ےلہپ رفزہ راھک رکےت ےھت  و  ب راضمؿ ےک ےنیہم ےک رفزے رفض نو ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اعوشرہ ےک 

 دؿ اک رفزہ ٹوھڑ دای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ایب اعمفہی، اوبرکب، اوباعمفہی، اشمع، امعرة، رضحت دبعارلنمح نب سیدی :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     155    حسیث                               س زو٦ج٠  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، حرضت ا٤ًع :  راوی

٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  اَُل َحسَّ َٗ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ِْ ٕب َوًُ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا و َحسَّ َّ٤٠َ َٓ اَُل  َٗ ٔ َو اُ٪ از ـَ ٧َز٢ََ َر٣َ

طُ  َٛ  َتَز

 زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، رضحت اشمع ےس اس  دن ےک اسھت ہی دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، رضحت اشمع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، یحٌی ب٩ سٌيس، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ حات٥، زبيسیامی، ٤ًارة ب٩ ٤ًير، حرضت ٗيص ب٩  :  راوی

 ٨ًہ س٩ٜ رضی اہلل تٌالٰی 

 َ ث َياَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيٕس ا ٍْ َوَیِحٌَی ب٩ُِ َس ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُى و َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوا٠َّٟ ىٔی ٣َُح٤َّ

 ٔ َِٟيام ثَىٔی ُزبَِيْس ا َياُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔيٕس َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُط َحسَّ َث َٟ ٌَ ِئص ب٩ِٔ َس٩َٕٜ أَ٪َّ اِْلَِط َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُيِر یُّ 

 ِّ ٔن ا٢َ إ َٗ َٓک١ُِ  ٕس اِزُ٪  ا٢َ یَا أَبَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ًَاُطوَراَئ َوصَُو َیأِك١ُُ  ًَِبسٔ اہللٔ یَِو٦َ  ًَلَی  ِيٕص َزَخ١َ  َٗ ََُؼو٣ُُط ث٥َُّ ب٩َِ  ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ ی َػائ٥ْٔ 

 تُزَٔک 



 

 

نب ایب ہبیش، فعیک، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، دمحم نب احمت، زدیباییم، امعرة نب ریمع، رضحت س ، نب نکس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب 

رفاتی ےہ ہک ا ثع نب س ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع اعوشرہ ےک دؿ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دختم ںیم اس 

 ےھت  و اوہنں  ے رفامای اے اوبدمحم! رقبی نو اجؤ افر اھکؤ اوہنں  ے اہک ہک ںیم رفزے ےس نوں احؽ ںیم آ ے ہک آپ اھک رےہ

 رضحت دبعاہلل  ے رفامای ہک مہ یھب اس دؿ رفزہ رےتھک ےھت رھپ ٹوھڑ دای۔

س ، نب نکس ریض اہلل اعتٰیل  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، دمحم نب احمت، زدیباییم، امعرة نب ریمع، رضحت :  رافی

 ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     157    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حات٥، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اِسائي١، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، ٤٘٠ًہ، اطٌث ب٩ ٗيص، ًلی اب٩ ٣شٌوز، حرضت  ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 ٤٘٠ًہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ إٔبَِزاصٔي ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ائٔي١ُ  ث٨ََا إِِٔسَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٤َةَ و َحسَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ا٢َ َزَخ١َ  ٥َ  َٗ

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ إٔ٪َّ ا ا٢َ یَا أَبَا  َ٘ َٓ ًَاُطوَراَئ  ٕ َوصَُو َیأِك١ُُ یَِو٦َ  وز ٌُ ًَلَی اب٩ِٔ ٣َِش ِيٕص  َٗ ُث ب٩ُِ  ٌَ ا٢َ اِْلَِط َ٘ َٓ ًَاُطوَراَئ  َِٟيِو٦َ یَِو٦ُ 

 ٔ اُ٪ تُز ـَ ا ٧َز٢ََ َر٣َ َّ٤٠ََٓ اُ٪  ـَ ِب١َ أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ َر٣َ َٗ ِس كَاَ٪ يَُؼا٦ُ  َٗ ٥ِ ٌَ ِ َٓاك ا  ِٔطّ ِٔ ٨َِت ٣ُ ُٛ إِٔ٪  َٓ  َک 

دمحم نب احمت، ااحسؼ نب وصنمر، ارسالیئ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، ا ثع نب س ،، یلع انب وعسمد، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

س احؽ ںیم آ ے ہک ےس رفاتی ےہ ہک ا ثع نب س ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اعوشرہ ےک دؿ ا

 فہ اھکان اھک رےہ ےھت  و اوہنں  ے رفامای اے اوبدبعارلنمح! آج  و اعوشرہ ےہ؟  و انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک راضمؿ

 ںیہ ےک رفزے رفض نو ے ےس ےلہپ رفزہ راھک اجات اھت  و  ب راضمؿ ےک رفزے رفض نو ےئگ ہی رفزہ ٹوھڑ دای ایگ ہک ارگ ریتا رفزہ 

  و  و یھب اھک۔

دمحم نب احمت، ااحسؼ نب وصنمر، ارسالیئ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، ا ثع نب س ،، یلع انب وعسمد، رضحت ہمقلع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ؿرفزفں اک ایب :   ابب



 

 

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     158    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبيساہلل ب٩ ٣وسی، طیبا٪، اطٌث ب٩ ابی طٌْاء، جٌَف ب٩ ابی ثور، حرضت جابز ب٩ س٤زہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ََفٔ  َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َج أئ  َْ ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخبََر٧َا َطِیَباُ٪   ب٩ِٔ أَبٔی أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز ٨َا ثَِوٕر  ُّْ ًَاُطوَراَئ َوَیُح ٥َ یَأ٣ُِز٧َُا بٔٔؼَيا٦ٔ یَِو٦ٔ 

اصَِس٧َا ٨ًَِٔسظُ  ٌَ ٥ِ یََت َٟ ٥ِ ی٨ََِض٨َا َو َٟ ٥ِ َیأ٣ُِز٧َِا َو َٟ اُ٪  ـَ َق َر٣َ ا َُفٔ َّ٤٠ََٓ اَصُس٧َا ٨ًَِٔسُظ  ٌَ ٠َِيطٔ َویََت ًَ 

ایب وثر، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ، ا ثع نب ایب اثعشء، رفعج نب

ر رفاتی ےہ ہک رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک اک مکح رفامےت ےھت افر ںیمہ اس  ر آامدہ رکےت ےھت اف

 مکح رفامےت افر ہن اس ےس عنم رفامےت ا اک اامتہؾ رکےت ےھت  و  ب راضمؿ ےک رفزے رفض رکدےیئ ےئگ  و رھپ آپ ہن ںیمہ اس اک

 افر ہن یہ ا اک اامتہؾ رفامےت۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، ا ثع نب ایب اثعشء، رفعج نب ایب وثر، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     159    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ٠٣َ ثَىٔی رَحِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ح٤َُِيُس ب٩ُِ  ٍَ ُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َُّط َس٤ٔ أ٧َ

ًَاُطوَرا ٔس٣ََضا َخَلَبُض٥ِ یَِو٦َ  َٗ ِس٣َٕة  َٗ ىٔی فٔی  ٌِ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َي َياَ٪ َخٔلیّبا بٔا ِٔ اؤیََة ب٩َِ أَبٔی ُس ٌَ ٥ِ یَا أَص١َِ ٣ُ ُٛ ا٢َ أَی٩َِ ٤َ٠ًَُاُؤ َ٘ َٓ َئ 

ًَاُطوَراَئ َو  َِٟيِو٦ٔ َصَذا یَِو٦ُ  و٢ُ َٟٔضَذا ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٤َِٟٔسی٨َٔة َس٤ٔ ٠ًََِي٥ُِٜ ٔػَيا٣َطُ ا ٥ِ یَُِٜتِب اہللُ  َٟ

٩ِ٤َ أََحبَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪  َٓ ِٔطِ َوأ٧ََا َػائ٥ْٔ  ِٔ ٠ُِي َٓ ِٔطَ  ِٔ ٠َِيُؼ٥ِ َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ ُي َٓ  َيُؼو٦َ 

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت دیمح نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک اوہنں  ے رضحت 



 

 

ےک دؿ ہبطخ دای افر رفامای اے دمہنی فاو! اہکں اعمفہی نب ایب ایفسؿ اک دمہنی ںیم ہبطخ انس ینعی  ب فہ دمہنی آ ے  و اوہنں  ے اعوشرہ 

یل ںیہ اہمترے املعء؟ ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس دؿ ےک ےئل رفامےت نو ے انس ہک ہی اعوشرہ اک دؿ ےہ افر اہلل اعت

ہک فہ  نو ہک فہ رفزہ رےھک  و اےس اچےئہ ے مت  ر اس دؿ اک رفزہ رفض  ںیہ ایک افر ںیم رفزے ےس نوں  و وج مت ںیم ےس دنسپ رکات 

 رفزہ رھک ےل افر وج مت ںیم ےس دنسپ رکات نو ہک فہ ااطفر رک ےل  و اےس اچےیہ ہک فہ ااطفر رک ےل۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت دیمح نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     160    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب فٔی صََذا حَ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  ث٨ََا  ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٠ِْٔطٔ سَّ ٔ ب٤ٔٔ  اِْلِٔس٨َاز

ح اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب ا،س، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رط

 رفاتی یک یئگ ےہ۔

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب ا،س، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     161    حسیث                               س زو٦ج٠  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حرضت زہزی :  راوی

ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ  ٔ َس٤ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ  و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ فٔی َػل ُ٘ ٥َ َي

٥ِ یَِذَُکِ بَاقٔی َحٔسیٔث ٣َأٟٕک َویُو٧َُص  َٟ ٠َِيُؼ٥ِ َو َٓ ٩ِ٤َ َطاَئ أَِ٪ َيُؼو٦َ  َٓ ِّی َػائ٥ْٔ  ٔن َِٟيِو٦ٔ إ ١ِْٔ َصَذا ا ٣ٔ 

انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت زرہی ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دؿ 

 ابرے ںیم رفامےت نو ے انس ہک ںیم رفزے ےس نوں  و وج اچاتہ ےہ ہک رفزہ رےھک فہ رھک ےل افر امکل نب ا،س ریض اہلل اعتٰیل ےک

 ہنع افر وی،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی اک ابیق ہصح ذرک  ںیہ ایک



 

 

 انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت زرہی :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم

     162    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، ابی بْش، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

ًَبَّإض َرضَٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  اہللُ 

َِٟيُضوَز َيُؼو٣ُ  َوَجَس ا َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّٟٔذی اہللٔ َػل َِٟيِو٦ُ ا اُٟوا َصَذا ا َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ُشئ٠ُٔوا  َٓ ًَاُطوَراَئ  وَ٪ َیِو٦َ 

 َّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َٟطُ  ٔوامّی  ٌِ ََُؼو٣ُطُ َت ٨َِح٩ُ  َٓ ًَِوَ٪  ًَلَی َٔفِ ائٔي١َ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِح٩ُ أَِولَی أَِهَضَز اہللُ ٓٔيطٔ ٣ُوَسی َوبَىٔی إِِٔسَ ًَ ی اہللُ 

أ٣َََز بَٔؼِو٣ٔطٔ ب٤ُٔ  َٓ  وَسی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ 

ہل ییحی نب ییحی، ،میش، ایب رشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

اپای  و ووگں  ے اؿ ےس  فملس دمہنی رشتفی ال ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وہیدویں وک اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےتھک نو ے

اس رفزے ےک ابرے ںیم وپاھچ  و فہ ےنہک ےگل ہک ہی فہ دؿ ےہ ہک  س ںیم اہلل اعتیل  ے رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک افر ینب ارسالیئ 

ملس  ے رفامای ہک مہ مت وک رفترؿ  ر ہبلغ اطع رفامای اھت  و مہ اس دؿ یک تمظع یک فہج ےس رفزہ رےتھک ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےس زایدہ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک رقبی ںیہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس رفزے اک مکح رفامای۔

 ییحی نب ییحی، ،میش، ایب رشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم
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 ب٩ بظار، ابوبرک ب٩ ٧آٍ، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ابی بْش :  راوی

 ُ إر َوأَب ث٨ََاظ اب٩ُِ َبظَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ٔ َو ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ََفٕ  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ا  ٌّ ٍٕ َج٤ٔي ٔ و برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ

َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ُض٥ِ  َٟ َ َشأ َٓ 



 

 

رطح رفاتی لقن انب  ،رر، اوبرکب نب انعف، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رشب اس  دن ےک اسھت رضحت ایب رشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس 

 یک یئگ ےہ افر اس ںیم ےہ ہک آپ  ے اؿ ےس اس یک فہج وپیھچ۔

 نب  ،رر، اوبرکب نب انعف، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رشب :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیماعوشرہ ےک دؿ ر

     164    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ایوب، ًبساہلل ب٩ سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر اہللٔ ب٩ِٔ َس

ًَا َِٟيُضوَز ٔػَيا٣ّا یَِو٦َ  َوَجَس ا َٓ ٤َِٟسٔی٨ََة  ٔس٦َ ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ُطوَراَئ 

َّی ا ًَٔوي٥ْ أ٧ََِطی اہللُ ٓٔيطٔ ٣ُوَس َػل اُٟوا صََذا یَِو٦ْ  َ٘ َٓ َّٟٔذی َتُؼو٣ُو٧َُط  َِٟيِو٦ُ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا صََذا ا ًَ ًَِوَ٪ ہللُ  َٚ َٔفِ ِو٣َطُ َوََغَّ َٗ ی َو

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََُؼو٣ُطُ  ٨َِح٩ُ  َٓ ا  ََٓؼا٣َُط ٣ُوَسی ُطرِکّ ِو٣َُط  َٗ ُّٙ َوأَِولَی ب٤ُٔوَسی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َو ٨َِح٩ُ أََح َٓ  ٥َ ِيطٔ َوَس٠َّ

٥َ َوأ٣َََز بٔٔؼَيا٣ٔطٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ََٓؼا٣َُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اہلل روسؽ اہلل یلص  انب ایب رمع، ایفسؿ، اویب، دبعاہلل نب دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ہیلع فآہل فملس  ب دمہنی ونمرہ رشتفی ال ے  و آپ  ے وہیدویں وک اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےتھک نو ے اپای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ؾ فآہل فملس  ے اؿ ےس رفامای ہک اس دؿ یک ایک فہج ےہ؟  و فہ ےنہک ےگل ہک ہی فہ میظع دؿ ےہ ہک  س ںیم اہلل اعتیل  ے ومٰیس ہیلع االسل

ر اؿ یک وقؾ وک اجنت اطع رفامیئ افر رفترؿ افر اس یک وقؾ وک رغؼ رفامای انچہچن رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ  ے رکشا ے اک رفزہ راھک اس اف

 ؾ ےکےئل مہ یھب رفزہ رےتھک ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مہ زایدہ دقحار ںیہ افر مت ےس زایدہ ومٰیس ہیلع االسل

 اک رقبی ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے یھب اعوشرہ ےک دؿ رفزہ راھک افر اےنپ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یھب رفزہ رےنھک

 مکح رفامای۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، اویب، دبعاہلل نب دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت ایوب :  راوی

ث٨ََا َّ  و َحسَّ ٔ إُٔلَّ أ٧َ ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا  ٌٔئس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ َس ا٢َ  َٗ طُ 

طٔ  ٥َِٟ يَُش٤ِّ  ٕ  ُجَبيِر

اتی لقن یک یئگ ےہ وسا ے اس ےک ہک اس ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت اویب ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رف

 ںیم انب دیعس نب ریبج ےہ انؾ ذرک  ںیہ ایک ایگ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت اویب :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیماعوشرہ ےک 
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وبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ابی ٤ًيص، ٗيص ب٩ سا٥ٟ، كارٚ ب٩ طہاب، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ  ٚٔ ب٩ِٔ  و َحسَّ ٩ًَِ كَارٔ ِئص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَُِيٕص  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ٤َُ٧يِر

 ٔ دُٔذُظ ً َِٟيُضوزُ َوَتتَّ ٤ُُط ا وِّ ٌَ ًَاُطوَراَئ یَِو٣ّا ُت ا٢َ كَاَ٪ یَِو٦ُ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ ٔطَضإب  َ٘ َٓ َّی يّسا  اہللٔ َػل

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُػو٣ُوُظ أْمُتَْن  اہللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، ایب سیمع، س ، نب اسمل، اطرؼ نب باہب، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد ےہ رفامای ہک وہیدی وگ اعوشرہ ےک دؿ یک میظعت رکےت ےھت افر اےس دیع ےتھجمس ےھت 

 رفامای ہک مت یھب اس دؿ وک رفزہ روھک۔

 فرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، ایب سیمع، س ، نب اسمل، اطرؼ نب باہب، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم
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اح٤س ب٩ ٨٣ذر، ح٤از ب٩ اسا٣ہ، ابو٤ًيص، ٗيص، ػسٗہ ب٩ ابی ٤ًزا٪، ٗيص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب،  :  راوی

 و٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحرضت اب

وحسث٨ا اح٤س ب٩ ا٨٤ٟذر حسث٨ا ح٤از ب٩ اسا٣ط حسث٨ا وزاز ٗا٢ ابواسا٣ة ٓحسثىی ػسٗة ب٩ ابی ٣وسٰی رضی 

ٓيط ح٠يض٥ وطارتض٥ ٓ٘ا٢  اہلل ٨ًط ٗا٢ كا٪ اص١ خيبر يؼو٣و٪ یو٦ ًاطورائ یتدذو٧ط ٨ًسا وی٠بشو٪ َشائض٥

 رسو٢ اہلل ػلی اہلل ٠ًيط وس٥٠

ر، امحد نب ااسہم، اوبسیمع، س ،، دصہق نب ایب رمعاؿ، س ، نب ملسم، اطرؼ نب باہب، رضحت اوبومیس ریض اہلل ادمح نب ذنم

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ربیخ ےک وہیدی اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےتھک ےھت افر اےس دیع ےتھجمس ےھت افر اینپ ترر وں وک 

  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت یھب اس دؿ وک رفزہ روھک۔زویر انہپےت افر انبؤ اھگنسر رکےت  و

ادمح نب ذنمر، امحد نب ااسہم، اوبسیمع، س ،، دصہق نب ایب رمعاؿ، س ، نب ملسم، اطرؼ نب باہب، رضحت اوبومیس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم
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ًباض رضی اہلل  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًز و ٧اٗس، سٔيا٪، ابوبرک، اب٩ ًیی٨ہ، ًبيساہلل اب٩ ابی یزیس، حرضت اب٩ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َج٤ٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َیزٔیَس َحسَّ ًَُیِی٨ََة 

 ٔ ٨ُِض٤َا َوُسئ ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٍَ اب٩َِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َس٤ٔ َّی اہللُ  ٤ِٔ٠ًَُت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ًَاُطوَراَئ  ٩ًَِ ٔػَيا٦ٔ یَِو٦ٔ   ١َ

ا ـَ ىٔی َر٣َ ٌِ ِضَز َي َِٟيِو٦َ َوَُل َطِضّزا إُٔلَّ َصَذا اٟظَّ ًَلَی اِْلَیَّا٦ٔ إُٔلَّ َصَذا ا ٠َُط  ـِ َٓ  َ٪ َػا٦َ یَِو٣ّا یَِل٠ُُب 

، رمعف اندق، ایفسؿ، اوبرکب، انب ہنییع، دیبع اہلل انب ایب سیدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اعوشرہ ےک اوبرکب نب ایب ہبیش

دؿ ےک رفزفں ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و اوہنں  ے رفامای ہک ںیم  ںیہ اج ات ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس اعوشرہ ےک 

 دؿ تلیضف یک فہج ےس رفزہ راھک نو افر ہن یسک ےنیہم ںیم وسا ے اس ےنیہم ینعی راضمؿ ےک۔دؿ ےک العفہ یسک افر 



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمع ف اندق، ایفسؿ، اوبرکب، انب ہنییع، دیبعاہلل انب ایب سیدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًبيساہلل ب٩ ابی یزیس :  راوی

 ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َیزٔیَس فٔی َصَذا اِْلِٔس و َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٠ٔطٔ ٍٕ َحسَّ ِْ ٔ ب٤ٔٔ  ٨َاز

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، دیبع اہلل نب ایب سیدی اس  دن ےک اسھت ایس دحثی یک رطح ہی دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، دیبعاہلل نب ایب سیدی :  یراف

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اعوشرہ ےک رفزہ سک دؿ راھک اج ے؟

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہ ےک رفزہ سک دؿ راھک اج ے؟اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اعوشر

     170    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ ب٩ جزاح، حاجب اب٩ ٤ًز، حرضت ح٥ٜ ب٩ ارعد :  راوی

٩ًَِ َحأجٔب  َِٟحزَّاحٔ  ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔلَی اب٩ِٔ و َحسَّ ا٢َ ا٧َِتَضِيُت إ َٗ ٔد  ٥َٜٔ ب٩ِٔ اِْلرَِعَ َِٟح ٩ًَِ ا ب٩ِٔ ٤ًََُز 

ًَاُطوَراَئ  ٩ًَِ َػِو٦ٔ  َٟطُ أَِخبٔرِنٔی  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ْس رَٔزائَطُ فٔی َز٣ِز٦ََ  ٨ًَُِض٤َا َوصَُو ٣َُتَوسِّ ٦ٔ  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٤ََُِٟحَّ ا٢َ إَٔذا َرأَیَِت صََٔل٢َ ا َ٘ َٓ

ًُِسِز َو  ا َٓ ََ ا٢َ  َٗ ٥َ َيُؼو٣ُُط  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٜذا كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ُُِٗت َص ٍٔ َػائ٤ّٔا  أس ٥ِ أَِػبِٔح یَِو٦َ اٟتَّ ٌَ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، اح ب انب رمع، رضحت مکح نب ارعج ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت انب ابعس 

 ےک اپس ایگ اس احؽ ںیم ہک فہ زؾ زؾ )ےک رقبی( اینپ اچدر ےس ل ک اگل ے ت ےھٹ ےھت  و ںیم  ے اؿ ےس رعض ریض اہلل اعتٰیل ہنع

دؿ ایک ہک ےھجم اعوشرہ ےک رفزے ےک ابرے ںیم ربخ دےئجی اوہنں  ے رفامای ہک  ب  و رحمؾ اک اچدن دےھکی  و  و اتنگ رہ افر ونںی اترخی ےک 

 !ںیم  ے رعض ایک ہک ایک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح رفزہ رےتھک ےھت اوہنں  ے رفامای اہںیک حبص رفزے یک اح تل ںیم رک۔ 

 وبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، اح ب انب رمع، رضحت مکح نب ارعج :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اعوشرہ ےک رفزہ سک دؿ راھک اج ے؟
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًزو، حرضت ح٥ٜ ب٩ ارعد :  راوی

ث٨ََا یَ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُِٟت و َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ ٔد  ٥َُٜ ب٩ُِ اِْلرَِعَ َِٟح ثَىٔی ا ٤ِزٕو َحسَّ ًَ اؤَیَة ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيٕس ا ِحٌَی ب٩ُِ َس

١ِْٔ َحٔسیٔث  ًَاُطوَراَئ ب٤ٔٔ ٩ًَِ َػِو٦ٔ  ْس رَٔزائَطُ ٨ًَِٔس َز٣ِز٦ََ  ٨ًَُِض٤َا َوصَُو ٣َُتَوسِّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ   زَ َحأجٔب ب٩ِٔ ٤ًَُ  اب٩َِ 

دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، اعمفہی نب رمعف، رضحت مکح نب ارعج ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس 

احؽ ںیم وپاھچ ہک فہ زؾ زؾ ےک اپس اینپ اچدر ےس ل ک اگل ے ت ےھٹ ےھت اعوشرہ ےک رفزے ےک ابرے ںیم وپاھچ اس ےک دعب ایس 

 رطح دحثی رابرہک ےہ

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، اعمفہی نب رمعف، رضحت مکح نب ارعج :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اعوشرہ ےک رفزہ سک دؿ راھک اج ے؟
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 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، اب٩ ابی ٣زی٥، یحٌی ب٩ ایوب، اس٤اًي١ ب٩ ا٣يہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ثَىٔ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٔ و َحسَّ ٍَ أَبَا ی إ َُّط َس٤ٔ َة أ٧َ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ِس٤َ

وُُل حٔيَن َػا٦َ  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤ُِٟزِّیَّ َي ٕٕ ا ی اَ٪ ب٩َِ ََطٔ َٔ ٠َِيطٔ ََُل ًَ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَاُطوَراَئ َوأ٣َََز بٔٔؼيَ  ٥َ یَِو٦َ  َّی اہللُ َوَس٠َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟيُضوزُ َوا٨ََّٟؼاَری  ٤ُطُ ا وِّ ٌَ َّطُ یَِو٦ْ ُت اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ ا٣ٔطٔ 

 ِٟ ٥ِ٠َ یَأِٔت ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ أس َِٟيِو٦َ اٟتَّ ب١ُٔ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ ُػ٨َ٤ِا ا ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ُ ا ٌَ ِٟ إَٔذا كَاَ٪ ا َٓ ا٦ُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َِّی َرُسو٢ُ اہللٔ  ٌَ َّی تُُوف ب١ُٔ َحً ِ٘ ٤ُِٟ ا

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

نسح نب یلع ولحاین، انب ایب رممی، ییحی نب اویب، اامسلیع نب اہیم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک  س فتق روسؽ اہلل یلص اہلل 

مکح رفامای  و اوہنں  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! اس دؿ  و  ہیلع فآہل فملس  ے اعوشرہ ےک دؿ رفزہ راھک افر اس ےک رفزے اک



 

 

وہیدی افر اصنری میظعت رکےت ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب آدنئہ اسؽ آ ے اگ  و مہ ونںی اترخی اک یھب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس فافت اپ ےئگ۔ رفزہ رںیھک ےگ رافی  ے اہک ہک ایھب آدنئہ اسؽ  ںیہ آای اھت ہک روسؽ اہلل یلص

 نسح نب یلع ولحاین، انب ایب رممی، ییحی نب اویب، اامسلیع نب اہیم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رہ ےک رفزہ سک دؿ راھک اج ے؟اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اعوش
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، وٛيٍ، اب٩ ابی ذئب، ٗاس٥ ب٩ ًباض، ًبساہلل ب٩ ٤ًير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبةَ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  و َحسَّ  ٩ًَِ ًَبَّإض  أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب   ٍْ ث٨ََا َوٛٔي اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  َوأَبُو َُکَ

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ُط  َّ٠ ٌَ َٟ  ٕ ٠ًََيِ ٤ًَُيِر اب١ٕٔ   َٗ ٔلَی  َٟئ٩ِٔ َب٘ٔيُت إ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

ًَاُطوَراَئ  ىٔی یَِو٦َ  ٌِ ا٢َ َي َٗ ٍَ َوفٔی رَٔوایَٔة أَبٔی برَِکٕ  أس  َْلَُػو٩٣ََّ اٟتَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، انب ایب ذبئ، اقمس نب ابعس، دبعاہلل نب ریمع، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

امای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ارگ ںیم آ ے فاےل اسؽ کت زدنہ راہ  و ںیم ونںی اترخی اک یھب رفاتی ےہ رف

 رضفر رفزہ روھکں اگ افر اوبرکب یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ  ے رفامای اعوشرہ ےک دؿ اک رفزہ۔

  نب ابعس، دبعاہلل نب ریمع، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، انب ایب ذبئ، اقمس :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  س  ے اعوشرہ ےک دؿ اھکان اھک ایل نو  و اےس اچےیہ ہک ابیق د

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  س  ے اعوشرہ ےک دؿ اھکان اھک ایل نو  و اےس اچےیہ ہک ابیق دؿ اھک ے ےس راک رےہ ۔
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 تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، حات٥ يٌىی اب٩ اس٤اًي١، یزیس اب٩ ابی ًبيس، حرضت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اہلل  :  راوی

٩ًَِ َس٤َ٠َةَ  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِيٕس  ٌٔي١َ  ىٔی اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّطُ َحسَّ ٨ُِط أ٧َ ًَ َٔ َرضَٔی اہللُ  َو ِٛ َ  ب٩ِٔ اِْل



 

 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُجَّل  َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب ٥ِ َيُؼ٥ِ َٗ َٟ َ٪ فٔی ا٨َّٟأض ٩ِ٣َ كَاَ٪  أ٣َََزُظ أَِ٪ یَُذذِّ َٓ ًَاُطوَراَئ  ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ یَِو٦َ 

ٔلَی ا٠َِّٟي١ٔ  ٠ِیُت٥َّٔ ٔػَيا٣َُط إ َٓ ٠َِيُؼ٥ِ َو٩ِ٣َ كَاَ٪ أَك١ََ  َٓ 

 ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک ہبیتق نب دیعس، احمت ینعی انب اامسلیع، سیدی انب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہلیبق املس ےک اکی آدیم وک اعوشرہ ےک دؿ اجیھب افر اےس مکح رفامای ہک فہ ووگں ںیم االعؿ رک

ے وک رات کت وپرا رک دے ہک  س آدیم  ے رفزہ ہن راھک نو فہ رفزہ رھک ےل افر  س  ے اھک ایل نو  و اےس اچےئہ ہک فہ اےنپ رفز

 ےل۔

 ہبیتق نب دیعس، احمت ینعی انب اامسلیع، سیدی انب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہک  س  ے اعوشرہ ےک دؿ اھکان اھک ایل نو  و اےس اچےیہ ہک ابیق دؿ اھک ے ےس راک رےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم

     175    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ٧آٍ، بْش ب٩ ٣ٔـ١ ب٩ ُلحٙ، خاٟس ب٩ ذٛوا٪، حرضت ربيٍ ب٨ت ٣ٌوذ ب٩ ًَفاء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِٛ و حَ  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ َذ ٕٙ َحسَّ ٔ ١ٔ ب٩ِٔ َُلح َـّ َٔ ٤ُِٟ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٕ ا ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ٔ سَّ وِّذ ٌَ ٍٔ ب٨ِٔٔت ٣ُ ٩ًَِ اٟزُّبَيِّ َواَ٪ 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََُساةَ  ًَ َّی اہللُ  َِٟت أَِرَس١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ اَئ  ًََِفَ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ٩ِ٣َ  ب٩ِٔ  ًَّٟٔی َحِو٢َ ا ََِؼارٔ ا َ ی اِْل ٔلَی َُقَ ًَاُطوَراَئ إ

َس ذَ  ٌِ ٨ََُّٜٓا َب َة یَِو٣ٔطٔ  ٠ِیُت٥َّٔ َب٘ٔيَّ َٓ ا  ِٔطّ ِٔ ٠ِیُت٥َّٔ َػِو٣َُط َو٩ِ٣َ كَاَ٪ أَِػَبَح ٣ُ َٓ ََُؼو٣ُُط َوََُؼو٦ُِّ ٔػبَِيا٨ََ٧ا كَاَ٪ أَِػَبَح َػائ٤ّٔا  َٟٔک 

اَر ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َِ ًَلَی ا اٟؼِّ إَٔذا بَکَی أََحُسص٥ُِ  َٓ ِض٩ٔ  ٌٔ ِٟ َبَة ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َُٟض٥ِ ا٠ُّٟ  ١ُ ٌَ ٨َِح َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ا٦ٔ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ َو٧َِذَصُب إ ٌَ ٟلَّ

َِٓلارٔ  ٔ ًَِلِی٨َاَصا إٔیَّاُظ ٨ًَِٔس اِْل  أَ

اء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب انعف، رشب نب لضفم نب القح، اخدل نب ذوکاؿ، رضحت رعیب تنب وعمذ نب رفع

یم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اعوشرہ یک حبص وک ااصنر یک اس یتسب یک رطػ وج دمہنی ونمرہ ےک ارد رگد  یھ ہی اغیپؾ وجھبا دای ہک  س آد

 اےس اچےیہ ہک ابیق دؿ رفزہ وپرا رک ےل اس ےک  ے حبص رفزہ راھک  و فہ اےنپ رفزے وک وپرا رک ےل افر  س  ے حبص وک ااطفر رکایل نو  و

دعب مہ رفزہ رےتھک ےھت افر مہ اےنپ ٹوھ ے  وچں وک یھب رفزہ روھکاےت ےھت افر مہ ا ںیہ دجسم یک رطػ ےل اجےت افر مہ اؿ ےک ےئل 

 اتہک فہ ااطفری کت اؿ ےک رفیئ یک زگای انبےت افر  ب اؿ  وچں ںیم ےس وکیئ اھک ے یک فہج ےس رفات  و مہ ا ںیہ فہ زگای دے دےتی

 اسھت ےتلیھک رںیہ۔



 

 

 اوبرکب نب انعف، رشب نب لضفم نب القح، اخدل نب ذوکاؿ، رضحت رعیب تنب وعمذ نب رفعاء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿرفزفں  :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  س  ے اعوشرہ ےک دؿ اھکان اھک ایل نو  و اےس اچےیہ ہک ابیق دؿ اھک ے ےس راک رےہ ۔

     176    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌوذ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌْش، ًلار، حرضت خاٟس ب٩ ذٛوا٪ ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں ےن ربيٍ ب٨ت ٣ :  راوی

ُِٟت اٟزُّبَيِّ  َ ا٢َ َسأ َٗ َواَ٪  ِٛ ٩ًَِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ َذ اُر  لَّ ٌَ ِٟ َْشٕ ا ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ٩ًَِ َػِو٦ٔ و َحسَّ  ٕ وِّذ ٌَ ٍَ ب٨َِٔت ٣ُ

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َِٟت َب ا َٗ ا٢َ ًَاُطوَراَئ  َٗ َّطُ  ١ِْٔ َحٔسیٔث بِْٔشٕ َُيَِر أ٧َ ََٓذََکَ ب٤ٔٔ ََِؼارٔ  َ ی اِْل ٥َ ُرُس٠َطُ فٔی َُقَ

َبةَ  ٌِ ًَِلِی٨َاص٥ُِ ا٠ُّٟ ا٦َ أَ ٌَ إَٔذا َسأَُٟو٧َا اٟلَّ َٓ ٨َا  ٌَ ٨َِذَصُب بٔطٔ ٣َ َٓ ٌِٔض٩ٔ  ِٟ َبَة ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َُٟض٥ِ ا٠ُّٟ  ٍُ ََِؼ٨َ وا َػِو٣َُض٥ِ َو َّی یُت٤ُّٔ   ت٠ُِضٔيض٥ِٔ َحً

ییحی نب ییحی، اوبرشعم، اطعر، رضحت اخدل نب ذوکاؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رعیب تنب وعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اعوشرہ ےک رفزے 

 یک ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااصنر یک یتسب ںیم اانپ امندنئہ اجیھب رھپ آ رک رشب

رطح رفاتی ذرک یک وسا ے اس ےک ہک اوہنں  ے اہک ہک مہ اؿ  وچں ےک ےئل رفیئ یک زگایں انبےت اتہک فہ اؿ ےس  دحثی یک

ںیلیھک افر فہ امہرے اسھت دجسم ںیم اجےت  و  ب فہ مہ ےس اھکان امےتگن  و مہ ا ںیہ فہ زگایں دے دےتی افر فہ اؿ ےس لیھک ںیم گل 

 رفزہ وپرا نو اجات۔ رک رفزہ وھبؽ اجےت اہیں کت ہک اؿ اک

 ییحی نب ییحی، اوبرشعم، اطعر، رضحت اخدل نب ذوکاؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رعیب تنب وعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ایبؿ ںیمدیعںی ےک دونں ںیم رفزہ رےنھک یک رحتم ےک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیعںی ےک دونں ںیم رفزہ رےنھک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     177    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب، حرضت ابوًبيس ٣ولی ب٩ ازہز :  راوی

 ِ أ ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٍَ و َحسَّ ٌٔيَس ٣َ ِٟ ا٢َ َطضِٔسُت ا َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔی ًُبَِيٕس ٣َِولَی اب٩ِٔ أَِزَصَز أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  ُت 



 

 

ا٢َ إٔ٪َّ َصَذی٩ِٔ یَِو٣َ  َ٘ َٓ َدَلَب ا٨َّٟاَض  َٓ  َٖ ََِصَ َّی ث٥َُّ ا ََٓؼل َحاَئ  َٓ ٨ُِط  ًَ أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ َّی أ٪ ٧ََهی َرُس ٤ًََُز ب٩ِٔ ا و٢ُ اہللٔ َػل

٥ِ ٩ِ٣ٔ ٔػَيا٥ُِٜ٣ٔ َواِْلََخُ یَِو٦ْ َتأِك٠ُُوَ٪ ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ َُُش  ُٛ ٩ًَِ ٔػَيا٣ٔض٤َٔا یَِو٦ُ ِِٓٔطٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   ٥ُِٜٜٔ اہللُ 

نب اطخب  ییحی نب ییحی، امکل انب باہب، رضحت اوبدیبع ومیل نب ازرہ ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے اہک ہک ںیم دیع ےک دؿ رضحت رمع

ؽ ریض اہلل ہنع ےک اپس وموجد اھت  و آپ آ ے افر امنز ڑپ ی رھپ امنز ےس افرغ نو رک ووگں وک ہبطخ دای افر رفامای ہک ہی دف دؿ ںیہ روس

 مت اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفزہ رےنھک ےس عنم رفامای ےہ اکی فہ دؿ ہک  س دؿ مت ااطفر رکےت نو افر دفرسا فہ دؿ ہک  س ںیم

 اینپ رقابوینں اک وگتش اھکےت نو۔

 ییحی نب ییحی، امکل انب باہب، رضحت اوبدیبع ومیل نب ازرہ :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ںیمدیعںی ےک دونں ںیم رفزہ رےنھک یک رحتم ےک ایبؿ 
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٨ًَِطُ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ اَ٪ 

ِِٔٔطٔ  ِٟ ٩ًَِ ٔػَيا٦ٔ یَِو٣َئِن یَِو٦ٔ اِْلَِؿَهی َویَِو٦ٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ییحی نب ییحی، امکل، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض ا

 فملس  ے دف دونں ےک رفزں ےس عنم رفامای اکی رقابین ےک دؿ افر دفرسا رطف ےک دؿ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دیعنی ےک دونں ںیم رفزہ رےنھک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی ےک دونں ںیم رفزہ رےنھک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 ب٩ سٌيس، جزیز، ًبسا٠٤ٟک، اب٩ ٤ًير، ٗزًہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی َس  َة  ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک َوصَُو اب٩ُِ ٤ًَُيِر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَِطُ  ٌٔيٕس َرضَٔی اہللُ 

ُٗو٢ُ ٨ِ٣ُٔط حَ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َت صََذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ُط آ٧َِت َس٤ٔ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ًَِحَبىٔی  َ أ َٓ ا  ّْ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ ٔسی  

َيا٦ُ فٔی یَ  و٢ُ َُل َيِؼ٠ُُح اٟؼِّ ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٍِ ٥َِٟ أَِس٤َ ٥َ ٣َا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَ٪ َػل ـَ ِِٔٔطٔ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ِٟ  ِو٣َئِن یَِو٦ٔ اِْلَِؿَهی َویَِو٦ٔ ا

ہبیتق نب دیعس، رجری، دبعاکلمل، انب ریمع، زقہع، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے اکی دحثی 

 ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی  ینس وج ےھجم ےڑی بیجع یگل زقہع ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اوبدیعس ےس اہک ہک ایک آپ

دحثی ینس ےہ؟ رضحت اوبدیعس  ے رفامای ہک ایک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر فہ ابت ہہک اتکس نوں  س وک ںیم  ے آپ 

ہک دف دونں ںیم رفزہ رانھک در ت  ںیہ ےس ہن انس نو اوہنں  ے رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس 

 اکی رقابین ےک دؿ دفرسے راضمؿ دیعارطفل ےک دؿ۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، دبعاکلمل، انب ریمع، زقہع، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی ےک دونں ںیم رفزہ رےنھک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     180    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ جحسری، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار، ٤ًزو ب٩ یحٌی، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا أَبُو ك ٩ًَِ أَبٔی َس و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٤ِزُو ب٩ُِ یَِحٌَی  ًَ ث٨ََا  ٤ُِِٟدَتارٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ ا١ٕ٣ٔ ا ٌٔيٕس ا

٩ًَِ ٔػَيا٦ٔ یَِو٣َئِن یَوِ  ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِِٔٔطٔ َوَیِو٦ٔ ا٨ََِّٟحٔ َرضَٔی اہللُ  ِٟ  ٦ٔ ا

حد ری، دبعایزعسی نب اتخمر، رمعف نب ییحی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 
د 

اوباکلم 

ی ینعی رقاب

ج

 

ض

 ین ےک دؿ۔ہیلع فآہل فملس  ے دف دونں ےک رفزے رےنھک ےس عنم رفامای ےہ اکی دیع ارطفل ےک دؿ دفرسے دیع اال

حد ری، دبعایزعسی نب اتخمر، رمعف نب ییحی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
د 

 اوباکلم 

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم دیعنی ےک دونں ںیم رفزہ رےنھک یک رحتم ےک

     181    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، اب٩ ًو٪، حرضت زیاز ب٩ جبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ جُ  ٩ًَِ زٔیَاز ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔلَی اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ و َحسَّ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ  ٕ َبيِر

ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َ٘ َٓ َٙ یَِو٦َ أَِؿَهی أَِو ِِٓٔطٕ  َٓ َوا َٓ ِّی ٧ََذِرُت أَِ٪ أَُػو٦َ َیِو٣ّا  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ُِض٤َا  َٓأئ ًَ الَی بَٔو ٌَ ٨ًَُِض٤َا أ٣َََز اہللُ َت  

ٔ  ا٨َِّٟذرٔ َو٧ََهی َرُسو٢ُ  َِٟيِو٦ ٩ًَِ َػِو٦ٔ َصَذا ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ترؿ، رضحت زاید نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامای ہک اکی آدیم رضحت انب رمع 

 ہک ںیم اکی دؿ اک رفزہ روھکں اگ  و فہ دؿ رقابین یک دیع ےک ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ آای افر رعض ایک ہک ںیم  ے تنم امین  یھ

دؿ ای دیعارطفل ےک دؿ ےس وماتقف رک راہ ےہ  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اہلل اعتیل  ے تنم وک وپرا رک ے اک 

 رفامای ےہ۔مکح دای ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس دؿ ےک رفزے ےس عنم 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ترؿ، رضحت زاید نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی ےک دونں ںیم رفزہ رےنھک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     182    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، سٌس ب٩ ابی سٌيس، ٤ًزة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔیَ   ٩ًَِ ٤ًََِزةُ  ٌٔيٕس أَِخبََرِتىٔی  ُس ب٩ُِ َس ٌِ ث٨ََا َس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َِٟت ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ  و َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  اہللُ 

ِِٔٔطٔ َویَِو٦ٔ اِْلَِؿَهی ِٟ ٩ًَِ َػِو٣َئِن یَِو٦ٔ ا  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

فآہل انب ریمن، دعس نب ایب دیعس، رمعة، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ی ےک دؿ۔

ج

 

ض

 فملس  ے دف رفزفں ےس عنم رفامای ےہ اکی دیع ارطفل ےک دؿ افر دیع اال

 انب ریمن، دعس نب ایب دیعس، رمعة، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ... قی ےک رفزفں یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ہی دؿ اھک ے ےنیپ افر اہللاایؾ رشت

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اایؾ رشتقی ےک رفزفں یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ہی دؿ اھک ے ےنیپ افر اہلل اعتیل ےک ذرک ےک دؿ ںیہ ۔

     183    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ِسیخ ب٩ یو٧ص، ہظي٥، خاٟس، ابی ٠٣يح، حرضت ٧بيظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُِٟضَذلٔیِّ  ٩ًَِ ٧ُبَِيَظَة ا ٠٤َِٟٔئح  ٩ًَِ أَبٔی ا ث٨ََا صَُظِي٥ْ أَِخبََر٧َا َخأْٟس  یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا ُِسَ َّی اہللُ  و َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ

ٕب ًَ  ٙٔ أَیَّا٦ُ أَك١ِٕ َوُْشِ ی ِْشٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَیَّا٦ُ اٟتَّ

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

 

 ل
ی ی

 

ب
 رس ، نب وی،س، ،میش، اخدل، ایب حیلم، رضحت 

 رشتقی ےک دؿ اھک ے افر ےنیپ ےک دؿ ںیہ۔

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرس ، نب وی،س، ،میش،  :  رافی

 

 ل
ی ی

 

ب
 اخدل، ایب حیلم، رضحت 

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ںیہ ۔ اایؾ رشتقی ےک رفزفں یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ہی دؿ اھک ے ےنیپ افر اہلل اعتیل ےک ذرک ےک دؿ

     184    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل اب٩ ٤٧ير، اس٤اًي١ اب٩ ٠ًيہ، خاٟس، ابوَٗلبہ، ابی ٠٣يح، ٧بيظہ :  راوی

 ًَ َة  ىٔی اب٩َِ ٠ًَُيَّ ٌِ ٌٔي١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ثَىٔی أَبُو ََٗٔلبََة  أئ َحسَّ َِٟحذَّ ٩ِ َخأٟٕس ا

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ََٓذََکَ  ثَىٔی بٔطٔ  َحسَّ َٓ ُِٟتُط  َ َشأ َٓ ٠٤َِٟٔئح  ٠َ٘ٔيُت أَبَا ا َٓ ا٢َ َخأْٟس  َٗ ٩ًَِ ٧ُبَِيَظَة  ٠٤َِٟٔئح  ١ِْٔ ا ٥َ ب٤ٔٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 ٔ  يطٔ َوذَِٔکٕ ِهَّلِلَحٔسیٔث صَُظِي٥ٕ َوَزاَز ٓ

ہ اس  دن ےک اسھت یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 

 ل
ی ی

 

ب
ایس  دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، اامسلیع انب ہیلع، اخدل، اوبالقہب، ایب حیلم، 

 دحثی یک رطح دحثی وقنمؽ ےہ افر اس ںیم رصػ ذرک اہلل ےک اافلظ زادئ ںیہ

ہدمحم نب دبعاہلل انب ریمن، اامس :  رافی

 

 ل
ی ی

 

ب
 لیع انب ہیلع، اخدل، اوبالقہب، ایب حیلم، 

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ںیہ ۔ اایؾ رشتقی ےک رفزفں یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ہی دؿ اھک ے ےنیپ افر اہلل اعتیل ےک ذرک ےک دؿ

     185    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ سابٙ، ابزاہي٥ ب٩ كہ٤ا٪، ابی زبير، حرضت ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٕٙ ٔ ُس ب٩ُِ َساب ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔب ب٩ِٔ و َحسَّ ٌِ َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ث٨ََا إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  َحسَّ

َِٟحَس  ُط َوأَِوَض ب٩َِ ا َْ ٌَ ٥َ َب ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َّطُ َُل ٣َأٟٕک  ٨ََٓاَزی أ٧َ  ٔٙ ی ِْشٔ  ثَأ٪ أَیَّا٦َ اٟتَّ

ٕب  َِٟح٨ََّة إُٔلَّ ٣ُِذ٩ْ٣ٔ َوأَیَّا٦ُ ٣ٔىّی أَیَّا٦ُ أَك١ِٕ َوُْشِ  یَِسُخ١ُ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب اسقب، اربامیہ نب امہطؿ، ایب زح ،، رضحت بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی 

نب دحاثؿ وک رشتقی ےک دونں ںیم ہی االعؿ رکا ے ےک ےئل اجیھب ہک  رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ افس

 ںیم دؿ اھک ے افر ےنیپ ےک دؿ ںیہ۔
ی

 

 تنج ںیم ومنم ےک وسا وکیئ دالخ  ںیہ نواگ افر نم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب اسقب، اربامیہ نب امہطؿ، ایب زح ،، رضحت بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ رشتقی ےک رفزفں یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ہی دؿ اھک ے ےنیپ افر اہلل اعتیل ےک ذرک ےک دؿ ںیہ ۔

     186    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ابوًا٣ز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، ابزاہي٥ ب٩ كہ٤ا٪ :  راوی

ث٨ََا إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َ  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ًَِبُس ا  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َحسَّ ث٨ََاظ  ا٢َ و َحسَّ َٗ َّطُ  ٔ َُيَِر أ٧َ اَ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 َ٨  اَزیَآَ

دبع نب دیمح، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمعف، اربامیہ نب امہطؿ اس  دن ےک اسھت یھب ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ وسا ے اس ےک 

 ہک اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت دفونں اج رک االعؿ رک دف۔

 اربامیہ نب امہطؿدبع نب دیمح، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمعف،  :  رافی

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

  

 ...اخص ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اخص ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     187    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟح٤يس اب٩ جبير، حرضت ٣ح٤س ب٩ ًباز ب٩ جٌَف رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ َِٟح٤ٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ُِٟت َجابَٔز ب٩َِ  َحسَّ َ ََفٕ َسأ ٌِ ٔ ب٩ِٔ َج ًَبَّاز

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِٟبَِئت أ٧َََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٖ بٔا ٨ًَُِض٤َا َوصَُو یَُلو ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ٔ یَِو٦ ٩ًَِ ٔػَيا٦

ِٟبَِئت   َوَربِّ َصَذا ا

ؿ نب ہنییع، دبعاا دیم انب ریبج، رضحت دمحم نب ابعد نب رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اجرب نب رمعف اندق، ایفس

 دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ اس احؽ ںیم ہک فہ تیب اہلل اک وطاػ رک رےہ ےھت ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

  ےس عنم رفامای ےہ؟  و اوہنں  ے رفامای اہں! مسق ےہ اس رھگ ےک رب یک۔ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک

 رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاا دیم انب ریبج، رضحت دمحم نب ابعد نب رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اخص ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     188    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًبساٟح٤يس ب٩ جبير ب٩ طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًباز ب٩ جٌَف، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا ٔ بِ  و َحسَّ َِٟح٤ٔئس ب٩ُِ ُجَبيِر ِبُس ا ًَ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َّطُ أَِخبََرُظ ٣َُح٤َّ ٩ٔ َطِیَبَة أ٧َ

 ًَ ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اہللُ  َُّط َسأ٢ََ َجابَٔز ب٩َِ  ََفٕ أ٧َ ٌِ ٔ ب٩ِٔ َج ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ٔطٔ  ِْ  ٨ُِض٤َا ب٤ٔٔ

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، دبعاا دیم نب ریبج نب ہبیش، دمحم نب ابعد نب رفعج، اجرب نب دبعاہلل اس  دن ںیم یھب رضحت دمحم 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ اوہنں  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل نب ابعد نب رفعج ربخ دےتی ںیہ ہک اوہنں  ے رضحت اجرب نب دبعاہلل 

 فملس ےس اس دحثی یک رطح لقن رفامای۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، دبعاا دیم نب ریبج نب ہبیش، دمحم نب ابعد نب رفعج، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اخص ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     189    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ٟح، حرضت ابوہزیزہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابی ػا :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ  ٤ًَِٔع ح َحسَّ َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ْؽ َوأَبُو ٣ُ ِٔ ث٨ََا َح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٟطُ أَِخبََر٧َا أَبُو و َحسَّ ُى  ِٔ  یَِحٌَی َوا٠َّٟ

٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ٥َ َُل َيُؼ٥ِ ٣ُ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

َسظُ  ٌِ ِب٠َُط أَِو َيُؼو٦َ َب َٗ ٔة إُٔلَّ أَِ٪ َيُؼو٦َ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥ِ َیِو٦َ ا ُٛ  أََحُس

اعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح، اوباعمفہی، اشمع، ییحی نب ییحی، اوب

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای مت ںیم ےس وکیئ آدیم ہعمج ےک دؿ رفزہ ہن رےھک وسا ے اس ےک ہک 

 فہ اس ےس ےلہپ ای اس ےک دعب رفزہ رےھک

 اعمفہی، اشمع، ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، صفح، اوب :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اخص ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     190    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، حشين يٌىی جٌفی، زائسہ، ہظا٦، اب٩ سيری٩، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسي ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ٩ًَِ َزائَٔسَة  فٔیَّ  ٌِ ُِٟح ىٔی ا ٌِ ث٨ََا حَُشيِْن َي یِٕب َحسَّ ثَىٔی أَبُو َُکَ ٩ًَِ و َحسَّ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  رٔی٩َ 

ٕ ٩ِ٣ٔ بَئِن ا٠ََّٟيالٔی َوَُل  ةٔ بَٔ٘ٔيا٦ ٌَ ِٟح٤ُُ ِي٠ََة ا َٟ وا  ا٢َ َُل َتِدَتؼُّ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ةٔ بٔٔؼَيا٦ ٌَ ُِٟح٤ُ وا یَِو٦َ ا  َتُدؼُّ

٥ِ  بَئِن اِْلَیَّا٦ٔ إُٔلَّ أَِ٪  ُٛ  یَُٜوَ٪ فٔی َػِو٦ٕ َيُؼو٣ُُط أََحُس

اوبرکبی، نیسح ینعی یفعج، زادئہ، اشہؾ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ےس ہعمج ےک دؿ وک رفزے فآہل فملس  ے رفامای ہک را وں ںیم ےس ہعمج یک رات وک ایقؾ ےک اسھت وصخمص ہن رکف افر ہن یہ دونں ںیم

 ےک اسھت وصخمص رکف وسا ے اس ےک ہک مت ںیم ےس وج وکیئ رفزے رھک راہ نو۔

 اوبرکبی، نیسح ینعی یفعج، زادئہ، اشہؾ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ... اہلل اعتیل ےک رفامؿ وج وگ رفزہ رےنھک یک اطتق رےتھک نوں فہ رفزہ ےک دبہل ںیم اکی

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ وج وگ رفزہ رےنھک یک اطتق رےتھک نوں فہ رفزہ ےک دبہل ںیم اکی نیکسم وک اھک ان الھک دںی ےک وسنمخ نو ے ےک ایب

     191    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، برک يٌىی اب٩ ٣رض، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير، یزیس ٣ولی س٤٠ہ، حرضت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ  ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ ٣ُرَضَ  ٌِ ث٨ََا برَِکْ َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ٣َِولَی َس٤َ٠ََة   ٕ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب َِٟحارٔٔث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا

ا٦ُ  ٌَ َ و٧َُط ِٓٔسیَْة ك ُ٘ َّٟٔذی٩َ یُٔلي ًَلَی ا ٔ اِْلیَُة َو َِٟت صَٔذظ ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ َٔ َرضَٔی اہللُ  َو ِٛ َ ِٔطَ ب٩ِٔ اِْل ِٔ ٜٔيٕن كَاَ٪ ٩ِ٣َ أََراَز أَِ٪ ُي ٣ِٔش

تَ  ِٔ ٨ََشَدِتَضاَوَي َٓ َسَصا  ٌِ ًَّٟٔی َب َِٟت اِْلیَُة ا َّی ٧َزَ  ٔسَی َحً

ہبیتق نب دیعس، رکب ینعی انب رضم، رمعف نب احرث، ریکب، سیدی ومیل ہملس، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک  ب 
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( افر وج وگ رفزہ رےنھک یک اطتق رےتھک نوں فہ رفزہ ےک دبہل ںیم  ہی آتی رکہمی انزؽ نویئ )ف ٍ

 

ن
 
ِکی ْ
ِل
م

اکی نیکسم وک اھکان الھک دںی  س آدیم اک رفزہ ٹوھڑ ے اک ارادہ نوات  و فہ ہیہی دے داتی اہیں کت ہک اس ےک دعب فایل آتی انزؽ نویئ 

  س  ے اس مکح وک وسنمخ رکدای۔

  انب رضم، رمعف نب احرث، ریکب، سیدی ومیل ہملس، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، رکب ینعی :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فزہ ےک دبہل ںیم اکی نیکسم وک اھک ان الھک دںی ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ وج وگ رفزہ رےنھک یک اطتق رےتھک نوں فہ ر

     192    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ سواز ًا٣زی، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير ب٩ اطحٍ، یزیس ٣ولی س٤٠ة ب٩ اٛوَ، حرضت س٤٠ہ  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہب٩ اٛوَ رضی اہلل 

 ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََر٧َا  ًَ ا٣ٔزٔیُّ أَِخبََر٧َا  ٌَ ِٟ ازٕ ا ٤ِزُو ب٩ُِ َسوَّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ َیزٔیَس ٣َِولَی َحسَّ ٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َٜيِر ُ  ب

َٔ َرضَٔی اہللُ  َو ِٛ َ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِْل  َٔ َو ِٛ َ ٠ًََِيطٔ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِْل َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  اَ٪  ـَ ٨َّا فٔی َر٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨ًَُِط أ٧َ



 

 

 ٔ ٩ِ٤َ َطض َٓ ٔ اِْلیَُة  َِٟت َصٔذظ ٔ َّی أ٧ُِز ٜٔيٕن َحً ٔ ٣ِٔش ا٦ ٌَ َِٓتَسی بَٔل ا َٓ َِِٓطَ  ٥َ ٩ِ٣َ َطاَئ َػا٦َ َو٩ِ٣َ َطاَئ أَ ِضزَ َوَس٠َّ َس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ اٟظَّ

٠َِيُؼ٤ِطُ  َٓ 

 نب اوکع، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل رمع

 

مة
مل
ف نب وساد اعرمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب ا ،ع، سیدی ومیل 

ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک راضمؿ ےک ہنیہم ںیم روسؽ اہلل ےک زامہن رابرک ںیم مہ ںیم ےس وج اچاتہ رفزہ رھک اتیل افر وج اچاتہ 

ْم رفزہ ٹوھڑ د

ُک ْ

 

ی ِ
م

ھِد َ 

َ

 

ش

 
ْ

 

ن
َ
م
َ ف

اتی افر اکی نیکسم وک اھکان الھک رک اکی رفزے وک ہیہی دے داتی اہیں کت ہک ہی آتی رکہمی انزؽ نویئ )

(  و وج مت ںیم ےس اس ہنیہم ںیم وموجد نو  و اےس اچےہ ہک فہ رفزہ رےھک۔
ُ
ة
مْ
ُ
ض
َ
فَلْی 
 
َ
ر 
ْه

َ
ّ

 

لس

 ا

 نب اوکع، رضحت ہملس نب اوکع ریض رمعف نب وساد اعرمی، دبعاہلل نب فبہ، رمع :  رافی

 

مة
مل
ف نب احرث، ریکب نب ا ،ع، سیدی ومیل 

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...راضمؿ ےک رفزفں یک اضق  ب کت ہک دفرسا راضمؿ ہن آاج ے اتریخ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم اف

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ریغہ ذعر یک فہج ےس راضمؿ ےک رفزفں یک اضق  ب کت ہک دفرسا راضمؿ ہن آاج ے اتریخ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم افر ہی اس آدیم ےک ےئل ےہ  س  ے امیبری رفس ضیح ف

 رفزہ ٹوھڑ دای
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 ٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص، زہير، یحٌی ب٩ سٌيس، حرضت ابوس٤٠ہاح :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٌٔيٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

ًَلَیَّ  و٢ُ كَاَ٪ یَُٜوُ٪  ُ٘ ٨َِضا َت َّی اہللُ  ًَ ١ُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِِ َباَ٪ اٟظُّ ٌِ َيطُ إُٔلَّ فٔی َط ـٔ ِٗ ٍُ أَِ٪ أَ ٤َا أَِسَتٔلي َٓ اَ٪  ـَ ِو٦ُ ٩ِ٣ٔ َر٣َ  اٟؼَّ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

وبہملس ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ دصہقی ریض ادمح نب دبعاہلل نب وی،س، زریہ، ییحی نب دیعس، رضحت ا

اہلل اہنع وک رفامےت نو ے انس ہک راضمؿ ےک رفزے ھجم ےس اضقء نو اجےت ےھت  و ںیم اؿ رفزفں ےک وسا ے ابعشؿ یک اضق  ںیہ رک 

 یتکس  یھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم وغشمتیل یک فہج ےس۔

 ادمح نب دبعاہلل نب وی،س، زریہ، ییحی نب دیعس، رضحت اوبہملس :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

اس آدیم ےک ےئل ےہ  س  ے امیبری رفس ضیح فریغہ ذعر یک فہج ےس  راضمؿ ےک رفزفں یک اضق  ب کت ہک دفرسا راضمؿ ہن آاج ے اتریخ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم افر ہی

 رفزہ ٹوھڑ دای
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، بْش ب٩ ٤ًز زہزانی، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یحٌی، حرضت یحٌی ب٩ سٌيس :  راوی

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاص ث٨ََا إِٔسَح ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ و َحسَّ ثَىٔی ُس٠َامِیَ َّصَِزانٔیُّ َحسَّ ٌٔيٕس بَٔضَذا  ي٥َ أَِخبََر٧َا بِْٔشُ ب٩ُِ ٤ًََُز اٟز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َحسَّ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َوَذَٟٔک ٤َٟٔکَأ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ  ٔ  اِْلِٔس٨َاز

رمع زرہاین، امیلسؿ نب البؽ، ییحی، رضحت ییحی نب دیعس اس  دن ےک اسھت اس رطح ایبؿ رکےت ںیہ ااحسؼ نب اربامیہ، رشب نب 

 وسا ے اس ہک اںیمس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ویکہج ےس وغشمؽ ریتہ  یھ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رشب نب رمع زرہاین، امیلسؿ نب البؽ، ییحی، رضحت ییحی نب دیعس :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ریغہ ذعر یک فہج ےس راضمؿ ےک رفزفں یک اضق  ب کت ہک دفرسا راضمؿ ہن آاج ے اتریخ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم افر ہی اس آدیم ےک ےئل ےہ  س  ے امیبری رفس ضیح ف

 ہ ٹوھڑ دایرفز
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حرضت یحٌی ب٩ سٌيس :  راوی

 ٌٔ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ َو٨ِ٨َُت و َحسَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ َو يٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

وُٟطُ  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِحٌَی َي َّی اہللُ   أَ٪َّ َذَٟٔک ٤َٟٔکَا٧َٔضا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رضحت ییحی نب دیعس  ے اس  دن ےک اسھت اس رطح ایبؿ ایک ہک ریما ایخؽ ےہ ہک ہی اتریخ یبن

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم وغشمیل یک فہج ےس نویت  یھ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رضحت ییحی نب دیعس :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  ب کت ہک دفرسا راضمؿ ہن آاج ے اتریخ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم افر ہی اس آدیم ےک ےئل ےہ  س  ے امیبری رفس ضیح فریغہ ذعر یک فہج ےس راضمؿ ےک رفزفں یک اضق



 

 

 رفزہ ٹوھڑ دای
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 ت یحٌی٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ٤ًز و ٧اٗس، سٔيا٪، حرض :  راوی

َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا  َِٟوصَّأب ح و َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ و َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَی بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  لِٔکَ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ١ُ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِِ َِٟحٔسیٔث اٟظُّ ا فٔی ا ٥ِ یَِذَُکَ َٟ  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو

دمحم نب ینثم، دبعاواہب، رمعف اندق، ایفسؿ، رضحت ییحی ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ افر اس دحثی ںیم ہی ذرک  ںیہ ایک ہک 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فہج ےس اضق ںیم اتریخ نویت  یھ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاواہب، رمع ف اندق، ایفسؿ، رضحت ییحی :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ےس ریغہ ذعر یک فہج راضمؿ ےک رفزفں یک اضق  ب کت ہک دفرسا راضمؿ ہن آاج ے اتریخ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم افر ہی اس آدیم ےک ےئل ےہ  س  ے امیبری رفس ضیح ف

 رفزہ ٹوھڑ دای
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٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ٣کی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س زراورزی، یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، ابی س٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٤ا٪، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ثَىٔی ٣َُح٤َّ  ًَِبٔس اہللٔو َحسَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  َراَوِرزٔیُّ  ٕس اٟسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ٩ًَِ ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا  ٔ َِٟضاز  ب٩ِٔ ا

٨ًَِضَ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ  ِٔطُ فٔی َز٣َأ٪ ٣َُح٤َّ ِٔ ُت َٟ َِٟت إِٔ٪ كَا٧َِت إِٔحَسا٧َا  ا َٗ ََّضا  ا أ٧َ

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َيُط ٣َ ـٔ ِ٘ ًَلَی أَِ٪ َت ٔسُر  ِ٘ ٤َا َت َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َباُ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ِتَٔی َط َّی َیأ ٥َ َحً  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

دبعایزعسی نب دمحم درافردی، سیدی نب دبعاہلل نب اہد، دمحم نب اربامیہ، ایب ہملس نب دبعارلنمح ، دیسہ اعہشئ دصہقی دمحم نب ایب رمع یکم، 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ارگ مہ ںیم ےس وکیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم وکیئ رفزہ 

 ریتھک ہک اؿ یک اضق رک ےل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فہج ےس اہیں کت ہک ابعشؿ آاجات۔ ٹوھڑیت  یھ  و فہ دقرت ہن

دمحم نب ایب رمع یکم، دبعایزعسی نب دمحم درافردی، سیدی نب دبعاہلل نب اہد، دمحم نب اربامیہ، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ، دیسہ اعہشئ  :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  



 

 

 ...تیم یک رطػ ےس رفزفں یک اضق ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس رفزفں یک اضق ےک ایبؿ ںیم

     198    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ًبيساہلل ب٩ ابی جٌَف، ٣ح٤س ب٩ جٌَف ب٩ زبير،  :  راوی

 رعوة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََر٧َا اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی  ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ  و َحسَّ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا

٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ  ٔ ََفٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ََفٕ  ٌِ ا٢َ أَبٔی َج َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

٠ًََِيطٔ ٔػَيا٦ْ  طُ  ٩ِ٣َ ٣َاَت َو ٨ًَُِط َؤٟيُّ  َػا٦َ 

اہرفؿ نب دیعس، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیبع اہلل نب ایب رفعج، دمحم نب رفعج نب زح ،، رعفة، دیسہ اعہشئ دصہقی 

 ر ھچک رفزے  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وج آدیم ااقتنؽ رک اج ے افر اس

 الزؾ نوں  و اس اک فارث اس یک رطػ ےس رفزے رےھک۔

اہرفؿ نب دیعس، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیبعاہلل نب ایب رفعج، دمحم نب رفعج نب زح ،، رعفة، دیسہ اعہشئ  :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس رفزفں یک اضق ےک ایبؿ ںیم

     199    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ٣ش٥٠، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌ :  راوی

 ٩ًَِ َِٟبٔلئن  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ  ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر َس

 ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ  ٕ ٠َِيَضا َػِو٦ُ َطِضز ًَ ِّی ٣َاَتِت َو َِٟت إٔ٪َّ أُم ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

ائٔ  ـَ َ٘ ِٟ ُّٙ بٔا ََٓسی٩ُِ اہللٔ أََح ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ َِٟت  ا َٗ ی٨َُط  ـٔ ِ٘ ٨ِٔت َت ُٛ ٠َِيَضا َزی٩ِْ أَ ًَ ِو كَاَ٪  َٟ  أََرأَیِٔت 



 

 

، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، اشمع، ملسم، دیعس نب ریبج

تررت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آیئ افر ےنہک یگل ہک ریمی امں اک ااقتنؽ نوایگ ےہ افر اس  ر اکی ےنیہم ےک 

 و ایک  و اےس ادا رکیت؟ اس  ے رعض ایک اہں! آپ  رفزے الزؾ ںیہ  و آپ  ے رفامای ہک ریتا ایک ایخؽ ےہ ہک ارگ اس  ر وکیئ رقض نوات

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اہلل اعتیل ےک رقض اک زایدہ قح ےہ ہک اےس ادا ایک اج ے

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، اشمع، ملسم، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس رفزفں یک اضق ےک ایبؿ ںیم

     200    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ٤ًز وٛيعی، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، س٠امی٪، ٣ش٥٠، س :  راوی

٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  َِٟوٛٔيعٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٕ و َحسَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َِٟبٔلئن   ا

٨ُِض٤َا ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِّی ٣َاَتِت  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أُم َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ

 ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٨ًََِضا  أؿَيُط  َٗ ٨َِت  ُٛ َک َزی٩ِْ أَ ًَلَی أ٣ُِّ ِو كَاَ٪  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًََِضا  يطٔ  ـٔ ِٗ َ أ َٓ ٕ أَ ٠َِيَضا َػِو٦ُ َطِضز ًَ َٓ َو ا٢َ  َٗ ُّٙ أَِ٪ ٥ِ  َسی٩ُِ اہللٔ أََح

َث ٣ُِش٥ْٔ٠ بَٔضَذا ا َو٧َِح٩ُ ُج٠ُوْض حٔيَن َحسَّ ٌّ َضِي١ٕ َج٤ٔي ُٛ ٥َُٜ َوَس٤َ٠َُة ب٩ُِ  َِٟح ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٪ُ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ َضی  ِ٘ اَُل  ُي َ٘ َٓ َِٟحسٔیٔث  ا

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٨َا ٣َُحاصّٔسا یَِذَُکُ صََذا  ٌِ  َس٤ٔ

ی، نیسح نب

کی غ

یلع، زادئہ، امیلسؿ، ملسم، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی  ادمح نب رمع ف

تررت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آیئ افر اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی امں اک 

ں یک اضق الزؾ ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ ریتی امں  ر وکیئ رقض ااقتنؽ نوایگ ےہ افر اس  ر اکی ےنیہم ےک رفزف

نوات  و ایک فہ رقض اس یک رطػ ےس  و ادا رکیت؟ رعض ایک ہک اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اہلل اک رقض زایدہ اس اک 

 دقحار ےہ ہک اےس ادا ایک اج ے۔

ی، نیسح نب یلع، زادئہ، امیلسؿ، ملسم، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادمح نب رمع :  رافی

کی غ

 ف

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 تیم یک رطػ ےس رفزفں یک اضق ےک ایبؿ ںیم

     201    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوسٌيس اطخ، ابوخاٟس، ا٤ًع، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، ح٥ٜ ب٩ ًتیبہ، ٣ش٥٠، سٌيس ب٩ جبير، ٣حاہس، و ًلاء، اب٩  :  راوی

 ًباض

 ٩ًَِ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِْلَِح٤َزُ َحسَّ ٌٔيٕس اِْلََطخُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًُتَِیَبَة َو٣ُِش٥ٕٔ٠  و َحسَّ َِٟح َضِي١ٕ َوا ُٛ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ  ٕ َو٣َُحاصٕٔس َو ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َِٟبٔلئن  ٥َ بَٔضَذا ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

َِٟحٔسیٔث   ا

،، مکح نب ،ہبیت، ملسم، دیعس نب ریبج، اجمدہ، ف اطعء، انب ابعس اس  دن ےک اسھت رضحت اوبدیعس اجش، اوباخدل
 ی 
ہہ

، اشمع، ہملس نب 

 انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس دحثی یک رطح رفاتی ایک۔

،، مکح نب ،ہبیت :  رافی
 ی 
ہہ

 ، ملسم، دیعس نب ریبج، اجمدہ، ف اطعء، انب ابعساوبدیعس اجش، اوباخدل، اشمع، ہملس نب 

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس رفزفں یک اضق ےک ایبؿ ںیم

     202    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ ابی خ٠ٕ، ًبس ب٩ ح٤يس، زَکیا ب٩ ًسی، ًبيساہلل ب٩ ٤ًزو، زیس ب٩ ابی ا٧يشہ، ح٥ٜ ب٩  :  راوی

 ًتیبہ، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َج٤ٔي ًَ ٕٕ َو ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َواب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ث٨ََا إِٔسَح یَّاُئ و َحسَّ ثَىٔی َزََکٔ ِبْس َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ًَٔسٓیٕ  یَّاَئ ب٩ِٔ  ٩ِ َزََکٔ

٥َُٜ ب٩ُِ ًُتَِیَبةَ  َِٟح ث٨ََا ا ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی أ٧َُِيَشَة َحسَّ ٤ِزٕو  ًَ ًَٔسٓیٕ أَِخبََر٧َا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَبَّإض  ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس

 ًَ ُ َرضَٔی اہللُ  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ َٗ ٠ًََِيَضا َػِو٦ُ ٨ُِض٤َا  ِّی ٣َاَتِت َو م

ِیتٔيطٔ أَكَاَ٪  ـَ َ٘ َٓ ٔک َزی٩ِْ  ًَلَی أ٣ُِّ ِو كَاَ٪  َٟ ا٢َ أََرأَیِٔت  َٗ ٨ًََِضا  أَُػو٦ُ  َٓ ٔک  ٧َِذٕر أَ ٩ًَِ أ٣ُِّ َُٓؼومٔی  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ٔٔک  ی ذَٟ  یَُذزِّ

 ااحسؼ نب وصنمر، انب ایب فلخ، دبع نب دیمح، زرکای نب دعی، دیبع اہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، مکح نب ،ہبیت، دیعس نب ریبج، رضحت

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آیئ افر رعض انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک اکی تررت روس

 رک ے یگل اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریمی امں اک ااقتنؽ نوایگ ےہ افر اس  ر تنم اک رفزہ الزؾ اھت  و ایک ںیم اس یک



 

 

 ارگ ریتی امں  ر وکیئ رقض نوات  و ایک  و اس یک رطػ ےس رفزہ روھکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتا ایک ایخؽ ےہ ہک

رطػ ےس ادا رکیت؟ اس  ے رعض ایک اہں! آپ  ے رفامای ہک اہلل اک رقض اس ابت اک زایدہ دقحار ےہ ہک اےس ادا ایک اج ے۔ آپ  ے 

 رفامای ہک  و اینپ امں یک رطػ ےس رفزہ رھک۔

زرکای نب دعی، دیبعاہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، مکح نب ،ہبیت، دیعس نب ریبج، ااحسؼ نب وصنمر، انب ایب فلخ، دبع نب دیمح،  :  رافی

 رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمتیم یک رطػ ےس رفزفں یک اضق ےک ایب

     203    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ابواٟحش٩، ًبساہلل ب٩ ًلاء، حرضت ًبساہلل ب٩ بزیسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕ أَبُو ا ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ٔسیُّ َحسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ٩ًَِ و َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ ًََلإئ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ 

٥َ إٔذِ أََتتِ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ بَِی٨َا أ٧ََا َجأْٟص ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ًَلَیأَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ  ُت  ِٗ ِّی َتَؼسَّ ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ  ُط ا٣َِزأَْة 

َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َٗ ٤ِٟٔيَراُث  ٠َِئک ا ًَ ا٢َ َوَجَب أَِجزُٔک َوَرزََّصا  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ََّضا ٣َاَتِت  ِّی بَٔحارٔیَٕة َوإ٧ٔ ٕ أُم ٠َِيَضا َػِو٦ُ َطِضز ًَ َّطُ كَاَ٪   إ٧ٔ

أَحُخُّ  َٓ مُّ أَ َٗ ٥ِ َتُحخَّ  َٟ ََّضا  َِٟت إ٧ٔ ا َٗ ٨ًََِضا  ا٢َ ُػومٔی  َٗ ٨َِضا  ًَ أَُػو٦ُ  َٓ ٨ًََِضاأَ ِّی  ا٢َ حُط َٗ  ٨ًََِضا 

یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اوبانسحل، دبعاہلل نب اطعء، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت 

 ہک ںیم  ے نو ے رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھٹیب نوا اھت ہک اکی تررت آیئ افر اس  ے رعض ایک

اینپ امں  ر اکی ابدنی دصہق یک  یھ افر فہ وفت نویئگ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتا ارج الزؾ ےہ افر فراتث  ے ھجت 

 ر اےس و ا دای اس تررت  ے رعض ایک ہک اس  ر اکی امہ ےک رفزے یھب الزؾ ےھت ایک ںیم اس یک رطػ ےس رفزے روھکں؟ آپ 

 و اس یک رطػ ےس رفزے رھک ےل اس تررت  ے رعض ایک ہک ریمں امں  ے جح  ںیہ ایک اھت ایک ںیم اس یک رطػ ےس جح  ے رفامای 

 یھب رک وں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس یک رطػ ےس جح یھب رک ےل۔

 دیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب رجح، یلع نب رہسم، اوبانسحل، دبعاہلل نب اطعء، رضحت دبعاہلل نب رب :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس رفزفں یک اضق ےک ایبؿ ںیم
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 ی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ًبساہلل ب٩ ًلاء، حرضت ًبساہلل ب٩ بزیسہابوبرک ب٩ اب :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًََلإئ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی  و حسث٨اظ ابوبرک ب٩ ابی طیبة َحسَّ بَُزیَِسَة 

٨ُِت َجأّٟش  ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ا٢َ َػِو٦ُ َطِضزَی٩ِٔ اہللُ  َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ  ٕ ١ِْٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٣ُِشضٔز ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب اطعء، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھٹیب نوا اھت رھپ آےگ انب رہسم یک دحثی رابرہک یک رطح دحثی رابرہک ذرک رفامیئ افر ںیم یبن رکمی 

 اس ںیم دف ےنیہم ےک رفزفں اک اہک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب اطعء، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس رفزفں یک اضق ےک ایبؿ ںیم
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  تٌالٰی ٨ًہًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ثوری، ًبساہلل ب٩ ًلاء، حرضت بزیسہ رضی اہلل :  راوی

 ًَ ًََلإئ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِورٔیُّ  َّْ ٚٔ أَِخبََر٧َا اٟ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ و َحسَّ ٩ِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة 

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ َٗ ٨ُِط  ًَ ٕ ا٢َ َػِو٦ُ َطِضز َٗ ٠ٔطٔ َو ِْ ََٓذََکَ ب٤ٔٔ  ٥َ  طٔ َوَس٠َّ

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، وثری، دبعاہلل نب اطعء، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ 

 ںیم اکی ےنیہم ےک رفزفں اک ذرک ےہ۔ ہک اکی تررت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آیئ افر اس رطح ذرک رفامای افر اس

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، وثری، دبعاہلل نب اطعء، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمتیم یک رطػ ےس رفزفں یک اضق

     206    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبيساہلل ب٩ ٣وسی، حرضت سٔيا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ َياَ٪ بَٔضَذا اِْل ِٔ ٩ًَِ ُس ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ث٨َٔيطٔ إِٔسَح ا٢َ َػِو٦ُ َطِضَزی٩ِٔ و َحسَّ َٗ ٔ َو  ِس٨َاز

 ے 
ی

 

ی
 
ہ
م

ااحسؼ نب وصنمر، دیبع اہلل نب ومیس، رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ذموکر ےہ افر اس ںیم دف 

 ےک رفزفں اک اہک ےہ

 ااحسؼ نب وصنمر، دیبعاہلل نب ومیس، رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس رفزفں یک اضق ےک ایبؿ ںیم
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 ٠امی٪، ًبساہلل ب٩ ًلاء ٣کی، حرضت س٠امی٪ ب٩ بزیسہاب٩ ابی خ٠ٕ، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ ًَِبُس ا ث٨ََا  َٕ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا إِٔسَح ٕٕ َحسَّ ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ٩ًَِ و َحسَّ ِّیِّ  ٤َِٟک ًََلإئ ا سٔ اہللٔ ب٩ِٔ 

٩ًَِ أَبٔيطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ١ِْٔ َحٔسیْٔض٥ِٔ َو ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ أََتِت ا٣َِزأَْة إ َٗ ٨ًَِطُ  َػِو٦ُ َرضَٔی اہللُ 

 ٕ  َطِضز

انب ایب فلخ، ااحسؼ نب ویفس، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، دبعاہلل نب اطعء یکم، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ اےنپ ابپ ےس اس دحثی 

رطح رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ اکی تررت آیئ آےگ ایس رطح دحثی ےہ افر اکی ےنیہم ےک یک 

 رفزفں اک اہک۔

 انب ایب فلخ، ااحسؼ نب ویفس، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، دبعاہلل نب اطعء یکم، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ :  رافی

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

  

ر ػ الب ے ای اےس اگ
کی ط
 ...اس ابت ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ہک  ب وکیئ رفزہ دار وک اھک ے 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ر ػ الب ے ای اےس اگیل دی اج ے ای 
کی ط
 اس ےس ڑگھجا ایک اج ے  و فہ ہی ےہک ہک ںیم رفزہ دار نوںاس ابت ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ہک  ب وکیئ رفزہ دار وک اھک ے 
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو٧اٗس، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  ٩ًَِ أَبٔی اٟزِّ  َحسَّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٔد ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٧َاز

٤ِزْ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة رَٔواَیّة و  َٗ ٨ًَِطُ  ا٢َ ُزَصيِْر ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ و  َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل و یَِب٠ُ

 ِّ ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠َِي َٓ ا٦ٕ َوصَُو َػائ٥ْٔ  ٌَ َ ٔلَی ك ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إَٔذا زُعَٔی أََحُس َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ی َػائ٥ْٔ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعفاندق، زریہ نب رحب، 

 ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ب مت ںیم ےس یسک وک وکیئ اھک ے یک رطػ الب ے اس احؽ ںیم ہک فہ رفزہ دار نو  و اےس

 اچےئہ ہک فہ ےہک ہک ںیم رفزہ دار نوں۔

 نب ایب ہبیش، رمعفاندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب  :  رافی

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

  

 ...رفزہ دار ےک ےئل زابؿ یک افحتظ ےک ایبؿ ںیم

 ؿرفزفں اک ایب :   ابب

 رفزہ دار ےک ےئل زابؿ یک افحتظ ےک ایبؿ ںیم

     209    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟزِّ  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ إَٔذا َحسَّ َٗ ٨ًَُِط رَٔوایَّة  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٧َاز

ِّی  ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠َِي َٓ اَت٠َُط  َٗ إِٔ٪ ا٣ِزُْؤ َطاَت٤َطُ أَِو  َٓ ُِٓث َوَُل َیِحَض١ِ  ََل َیزِ َٓ ٥ِ َیِو٣ّا َػائ٤ّٔا  ُٛ ِّی َػائ٥ْٔ أَِػَبَح أََحُس ٔن  َػائ٥ْٔ إ

ؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک  ب مت ںیم ےس وکیئ رفزے یک اح تل ںیم حبص زریہ نب رحب، ایفس

رکے  و ہن  و فہ وکیئ ےب نودہ ابت رکے افر ہن یہ وکیئ اہج تل اک اکؾ رکے  و ارگ وکیئ اےس اگیل ےس ای اس ےس ڑلے  و اےس اچےئہ ہک 

 ےس نوں۔فہ ہہک دے ہک ںیم رفزہ ےس نوں ںیم رفزہ 

 زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...رفزفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     210    حسیث                               و٦ج٠س ز  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  حٔئيیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتُّ ثَىٔی رَحِ َّطُ و َحسَّ ٔب أ٧َ ٤َُِٟشيَّ ٌٔيُس ب٩ُِ ا إب أَِخبََرنٔی َس

ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِط  ًَ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َٟطُ َس٤ٔ ١ٔ٤َ اب٩ِٔ آَز٦َ  ًَ َّ َوَج١َّ ك١ُُّ  ًَز اہللُ 

َيا٦َ صَُو لٔی َو  ٤ِِٟٔش إُٔلَّ اٟؼِّ ائ٥ٔٔ أَكَِيُب ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣ٔ رٔیٔح ا ٥ٔ اٟؼَّ َٓ ُة  َٔ َُٟد٠ِ  ٔ ٕس بَٔئسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ ََ َّٟٔذی  َوا َٓ  ٔک أ٧ََا أَِجزٔی بٔطٔ 

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ 

ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس اہلل اعتیل  ے رفامای ہک انب آدؾ  ے رہ لمع اےنپ ےئل ایک وسا ے رفزفں ےک ہک فہ  اہلل یلص اہلل

ریمے ےئل ےہ افر ںیم اس اک دبہل دفں اگ  و مسق ےہ اس ذات یک ہک  س ےک ہضبق دقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ 

 دار ےک ہنم یک وب کشم ےس زایدہ اپزیکہ ےہ۔ ہک اہلل اعتیل ےک اہں رفزہ

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  تلیضف ےک ایبؿ ںیمرفزفں یک

     211    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ِيرہ، ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبةُ  ٨َٕب َو ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٔد  َحسَّ ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِٟٔحزَامٔیُّ  ٤ُِِٟٔيَرةُ َوصَُو ا ث٨ََا ا اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ب٩ُِ َس

َيا٦ُ ُج٨َّْة  ٥َ اٟؼِّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

ہبیتق نب دیعس، ریغمہ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل  دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق،

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رفزہ ڈاھؽ ےہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، ہبیتق نب دیعس، ریغمہ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     212    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضت ابو ػاٟح زیات٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًلاء، ابی ػاٟح، ح :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َػ  ًََلاْئ  ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة و َحسَّ َُّط َس٤ٔ أٟٕح اٟزَّیَّأت أ٧َ

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ٨ُِط َي ًَ َُّط لٔی َوأ٧ََا َرضَٔی اہللُ  إ٧ٔ َٓ َيا٦َ  ُط إُٔلَّ اٟؼِّ َٟ ١ٔ٤ًََ اب٩ِٔ آَز٦َ  زَّ َوَج١َّ ك١ُُّ  ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

إِٔ٪ َسابَّ  َٓ ُِٓث َیِو٣َئٕٔذ َوَُل َيِشَدِب  ََل َیزِ َٓ  ٥ِ ُٛ ٔ أََحٔس إَٔذا كَاَ٪ یَِو٦ُ َػِو٦ َٓ َيا٦ُ ُج٨َّْة  ِّی طُ أَحَ أَِجزٔی بٔطٔ َواٟؼِّ ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠َِي َٓ اَت٠َُط  َٗ ْس أَِو 

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ  ائ٥ٔٔ أَكَِيُب ٨ًَِٔس اہللٔ یَِو٦َ ا ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َُٟد٠ُو  ٔ ٕس بَٔئسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ ََ َّٟٔذی  ائ٥ٔٔ ا٣ِزُْؤ َػائ٥ْٔ َوا ٤ِِٟٔشٔک َو٠ٟٔؼَّ  رٔیٔح ا

 ٔ ٔ َوإ ظ ِِٔٔطٔ َح بٔ َِِٓطَ ََفٔ حُُض٤َا إَٔذا أَ َحَتأ٪ َيَِفَ َح بَٔؼِو٣ٔطٔ ََفِ َٟقَٔی َربَّطُ ََفٔ  َذا 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اطعء، ایب اصحل، رضحت اب اصحل زایت ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رضحت اوبرہریہ ریض 

ہک انب آدؾ اک رہ لمع اہلل اعتٰیل ہنع وک رفامےت نو ے انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اہلل زعفلج رفامےت ںیہ 

رفزفں اک العفہ ایس ےک ےئل ےہ افر رفزہ اخص ریمے ےئل ےہ افر ںیم یہ رفزفں اک دبہل دفں اگ افر رفزہ ڈاھؽ ےہ  و  ب مت ںیم ےس 

ےس وکیئ رفزہ رےھک  و فہ اس دؿ ہن ےب نودہ وگتفگ رکے افر ہن وکیئ شحف اکؾ رکے افر ارگ وکیئ اےس اگیل دے ای اس ےس ڑگھجے  و ا

اچےئہ ہک فہ آےگ ےس ہہک دے ہک ںیم رفزہ ےس نوں ںیم رفزہ ےس نوں مسق ےہ اس ذات یک  س ےک ہضبق دقرت ںیم دمحم یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ ہک رفزہ رےنھک فاےل ےک ہنم یک وب اہلل ےک اہں ایقتم ےک دؿ کشم یک وخوبش ےس زایدہ وخوبشدار نواگ افر 

 دف وخایشں ںیہ  س یک فہج ےس فہ وخش نواگ  ب رفزہ ااطفر رکات ےہ  و فہ اینپ اس ااطفری ےس وخش نوات رفزہ رےنھک فاےل ےک ےئل

 ےہ  ب فہ اےنپ رب ےس ےلم اگ  و فہ اےنپ رفزہ ےس وخش نواگ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اطعء، ایب اصحل، رضحت اوب اصحل زایت :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     213    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

يس، وٛيٍ، ا٤ًع، ابی ػاٟح، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، وٛيٍ، ا٤ًع، زہير ب٩ رحب، جزیز، ا٤ًع، ابوسٌ :  راوی



 

 

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ُزَصيِرُ  ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِْل  ٍْ اؤَیَة َوَوٛٔي ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ  و َحسَّ ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ب٩ُِ رَحِ

ث٨ََا أَبُو َس  ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة َرضَٔی ااِْل ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ہللُ ٌٔيٕس اِْلََطخُّ َوا٠َّٟ

ًَِْشُ  َِٟحَش٨َُة  ُٕ ا ًَ ا ـَ ١ٔ٤َ اب٩ِٔ آَز٦َ ُي ًَ ٥َ ك١ُُّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٕٕ ٌِ ٔلَی َسِب٤ٌٔائَة ٔؿ أَٟضا إ َْ أ٣َِ

 ٔ ا٣َُط ٩ِ٣ٔ أَِجلٔی ٟ ٌَ َ َُ َطِضَوَتُط َوك َُّط لٔی َوأ٧ََا أَِجزٔی بٔطٔ یََس إ٧ٔ َٓ ِو٦َ  زَّ َوَج١َّ إُٔلَّ اٟؼَّ ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ ٔ ظ َحْة ٨ًَِٔس ِِٓٔطٔ َحَتأ٪ ََفِ ائ٥ٔٔ ََفِ ٠ؼَّ

 ُٖ َُٟد٠ُو أئ َربِّطٔ َو َ٘ ٔ َحْة ٨ًَِٔس ٟ ٤ِِٟٔشٔک َوََفِ  ٓٔيطٔ أَكَِيُب ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣ٔ رٔیٔح ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، فعیک، اشمع، زریہ نب رحب، رجری، اشمع، اوبدیعس، فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض 

وک دس انگ کت ےڑاھ دای   ےس کین لمعاہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفامای انب آدؾ ےک رہ لمع ںیم

اجات ےہ۔ اہلل  ے رفامای وسا ے رفزے ےک ویکہکن فہ ریمے ےئل ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل دفں اگ ویکہکن رفزہ رےنھک فاال ریمی فہج 

تق وخیش احلص ےس اینپ وہشت افر اےنپ اھک ے ےس راک راتہ ےہ۔ رفزہ رےنھک فاےل ےک ےئل دفوخایشں ںیہ اکی اےس ااطفری ےک ف

نویت ےہ افر دفرسی وخیش اےنپ رب زعفلج ےس الماقت ےک فتق احلص نویگ افر رفزہ رےنھک فاےل ےک ہنم یک وب اہلل زعفلج ےک 

 اہں کشم یک وخوبش ےس زایدہ اپزیکہ )وخوبشدار( ےہ۔

فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضحت  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، فعیک، اشمع، زریہ نب رحب، رجری، اشمع، اوبدیعس، :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، وٛيٍ، ا٤ًع، زہير ب٩ رحب، جزیز، ا٤ًع، ابوسٌيس، وٛيٍ، ا٤ًع، ابی ػاٟح،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی َػا ٩ًَِ أَبٔی ٔس٨َإ٪  ِي١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٌٔيٕس َرضَٔی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوأَبٔی َس ٟٕٔح 

ِو٦َ  و٢ُ إٔ٪َّ اٟؼَّ ُ٘ زَّ َوَج١َّ َي ًَ ٥َ إٔ٪َّ اہلَل  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ اَُل  َٗ ٨ُِض٤َا  َحَتئِن ًَ ائ٥ٔٔ ََفِ لٔی َوأ٧ََا أَِجزٔی بٔطٔ إٔ٪َّ ٠ٟٔؼَّ

َِِٓطَ ََفٔ  ائ٥ٔٔ أَكَِيُب ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣ٔ إَٔذا أَ ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َُٟد٠ُو  ٔ ٕس بَٔئسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ ََ َّٟٔذی  َح َوا َٟقَٔی اہللَ ََفٔ ٤ِِٟٔشٔک  َح َوإَٔذا   رٔیٔح ا



 

 

  ے اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، ایب انسؿ، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رفامای انب آدؾ ےک رہ لمع ںیم ےس اکی کین لمع وک دس انگ ےس است وس انگ کت ےڑاھ دای اجات ےہ اہلل  ے رفامای وسا ے رفزے ےک 

ویکہکن فہ ریمے ےئل ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل دفں اگ ویکہکن رفزہ رےنھک فاال ریمی فہج ےس اینپ وہشت افر اےنپ اھک ے ےس راک راتہ 

 فاےل ےل ود  دفوخایشں ںیہ اکی اےس ااطفری ےک فتق وخیش احلص نویت ےہ افر دفرسی وخیش اےنپ رب زعفلج ےہ رفزہ رےنھک

 ےس الماقت ےک فتق احلص نویگ افر رفزہ رےنھک فاےل ےک ہنم یک وب اہلل زعفلج ےک اہں کشم یک وخوبش ےس زایدہ اپزیکہ ےہ۔

، زریہ نب رحب، رجری، اشمع، اوبدیعس، فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، فعیک، اشمع :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     215    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٤ًز ب٩ س٠يم، ًبساٌٟزیز يٌىی ٣ش٥٠، َضار ب٩ ٣زة، اب٩ س٨ا٪ :  راوی

ث٨ََا  ىٔی اب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ُِٟضَذلٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس٠ٔيٕم ا ث٨َٔيطٔ إِٔسَح اُر ب٩ُِ ٣ُزَّةَ و َحسَّ َوصَُو أَبُو ٔس٨َإ٪  َٔضَ

َح  َحزَاُظ ََفٔ َٓ َٟقَٔی اہلَل  ا٢َ إَٔذا  َٗ ا٢َ َو َٗ  ٔ  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ااحسؼ نب رمع نب طیلس، دبعایزعسی ینعی ملسم، رضار نب رمة، انب انسؿ اس  دن ےک اسھت اس رفاتی ںیم ےہ رافی  ے اہک ہک  ب فہ 

 ام ے اگ  و فہ وخش نو اج ے اگ۔اہلل ےس الماقت رکے اگ  و اہلل اےس دبہل اطع رف

 ااحسؼ نب رمع نب طیلس، دبعایزعسی ینعی ملسم، رضار نب رمة، انب انسؿ :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم رفزفں یک تلیضف
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، خاٟسب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ابوحاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ُس  َلَوانٔیُّ  َ٘ ِٟ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َوصَُو ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٕٔ  َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ َحسَّ ٠َامِیَ

ا٢ُ  َ٘ َِٟح٨َّٔة بَابّا ُي ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ فٔی ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٕس َرضَٔی اہللُ  ٌِ ائ٤ُٔوَ٪ َس َُٟط اٟزَّیَّاُ٪ یَِسُخ١ُ ٨ِ٣ٔطُ اٟؼَّ  



 

 

َِٟ٘ٔيا٣َ  َٙ َیِو٦َ ا ٔ ص٥ُِ أ٠ُُِ إَٔذا َزَخ١َ آَٔخُ َٓ َيِسُخ٠ُوَ٪ ٨ِ٣ُٔط  َٓ ائ٤ُٔوَ٪  ا٢ُ أَی٩َِ اٟؼَّ َ٘ َُيِرُص٥ُِ ُي ُض٥ِ أََحْس  ٌَ ٥ِ٠َ یَِسُخ١ِ ٔة َُل یَِسُخ١ُ ٣َ َٓ  

 ٨ِ٣ُٔط أََحْس 

فاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدلنب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای تنج ںیم اکی درفازہ ےہ  ےس رایؿ اہک اجات ےہ اس درفازہ ےس ایقتم ےک دؿ رفزہ رےنھک 

 فاےل یہ دالخ نوں ےگ اؿ ےک العفہ وکیئ افر دالخ  ںیہ نواگ اہک اج ے اگ ہک رفزہ رےنھک فاےل اہکں ںیہ؟ رھپ فہ اس درفازے ےس

دالخ نوں ےگ افر  ب رفزہ رےنھک فاوں ںیم آرخی دالخ نو اج ے اگ  و فہ درفازہ دنب نو اج ے اگ افر رھپ وکیئ اس درفازہ ےس دالخ 

  ںیہ نواگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدلنب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اہلل ےک راےتس ںیم اےسی آدیم ےک ےئل رفزے رےنھک یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  ےس وکیئ ت

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  فریغہ ہن نو ۔اہلل ےک راےتس ںیم اےسی آدیم ےک ےئل رفزے رےنھک یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  ےس وکیئ فیلکت
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٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟيث، اب٩ ہاز، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، ٤ٌَا٪ ب٩ ابی ًياغ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ٔ أَِخب ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ أَبٔی و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح   ٔ َِٟضاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َرنٔی ا٠َِّٟيُث 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس إغ  ٔ ًَيَّ ِبٕس َيُؼو٦ُ َیِو٣ّا ف ًَ ی ٣َا ٩ِ٣ٔ 

ا ّٔ ي ٌٔيَن ََخٔ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ َسِب َِٟيِو٦ٔ َوِجَضُط  ًََس اہللُ بَٔذَٟٔک ا  َسبٔي١ٔ اہللٔ إُٔلَّ بَا

دمحم نب رل  نب اہمرج، ق ،، انب اہد، لیہس نب ایب اصحل، امعنؿ نب ایب ایعش، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ 

فملس  ے اراشد رفامای وج دنبہ یھب اہلل اعتیل ےک راےتس ںیم اکی دؿ رفزہ راتھک ےہ اہلل اعتیل اس دؿ یک  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 فہج ےس اس ےک رہچے وک دفزخ یک آگ ےس رتس اسؽ یک دفری ےک ربارب رک دے اگ۔

 وبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب رل  نب اہمرج، ق ،، انب اہد، لیہس نب ایب اصحل، امعنؿ نب ایب ایعش، رضحت ا :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راےتس ںیم اےسی آدیم ےک ےئل رفزے رےنھک یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  ےس وکیئ فیلکت فریغہ ہن نو ۔
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 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز زراورزی، حرضت سہي١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ُسَضِي١ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َا َراَوِرزٔیَّ  ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  ٔ و َحسَّ  ز

 دیعس، دبعایزعسی درافردی، رضحت لیہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ہی رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ ہبیتق نب

 ہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی درافردی، رضحت لیہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راےتس ںیم اےسی آدیم ےک ےئل رفزے رےنھک یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  ےس وکیئ فیلکت فریغہ ہن نو ۔
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٩ سٌيس، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ بْش، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، یحٌی ب :  راوی

 ابوسٌيس خسری

 َ ٚٔ أَِخب ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ ِبٔسیُّ  ٌَ ِٟ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ بِْٔشٕ ا ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو ثَىٔی إِٔسَح ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ و َحسَّ َر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ 

َُّض٤َ  ٌٔيٕس َوُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح أ٧َ ٨ًَُِط َس ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ُث  ًَيَّإغ اٟزَُّرقٔیَّ یَُحسِّ ٤َاَ٪ ب٩َِ أَبٔی  ٌِ ا ا٨ُّٟ ٌَ ا َس٤ٔ

ًََس اہللُ  و٢ُ ٩ِ٣َ َػا٦َ َیِو٣ّا فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ بَا ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ٌٔيَن   َوِجَضطُ َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ َسِب

ا ّٔ ي  ََخٔ

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح نب رشب، دبعارلزاؼ، انب رج ،، ییحی نب دیعس، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی 

اہلل اعتیل ےک  ےہ اوہنں  ے رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اراشد رفامےت نو ے انس ہک  س آدیم  ے اکی دؿ

 راےتس ںیم رفزہ راھک اہلل اعتیل دفزخ یک آگ وک اس ےک ہنم ےس رتس اسؽ یک اسمتف کت دفر رک دے اگ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلامحؿ نب رشب، دبعارلزاؼ، انب رج ،، ییحی نب دیعس، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  



 

 

 ... دؿ وک زفاؽ ےس ےلہپ یلفن رفزے یک تین اک وجاز یلفن رفزہ ےک ریغب ذعر ااطفر ےک وجاز

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دؿ وک زفاؽ ےس ےلہپ یلفن رفزے یک تین اک وجاز یلفن رفزہ ےک ریغب ذعر ااطفر ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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ابوكا١٣، ٓـي١ ب٩ حشين، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ك٠حہ ب٩ یحٌی ب٩ ًبيساہلل، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ِٟوَ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِي١ُ ب٩ُِ حَُشيِٕن َحسَّ ـَ ُٓ ث٨ََا أَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ثَِتىٔی و َحسَّ ث٨ََا ك٠ََِحُة ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ ًُبَِئس اہللٔ َحسَّ ٕ َحسَّ احٔٔس ب٩ُِ زٔیَاز

َّی ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٨َِضا  ًَ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن َرضَٔی اہللُ  ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ٥َ َذاَت َیِو٦ٕ یَ  ًَائَٔظُة ب٨ُِٔت ك٠ََِحَة  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ا اہللُ 

ََخَ  َٓ َِٟت  ا َٗ ِّی َػائ٥ْٔ  إٔن َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا ٨ًَِٔس٧َا َطِيْئ  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٥ِ َطِيْئ  ُٛ َّی اہللُ ًَائَٔظُة ص١َِ ٨ًَِٔس َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٍَ ا َرَج َّ٤٠ََٓ َِٟت  ا َٗ ٨ََٟا صَٔسیَّْة أَِو َجائ٨ََا َزِوْر  أُصِٔسَیِت  َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ًَ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ ح َٓ ا٢َ َصاتٔيطٔ  َٗ ٠ُُِٗت َحِيْص  ا٢َ ٣َا صَُو  َٗ ََٟک َطِيّئا  ِس َخَبأُِت  َٗ ٨ََٟا َصٔسیَّْة أَِو َجائ٨ََا َزِوْر َو ِس أُصِٔسیَِت  َٗ ا٢َ  َٗ أَك١ََ ث٥َُّ  َٓ ئُِت بٔطٔ 

٨ُِت أَِػَبِحُت  َة ٣ٔ  ُٛ َٗ َس ُد اٟؼَّ ٔة اٟزَُّج١ٔ یَُِخٔ َٟ ٔ ا٢َ َذاَک ب٨ِ٤َٔز َ٘ َٓ َِٟحٔسیٔث  ثُِت ٣َُحاصّٔسا بَٔضَذا ا َحسَّ َٓ ا٢َ ك٠ََِحُة  َٗ ٩ِ ٣َأٟطٔ َػائ٤ّٔا 

ََٜضا اَصا َوإِٔ٪ َطاَئ أ٣ََِش ـَ إِٔ٪ َطاَئ أ٣َِ َٓ 

اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ اوباکلم، لیضف نب نیسح، دبعاوادح نب زاید، ہحلط نب ییحی نب دیبع اہلل، 

ہک روسؽ اہلل یلص ایک اہمترے اپس ھچک ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! امہرے اپس  و ھچک یھب 

 اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ںیہ ےہ آپ  ے رفامای  و ںیم رھپ رفزہ رھک اتیل نوں رھپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

 فملس ابرہ رشتفی ےل ےئگ  و امہرے اپس ھچک دہہی الای ایگ افر ھچک امہمؿ یھب آےئگ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک  ب

وسؽ! امہرے اپس ھچک دہہی الای ایگ ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فا س رشتفی ال ے  و ںیم  ے رعض یک اے اہلل ےک ر

 ےہ آپ 

 

ھچک امہمؿ یھب آ ے ںیہ افر ںیم  ے آپ ےک ےئل ھچک اپھچ رک راھک ےہ آپ  ے رفامای فہ ایک ےہ؟ںیم  ے رعض ایک فہ یسح

رھپ آپ یلص اہلل ہیلع  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس ےل آؤ ںیم اےس ےل آیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس اھکای

ای فآہل فملس  ے رفامای ںیم  ے حبص رفزہ راھک اھت ہحلط ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے ایس  دن ےک اسھت اجمدہ ےس ہی دحثی ایبؿ یک  و اوہنں  ے رفام

 و اےس  ہک ہی اس آدیم یک رطح ےہ ہک وج اےنپ امؽ ےس دصہق اکنےل  و اب اس ےک اایتخر ںیم ےہ اچےہ  و دے دے افر ارگ اچےہ



 

 

 رفک ےل۔

 اوباکلم، لیضف نب نیسح، دبعاوادح نب زاید، ہحلط نب ییحی نب دیبعاہلل، اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وک زفاؽ ےس ےلہپ یلفن رفزے یک تین اک وجاز یلفن رفزہ ےک ریغب ذعر ااطفر ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمدؿ 
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ك٠حہ ب٩ یحٌی، ا٦ ا٤ٟذ٨٣ين حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة ب٨ِٔٔت ك٠ََِحةَ و َحسَّ  تٔطٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ َیِحٌَی   ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ

ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ  ٕ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َذاَت یَِو٦ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت َزَخ١َ  ا ِّی إَٔذِ٪ َػائ٥ْٔ ث٥َُّ أََتا٧َا َٗ إٔن َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ِا َُل  ُ٘ َٓ ٥ِ َطِيْئ  ُٛ ٨ًَِٔس

أَك١ََ  َٓ ِس أَِػَبِحُت َػائ٤ّٔا  َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ أَرٔی٨ٔيطٔ  َ٘ َٓ ٨ََٟا َحِيْص  ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أُصِٔسَی  ُ٘ َٓ  َیِو٣ّا آََخَ 

ونینم رضحت

ے

و
م
ل

اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی دؿ یبن یلص اہلل ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہحلط نب ییحی، اؾ ا

فآہل فملس ریمی رطػ رشتفی ال ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک اہمترے اپس ھچک ےہ؟ مہ  ے رعض ایک  ںیہ، آپ 

 اک  ے رفامای  و رھپ ںیم رفزہ رھک اتیل نوں رھپ دفرسے دؿ رشتفی ال ے  و مہ

 

  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! امہرے ےئل یسح

 دہہی الای ایگ ےہ آپ  ے رفامای فہ ےھجم داھکؤ ںیم  ے حبص رفزے یک تین یک ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس اھکایل۔

ونینم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعت :  رافی

ے

و
م
ل

 ٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہحلط نب ییحی، اؾ ا

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وھبؽ رک اھک ے ےنیپ افر امجع رک ے ےس رفزہ  ںیہ وٹاتٹ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ  ںیہ وٹاتٹاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وھبؽ رک اھک ے ےنیپ افر امجع رک ے ےس 
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 ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ہظا٦ َفزوسی، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕس ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ زُؤسیِّ  َُِٟقِ ٕ ا ٩ِ صَٔظا٦



 

 

 َ أ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ٧َٔسَی َوصَُو َػائ٥ْٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٤ََّا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  إ٧ٔ َٓ ٠ِیُت٥َّٔ َػِو٣َُط  َٓ َب  ك١ََ أَِو َْشٔ

٤َطُ اہللُ  ٌَ ِ اظُ أَك َ٘   َوَس

رمعف نب دمحم اندق، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ رفدفیس، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اوکس ہی فملس  ے اراشد رفامای وج آدیم رفزے یک اح تل ںیم وھبؽ اج ے افر اھک یپ ےل  و اےس اچےئہ ہک فہ اانپ رفزہ وپرا رک ےل ویکہکن

 اہلل  ے الھکای افر الپای ےہ۔

 رمعف نب دمحم اندق، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ رفدفیس، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اسراضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 زریٍ، سٌيس جزیزی، حرضت ًبساہلل ب٩ ط٘يٙ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ :  راوی

 ٕٙ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔي  ٩ًَِ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ َس  ٍٕ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ  

٨َِضا َص١ِ كَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ  ٠ُو٣ّا  ًَ ٌِ َِٟت َواہللٔ إِٔ٪ َػا٦َ َطِضّزا ٣َ ا َٗ اَ٪  ـَ ٠ُو٣ّا ٔسَوی َر٣َ ٌِ ٥َ َيُؼو٦ُ َطِضّزا ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔسَوی َػل

َّی ُئؼيَب ٨ِ٣ٔطُ  ُظ َحً َِِٓطَ َّی ٣ََضی َٟٔوِجضٔطٔ َوَُل أَ اَ٪ َحً ـَ  َر٣َ

 نب  قیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، دیعس رجریی، رضحت دبعاہلل

دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رعض یک ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے راضمؿ ےک العفہ یسک افر ہنیہم ںیم وپرا ہنیہم رفزے 

! راضمؿ ےک العفہ یسک ہنیہم ںیم وپرا ہنیہم رفزے  ںیہ رےھک افر رےھک ںیہ؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای اہلل یک مسق

ہن یہ وکیئ ااسی ہنیہم ذگرا ےہ ہک  س ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ابلکل رفزے ہن رےھک نوں اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس رتلح رفامےئگ۔

 ت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، دیعس رجریی، رضح :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٛہ٤ص، حرضت ًبساہلل ب٩ ط٘يٙ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ َف٣اےت ہيں ٛہ ٣يں ےن حرضت ًائظہ  :  راوی

 ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٨ًََِضا أَكَاَ٪ و َحسَّ ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ  ٕٙ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔي  ٩ًَِ ِض٤َْص  َٛ ا 

٤ِٔ٠ًَُتُط َػا٦َ َطِضّزا ك٠َُُّط إُٔلَّ  َِٟت ٣َا  ا َٗ ٥َ َيُؼو٦ُ َطِضّزا ك٠َُُّط  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُظ ك٠َُّ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِِٓطَ اَ٪ َوَُل أَ ـَ َّی َيُؼو٦َ َر٣َ ُط َحً

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َّی ٣ََضی َٟٔشبٔي٠ٔطٔ َػل  ٨ِ٣ُٔط َحً

س، رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل 

 م
ہہ

دیبع اہلل نب اعمذ، 

اعتٰیل اہنع رفامیت   ے وپرا ہنیہم رفزے رےھک ںیہ؟ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رعض ایک ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ںیہ ہک ںیم  ںیہ اجیتن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے راضمؿ ےک العفہ یسک ہنیہم ںیم وپرا ہنیہم رفزے رےھک نوں افر ہن یہ یسک 

 ھچک ہن ھچک رفزے رےتھک رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع ہنیہم ںیم رفزے ٹوھڑے نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ ےنیہم

 فآہل فملس اس دار افین ےس سگر ےئگ۔

س، رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ دصہقی ریض  :  رافی

 م
ہہ

دیبعاہلل نب اعمذ، 

 اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 زانی، ح٤از، ایوب، ہظا٦، ٣ح٤س، حرضت ًبساہلل ب٩ ط٘يٙابوربيٍ زہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب َوصَٔظا٦ٕ  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي اْز َوأَُه٩ُّ أَیُّوَب و َحسَّ ا٢َ َح٤َّ َٗ  ٕٙ ب٩ِٔ َط٘ٔي

ًَِبسٔ اہللٔ  طُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِس َس٤ٔ َٗ  َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َػِو٦ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕٙ ِت كَاَ٪ ب٩ِٔ َط٘ٔي

َِٟت َو٣َا َرأَیِتُ  ا َٗ َِِٓطَ  ِس أَ َٗ َِِٓطَ  ِس أَ َٗ و٢َ  ُ٘ ََ َّی  ِٔطُ َحً ِٔ ِس َػا٦َ َوُي َٗ ِس َػا٦َ  َٗ و٢َ  ُ٘ ََ َّی  ٔس٦َ َيُؼو٦ُ َحً َٗ طُ َػا٦َ َطِضّزا كَا٣َّٔل ٨ِ٣ُُذ 



 

 

اَ٪  ـَ ٤َِٟٔسی٨ََة إُٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َر٣َ  ا

اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، اشہؾ، دمحم، رضحت دبعاہلل نب  قیق رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل ےس یبن یلص اہلل ہیلع 

امای ہک آپ رفزے رےتھک ےھت اہیں کت ہک مہ ےتہک ہک آپ رفزے یہ فآہل فملس ےک رفزفں ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے رف

رےتھک رںیہ ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر رکےت  و مہ ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر یہ رکےت رںیہ ےگ رضحت 

 دمہنی رشتفی ال ے ںیہ ںیم  ے  ںیہ داھکی ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک  س فتق ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے راضمؿ ےک العفہ یسک ہنیہم ںیم وپرا ہنیہم رفزے رےھک نوں۔

 اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، اشہؾ، دمحم، رضحت دبعاہلل نب  قیق :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 حرضت ًبساہلل ب٩ ط٘يٙ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ، ح٤از، ایوب، ًبساہلل ب٩ ط٘يٙ، :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕٙ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔي  ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٥ِ یَِذَُکِ فٔی و َحسَّ َٟ ٠ِْٔطٔ َو ٨ًََِضا ب٤ٔٔ  

ّسا ٔ صَٔظا٣ّا َوَُل ٣َُح٤َّ  اِْلِٔس٨َاز

، امحد، اویب، دبعاہلل نب  قیق، رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل ہبیتق

 اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ رھپ آےگ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ۔

 ہبیتق، امحد، اویب، دبعاہلل نب  قیق، رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی َرض، ٣ولی ٤ًز ب٩ ًبيساہلل، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حرضت ًائظہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِئس اہللٔ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ  َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 



 

 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن َرضَٔی اہللُ  ِٔطُ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ِٔ ِٔطُ َوُي ِٔ و٢َ َُل يُ ُ٘ ََ َّی   َيُؼو٦ُ َحً

و٢َ َُل َيُؼو٦ُ َو٣َا ُ٘ ََ َّی  اَ٪ َو٣َا َرأَیُِتطُ  َحً ـَ مُّ إُٔلَّ َر٣َ َٗ  ٕ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَت١َ٤َِٜ ٔػَيا٦َ َطِضز َّی اہللُ  ٕ  َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل فٔی َطِضز

َباَ٪  ٌِ ثََر ٨ِ٣ٔطُ ٔػَيا٣ّا فٔی َط ِٛ  أَ

امومنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ییحی نب ییحی، امکل، ایب رضن، ومیل رمع نب دیبع اہلل، ایب ہملس نب دبعارلنمح ، اؾ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے رےتھک رےتہ ےھت اہیں کت ہک مہ ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر  ںیہ رکںی ےگ 

ملس رفزے  ںیہ رںیھک ےگ افر ںیم  ے روسؽ اہلل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر رکےت  و مہ ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک راضمؿ ےک ہنیہم ےک العفہ یسک افر ہنیہم ںیم وپرا ہنیہم رفزہ رےتھک نو ے  ںیہ داھکی افر ہن یہ ںیم  ے آ

 ے رےتھک نو ے  ںیہ داھکی۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ابعشؿ ےک ہنیہم ےک العفہ یسک افر ہنیہم ںیم اینت رثکت ےس رفز

 ییحی نب ییحی، امکل، ایب رضن، ومیل رمع نب دیبعاہلل، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ، اؾ امومنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

  ایبؿرفزفں اک :   ابب

 راضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 ابوس٤٠ہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ًیی٨ہ، ابوبرک، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ٟبيس، حرضت  :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َج٤ٔي ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی و َحسَّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ا ُس

 ًَ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َِٟت كَاَ٪ َيُؼو٦ُ َٟبٔيٕس  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ِ ٔػَيا٦

ثََر ٩ِ٣ٔ ٔػيَ  ِٛ مُّ أَ َٗ  ٕ ٥َِٟ أََرُظ َػائ٤ّٔا ٩ِ٣ٔ َطِضز َِِٓطَ َو ِس أَ َٗ و٢َ  ُ٘ ََ َّی  ِٔطُ َحً ِٔ ِس َػا٦َ َوُي َٗ و٢َ  ُ٘ ََ َّی  َباَ٪ كَاَ٪ َيُؼو٦ُ َحً ٌِ ا٣ٔطٔ ٩ِ٣ٔ َط

َباَ٪  ٌِ ٠ٔيَّل َط َٗ َباَ٪ إُٔلَّ  ٌِ ُط كَاَ٪ َيُؼو٦ُ َط  ك٠َُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ہنییع، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، ایب دیبل، رضحت اوبہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ دصہقی 

 و دیسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں ےک ابرے ںیم وپاھچ

آپ رفزے رےتھک رےتہ ےھت اہیں کت ہک مہ ےتہک ہک آپ رفزے یہ رےتھک رںیہ ےگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر رکےت  و 

ہلل ہیلع فآہل فملس  ے مہ ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر یہ رکےت رںیہ ےگ افر ںیم  ے آپ وک  ںیہ داھکی ہک آپ یلص ا

ابعشؿ ےک ہنیہم ےس زایدہ یسک افر ہنیہم ںیم اینت رثکت ےس رفزے رےھک نوں آپ ابعشؿ ےک وھتڑے رفزفں ےک العفہ وپرا ہنیہم 



 

 

 رفزے رےتھک ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ہنییع، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، ایب دیبل، رضحت اوبہملس :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     229    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوس٤٠ہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٕ َحسَّ  ْٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ثَىٔی أَبٔی  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ٣ُ ث٨ََا إِٔسَح ًَائَٔظَة َرضَٔی  ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠َةَ َحسَّ  ٩ًَِ

ثََر ٔػ  ِٛ ٨َٔة أَ ٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِضز ٥َ فٔی اٟظَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ َی٩ُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  و٢ُ اہللُ  ُ٘ َباَ٪ َوكَاَ٪ َي ٌِ َيا٣ّا ٨ِ٣ُٔط فٔی َط

٩َِٟ یَ  إٔ٪َّ اہلَل  َٓ وَ٪  ُ٘ ٤ًَِا٢ٔ ٣َا تُٔلي َ ٠َِيطٔ َػاحٔبُُط َوإِٔ٪ ُخُذوا ٩ِ٣ٔ اِْل ًَ ٔلَی اہللٔ ٣َا َزاَو٦َ  ١ٔ٤َ إ ٌَ ِٟ و٢ُ أََحبُّ ا ُ٘ وا َوكَاَ٪ َي َّی َت٠٤َُّ ١٤ََّ َحً

 َّ١ َٗ 

اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

فملس یسک ہنیہم ںیم ابعشؿ ےس زایدہ رفزے  ںیہ رےتھک ےھت افر آپ رفامےت ےھت ہک ںیہمت ینتج اطتق نو اےنت اامعؽ رکف ہیلع فآہل 

ویکہکن اہلل ںیہمت  ںیہ اتکھت اہیں کت ہک مت کھت ہن اجؤ افر آپ رفامےت ےھت ہک اہلل ےک زندکی اامعؽ ںیم ےس بس وبحمب فہ لمع 

  ےک اسھت رکے ارگہچ فہ مک نو۔ےہ  س  ر اےس وکیئ رک ے فاال یگشیمہ

 ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمراضمؿ 
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 ابوربيٍ زہزانی، ابوًوا٧ہ، ابی بْش، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًَبَّإض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ا٢َ ٣َا أَبُو اٟزَّبٔي َٗ ٨ًَُِض٤َا  َرضَٔی اہللُ 

اَ٪  ـَ َُيَِر َر٣َ مُّ  َٗ ٥َ َطِضّزا كَا٣َّٔل  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ائ١ُٔ َُل َواہللٔ َُل َػا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ِٟ و٢َ ا ُ٘ َّی َي َوكَاَ٪ َيُؼو٦ُ إَٔذا َػا٦َ َحً



 

 

ائ١ُٔ َُل َواہللٔ َُل َيُؼو٦ُ  َ٘ ِٟ و٢َ ا ُ٘ َّی َي َِِٓطَ َحً ِٔطُ إَٔذا أَ ِٔ ِٔطُ َوُي ِٔ  ُي

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرعیب زرہاین، اوبتراہن، ایب رشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

فملس  ے وکیئ ہنیہم راضمؿ ےک العفہ لمکم ہنیہم رفزے  ںیہ رےھک افر  ب آپ رفزے رےتھک  و ےنہک فاال اتہک  ںیہ اہلل یک مسق! اب 

 اہلل ہیلع فآہل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر  ںیہ رکںی ےگ افر  ب ااطفر رکےت  و ےنہک فاال اتہک  ںیہ اہلل یک مسق! اب آپ یلص

 فملس رفزہ  ںیہ رںیھک ےگ۔

 اوبرعیب زرہاین، اوبتراہن، ایب رشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمراضمؿ ےک الع
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوبرک ب٩ ٧آٍ، ٨ُسر، طٌبہ، حرضت ابی بْش رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َطِضّزا ٣ُ و َحسَّ َٗ ٔ َو ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٩ًَِ ٨َُُِسٕر   ٍٕ ٔ إر َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ا ٩ُ َبظَّ ٌّ تََتابٔ

٤َِٟٔسی٨َةَ  ٔس٦َ ا َٗ  ٨ِ٣ُُذ 

 رفاتی یک یئگ ےہ۔ دمحم نب  ،رر، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، رضحت ایب رشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت

 دمحم نب  ،رر، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، رضحت ایب رشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمراضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل 
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، حرضت ٤ًْا٪ ب٩ حٜي٥ اَؼاری :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٜٔي٥ٕ َحسَّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ َح ِْ ث٨ََا ًُ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٕ ح و َحسَّ ُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر

ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٔ َرَجٕب َو٧َِح٩ُ یَِو٣َئٕٔذ فٔی َرَجٕب  ٩ًَِ َػِو٦  ٕ ٌٔيَس ب٩َِ ُجَبيِر ُِٟت َس َ ا٢َ َسأ َٗ ََِؼارٔیُّ  َ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  اِْل

 َّ ِٔطُ َحً ِٔ ِٔطُ َوُي ِٔ و٢َ َُل ُي ُ٘ ََ َّی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيُؼو٦ُ َحً َّی اہللُ  وُُل كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٨ُِض٤َا َي و٢َ َُل َيُؼو٦ُ ًَ ُ٘ ََ  ی 



 

 

   ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن، رضحت امثعؿ نب میکح ااصنری رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت دیعس نب 
 
 

ج

اعتٰیل ہنع ےس ر ب ےک رفزفں ےک ابرے ںیم وپاھچ افر مہ اس فتق ےک ہنیہم یہ ںیم ےھت رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے 

رفامای ہک ںیم  ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے رےتھک ےھت 

 ہک مہ ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر  ںیہ رکںی ےگ افر ااطفر رکےت اہیں کت ہک مہ ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع اہیں کت

 فآہل فملس رفزہ  ںیہ رںیھک ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن، رضحت امثعؿ نب میکح ااصنری :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ابزاہي٥ ب٩ ٣وسی، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، حرضت ٤ًْا٪ ب٩ حٜي٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًلی ب٩ :  راوی

ثَىٔی إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخبَر٧ََا ًٔيَس  ٕ ح و َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ٕ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨َٔيطٔ  ٤َاَ٪ و َحسَّ ِْ ًُ ٩ًَِ ص٤َُا  ی ب٩ُِ یُو٧َُص لِٔکَ

٠ٔطٔ  ِْ ٔ ب٤ٔٔ ٜٔي٥ٕ فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز  ب٩ِٔ َح

یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع نب وی،س، رضحت امثعؿ نب میکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ذموکرہ 

 دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 نب وی،س، رضحت امثعؿ نب میکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک العفہ دفرس ونیہمں ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں افر اؿ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 زہير ب٩ رحب، اب٩ ابی خ٠ٕ، روح ب٩ ًبازة، ح٤از، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ  ٕٕ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٨ُِط ح و و َحسَّ ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز  ا َح٤َّ

٩ًَِ أ٧ََٕص َر  ث٨ََا ثَابْٔت  اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ َّی َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ضَٔی اہللُ 



 

 

٠َِيطٔ َو  ًَ َِِٓطَ اہللُ  ِس أَ َٗ َِِٓطَ  ِس أَ َٗ ا٢َ  َ٘ َّی ُي ِٔطُ َحً ِٔ ِس َػا٦َ َوُي َٗ ِس َػا٦َ  َٗ ا٢َ  َ٘ َّی يُ  َس٥ََّ٠ كَاَ٪ َيُؼو٦ُ َحً

زریہ نب رحب، انب ایب فلخ، رفح نب ابعدة، امحد، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اہیں کت ہک اہک اج ے  اتگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے یہ رےھک رںیہ ےگ افر آپ یلص ہیلع فآہل فملس رفزے رےتھک ےھت

 اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر رکےت اہیں کت ہک اہک اج ے اگل ہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر یہ رکےت رںیہ ےگ۔

 تب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، انب ایب فلخ، رفح نب ابعدة، امحد، اث :  رافی

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

  

 ...وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ دا

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشت

 

ی ت
ل

 

ض
ف
قی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن رےنھک یک 

 ۔
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وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب،  ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، رح٠٣ة ب٩ یحٌی، اب٩ :  راوی

 ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ح و َحسَّ ٩ًَِ یُو٧َُص  ُث  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ َوصِٕب یَُحسِّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َ َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌ ی ی رَحِ

 ًَ ٤َُِٟشئَّب َوأَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٌٔيُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َس ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أُِخبَٔر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ُٗو٩٣ََّ ا٠َِّٟي١َ َوَْلَُػو٩٣ََّ ا٨ََّٟضاَر ٣َا ًِٔظُت  ًَ َ و٢ُ َْل ُ٘ َُّط َي أ٧َ

٠ُُِٗتُط یَا َرُسو٢َ  ِس  َٗ ُط  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ و٢ُ َذَٟٔک  ُ٘ َّٟٔذی َت ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ آ٧َِت ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َّی َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  اہللٔ 

 َ٠ًَ ٔ اہللُ  إ َٓ ٔ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ  ِضز ٥ُِٗ َوُػ٥ِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِِٓٔطِ َو٥َِ٧ َو ُؼ٥ِ َوأَ َٓ ٍُ َذَٟٔک  ََّک َُل َتِشَتٔلي إ٧ٔ َٓ  ٥َ أَٟضا ِيطٔ َوَس٠َّ َْ ِْشٔ أ٣َِ ٌَ َِٟحَش٨ََة بٔ ٪َّ ا

ا٢َ ُػ  َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ـَ ِٓ ُٙ أَ ِّی أُكٔي إٔن َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ  ٔ صِز ٔ اٟسَّ ١ُِْ ٔػَيا٦ ُٙ َوَذَٟٔک ٣ٔ ِّی أُكٔي إٔن َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ِِٓٔطِ َیِو٣َئِن  ٥ِ َیِو٣ّا َوأَ

ََل٦ َو  ٠ًََِيطٔ اٟشَّ ِِٓٔطِ َیِو٣ّا َوَذَٟٔک ٔػَيا٦ُ َزاُوَز  ا٢َ ُػ٥ِ َیِو٣ّا َوأَ َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ـَ ِٓ ٠ُُِٗت أَ ا٢َ  َٗ َيا٦ٔ  ًَِس٢ُ اٟؼِّ صَُو أَ

 ١َ ٩ِ٣ٔ ـَ ِٓ ُٙ أَ ِّی أُكٔي إٔن ٤ِزٕو َرضٔ  َٓ ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ َٔک  ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ـَ ِٓ ٥َ َُل أَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َی اہللُ َذَٟٔک 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَّٟٔی  ََلثََة اِْلَیَّا٦َ ا َّْ ب٠ُِٔت اٟ َٗ وَ٪  ُٛ ٨ُِض٤َا َْلَِ٪ أَ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَصِلٔی َو٣َالٔیًَ  ٥َ أََحبُّ إ



 

 

 نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح 

 

اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، وی،س، انب باہب، رحملة

وک ریمے ابرے ںیم ربخ دی  ، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یئگ ہک فہ اتہک ےہ ہک ںیم رات رھب امنز ڑپاتھ رنوں اگ افر دؿ وک رفزہ راتھک رنوں اگ  ب کت ہک ںیم زدنہ رنوں  و روسؽ اہلل یلص اہلل

 و روسؽ اہلل یلص  ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و ایس رطح اتہک ےہ؟  و ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! یج اہں ںیم  ے اہک ےہ،

 ںیم نیت دؿ اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و ہی  ںیہ رک ےکس اگ  و رفزہ یھب رھک افر ااطفر یھب افر دنین یھب رک افر امنز یھب ڑپھ افر ہنیہم

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفزے رھک ایل رک ویکہکن اکی یکین اک دس انگ ارج اتلم ےہ افر ہی زامہن ےک رفزے رےنھک یک رطح ےہ رضحت انب 

اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک ہک ںیم  و اس ےس زایدہ یک اطتق راتھک نوں

رفامای اکی دؿ رفزے رھک افر اکی دؿ ااطفر رک افر یہی داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے ںیہ افر یہی ادتعاؽ فاےل رفزے ںیہ رضحت 

اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم  ے رعض ایک ہک ںیم  و اس ےس زایدہ یک اطتق راتھک نوں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دبع

فملس  ے رفامای اس ےس زایدہ تلیضف فایل وکیئ زیچ  ںیہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اک ہی رفامان ہک ےنیہم ںیم نیت دونں ےک رفزے روھک ںیم وبقؽ رک اتیل  و ہی ابت ےھجم اےنپ رھگ ابر افر اےنپ امؽ ےس زایدہ دنسپ  فآہل فملس

 نویت۔

 نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب  :  رافی

 

اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، وی،س، انب باہب، رحملة

 ت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعارلامحؿ، رضح

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم  وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ
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ف
رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن رےنھک یک 

 ۔
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ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س رومی، َرض ب٩ ٣ح٤س، ًرک٣ہ، اب٩ ٤ًار، حرضت یحٌی َف٣اےت ہيں ٛہ ٣يں اور حرضت ًبساہلل  :  راوی

 ب٩ یزیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٣َُة َوصَُو اب٩ُِ و َحسَّ  ث٨ََا ًرِٔکٔ ٕس َحسَّ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٕس اب٩ُِ اٟزُّومٔیُّ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ ث٨ََا  َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  إر َحسَّ َّ٤ًَ

 َٟ ٔ أَِرَس٨َ٠ِا إ َٓ ِتَٔی أَبَا َس٤َ٠ََة  َّی ٧َأ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یَزٔیَس َحً ُت أ٧ََا َو ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ٠ًََِی٨َا َوإَٔذا ٨ًَِٔس بَأب َزارٔظٔ ٣َِشحْٔس  َد  ََخَ َٓ ِيطٔ َرُسوُّل 

ُسوا َصا  ٌُ ِ٘ ا٢َ إِٔ٪ َتَظاُؤا أَِ٪ َتِسُخ٠ُوا َوإِٔ٪ َتَظاُؤا أَِ٪ َت َ٘ َٓ َِٟی٨َا  ٔ َد إ َّی ََخَ ٤َِِٟشحٔٔس َحً ٨َُّٜا فٔی ا ُس َصا َٓ ٌُ ِ٘ ََ ٨َ٠ِا َُل ب١َِ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ص٨َُا 



 

 

حَ  َٓ صَِز َو ص٨َُا  ٨ُِت أَُػو٦ُ اٟسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  أؾ َرضَٔی اہللُ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨َِا  ِي٠َٕة سِّ َٟ آَ٪ ك١َُّ  َُِٟقِ أُ ا أََِقَ

ٔلَیَّ  ا أَِرَس١َ إ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوإ٣َّٔ ًَ َّی اہللُ  ُت ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ا ذَُٔکِ إ٣َّٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ُ أ صَِز َوَتَِقَ ََّک َتُؼو٦ُ اٟسَّ ٥ِ أُِخبَرِ أ٧َ َٟ ا٢َ لٔی أَ َ٘ َٓ أََتِیُتطُ  َٓ

إٔ٪َّ بَٔحِشبَٔک  َٓ ا٢َ  َٗ َِٟديَِر  ٥ِ أُرِٔز بَٔذَٟٔک إُٔلَّ ا َٟ ٠ُِت بَلَی َیا ٧َٔيیَّ اہللٔ َو ُ٘ َٓ ِي٠َٕة  َٟ آَ٪ ك١َُّ  َُِٟقِ ٕ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ  ا أَِ٪ َتُؼو٦َ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ َطِضز

٠ًََِيَک  ا َؤٟزَِورَٔک  ٘ا ٠َِيَک َح ًَ إٔ٪َّ ٟٔزَِؤجَک  َٓ ا٢َ  َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ـَ ِٓ ُٙ أَ ِّی أُكٔي ٔن ا٢َ  ٠ُُِٗت َیا ٧َٔيیَّ اہللٔ إ َٗ ا  ٘ا ٠َِيَک َح ًَ ا َؤَٟحَشٔسَک  ٘ا َح

َُّط كَاَ٪  إ٧ٔ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ كَاَ٪ َُٓؼ٥ِ َػِو٦َ َزاُوَز ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل َٗ ٠ُُِٗت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ َو٣َا َػِو٦ُ َزاُوَز  ا٢َ  َٗ ًَِبَس ا٨َّٟأض  أَ

 ُٙ ِّی أُكٔي ٔن ٠ُُِٗت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ إ ا٢َ  َٗ  ٕ آَ٪ فٔی ك١ُِّ َطِضز َُِٟقِ أِ ا ا٢َ َواَِقَ َٗ ِٔطُ َیِو٣ّا  ِٔ ُ َيُؼو٦ُ یَِو٣ّا َوُي أُِظ فٔی ك َٓاَِقَ ا٢َ  َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ـَ ِٓ ١ِّ  أَ

٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ًَِْشٕ  أُِظ فٔی ك١ُِّ  اَِقَ َٓ ا٢َ  َٗ َٔک  ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ـَ ِٓ ُٙ أَ ِّی أُكٔي ٔن ٠ُُِٗت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ إ ا٢َ  َٗ ی٩َ  ١َ ٩ِ٣ٔ ًِْٔشٔ ـَ ِٓ ُٙ أَ ِّی أُكٔي ٔن  یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ إ

إٔ٪َّ  َٓ ًَلَی َذَٟٔک  ٍٕ َوَُل َتزِٔز  أُِظ فٔی ك١ُِّ َسِب اَِقَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َذَٟٔک  َٗ ا  ٘ا ٠َِيَک َح ًَ ا َؤَٟحَشسَٔک  ٘ا ٠َِيَک َح ًَ ا َؤٟزَِورَٔک  ٘ا ٠َِيَک َح ًَ ٟٔزَِؤجَک 

٠ََّک یَ  ٌَ َٟ ََّک َُل َتِسرٔی  ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ َو َٗ ًَلَیَّ  َز  ُظسِّ َٓ ِزُت  َظسَّ ٔلَی َٓ ُت إ َٓٔصِ ا٢َ  َٗ ُلو٢ُ بَٔک ٤ًُِْز 

ب٠ُِٔت ُرِخَؼَة ٧َئ ا َٗ ٨ُِت  ُٛ ِّی  بٔرُِت َوزِٔزُت أَن َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٥َ َّٟٔذی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   یِّ اہللٔ َػل

رضحت دبعاہلل نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع اہلل نب دمحم رفیم، رضن نب دمحم، رکعہم، انب امعر، رضحت ییحی رفامےت ںیہ ہک ںیم افر 

ےلچ اہیں کت ہک مہ رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس آ ے  و مہ  ے اؿ یک رطػ اکی اقدص اجیھب  و فہ ابرہ رشتفی 

رطػ ال ے افر اؿ ےک رھگ ےک درفازے ےک اپس اکی دجسم  یھ اوہنں  ے اہک ہک مہ دجسم ںیم ےھت اہیں کت ہک آپ امہری 

 و  رشتفی ےل آ ے رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک ارگ مت اچنو  و رھگ ےتلچ ںیہ افر ارگ مت اچنو  و ںیہی ھٹیب اجےت ںیہ

مہ  ے اہک ہک  ںیہ ہکلب مہ ںیہی ںیھٹیب ےگ آپ ںیمہ دحںیثی ایبؿ رکںی اوہنں  ے اہک ہک رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض 

 ہنع  ے ھجم ےس ایبؿ ایک ہک ںیم ہشیمہ رفزے راتھک نوں افر رہ رات رقآؿ پ دی ڑپاتھ نوں۔ اوہنں  ے اہک ہک یبن یلص اہلل اہلل اعتٰیل

یک ہیلع فآہل فملس ےس )ریمے ابرے ںیم( ذرک ایک ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم ولباای  و ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

نوا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای ےھجم ہی ربخ دی یئگ ہک  و ہشیمہ رفزے راتھک ےہ افر رہ رات رقآؿ  دختم ںیم احرض

پ دی ڑپاتھ ےہ؟ و ںیم  ے رعض ایک یج اہں اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر ریما اس ےس وسا ے ریخ ےک افر وکیئ دصقم 

فملس  ے رفامای ہک ےھجت یہی اکیف ےہ ہک  و رہ ےنیہم نیت دؿ رفزے رھک ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک یبن   ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ےہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم  و اس ےس زایدہ اطتق راتھک نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریتی ویبی اک یھب ھجت  ر قح 

ےہ افر ریتے مسج اک یھب ھجت  ر قح ےہ آپ  ے رفامای ہک  و اہلل ےک یبن رضحت داؤد ہیلع االسلؾ  افر ریتے امہمؿ اک یھب ھجت  ر قح



 

 

ےک رفزے رھک ویکہکن فہ ووگں ںیم بس ےس زایدہ ابعدت سگار ےھت ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فہ اکی دؿ رفزہ رےتھک ےھت افر اکی دؿ  رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے سک رطح ےھت؟ آپ یلص اہلل

ااطفر رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رہ ےنیہم اکی رقآؿ پ دی  مت ایک رک ںیم  ے رعض یک اے اہلل ےک یبن یلص 

ای  سی دونں ںیم اکی رقآؿ پ دی ڑپھ ایل رک ںیم  ے اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم  و اس ےس یھب زایدہ اطتق راتھک نوں  و آپ  ے رفام

رعض ایک ںیم  و اس ےس یھب زایدہ اطتق راتھک نوں  و آپ  ے رفامای ہک دس دؿ ںیم اکی رقآؿ پ دی ڑپھ ایل رک ںیم  ے رعض ایک ںیم 

ایل رک افر اس ےس زایدہ اےنپ آپ وک   و اس ےس یھب زایدہ یک اطتق راتھک نوں  و آپ  ے رفامای رھپ  و است دؿ ںیم اکی رقآؿ پ دی ڑپھ

تقشم ںیم تم ڈاؽ ویکہکن ریتی ویبی اک یھب ھجت  ر قح ےہ افر ریتے امہمؿ اک یھب ھجت  ر قح ےہ افر ریتے مسج اک یھب ھجت  ر قح 

 اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ےہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ںیم  ے یتخس یک رھپ ھجم  ر یتخس یک یئگ رضحت انب رمع ریض اہلل

کت  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای ہک  و  ںیہ اج ات اشدی ہک ریتی رمع یبمل نو رضحت انب رمع ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم اس رمع

 ےک یبن یک دی یئگ چنہپ ایگ  س یک یبن  ے ھجم ےس اشنؿ دیہ رفامیئ  یھ افر  ب ںیم وبڑاھ نوایگ  و ںیم ہی اچےنہ اگل ہک اکش ہک اہلل

 رتصخ ںیم وبقؽ رک اتیل۔

دبعاہلل نب دمحم رفیم، رضن نب دمحم، رکعہم، انب امعر، رضحت ییحی رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رضحت دبعاہلل نب سیدی ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم  وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن

 

ی ت
ل

 

ض
ف
رےنھک یک 

 ۔

     237    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، روح ب٩ ًبازة، حشين، حرضت یحٌی ب٩ ابی ْٛير :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشيِْن ا ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ٕب َحسَّ ث٨َٔيطٔ ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َوَزاَز ٓٔيطٔ  و َحسَّ ْٔير َٛ

 ٕ ِؤٟطٔ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ َطِضز َٗ َس  ٌِ ٠ُُِٗت  َب َِٟحٔسیٔث  ا٢َ فٔی ا َٗ ُط َو صِزُ ك٠ُُّ ََٓذَٟٔک اٟسَّ أَٟضا  َْ ًَِْشَ أ٣َِ ََٟک بٔک١ُِّ َحَش٨َٕة  إٔ٪َّ  َٓ  ٕ َو٣َا  ثَََلثََة أَیَّا٦

 َٟ آٔ٪ َطِيّئا َو َُِٟقِ ائَةٔ ا َِٟحٔسیٔث ٩ِ٣ٔ َٔقَ ٥ِ یَِذَُکِ فٔی ا َٟ ٔ َو صِز ُٕ اٟسَّ ا٢َ َِٔؼ َٗ ا َػِو٦ُ ٧َٔيیِّ اہللٔ َزاُوَز  ٘ا ٠َِيَک َح ًَ ١ِ َوإٔ٪َّ ٟٔزَِورَٔک  ُ٘ ٥ِ َي

ا ٘ا ٠َِيَک َح ًَ َٟٔسَک  ا٢َ َوإٔ٪َّ َٟٔو َٗ  ٩ِٜٔ  َوَل

زریہ نب رحب، رفح نب ابعدة، نیسح، رضحت ییحی نب ایب ریثک ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ایک ےہ افر اس ںیم ہی زادئ ےہ ہک رہ 



 

 

انگ ارج ےہ افر ہی اسرے زامہن ےک ربارب ےہ افر اس دحثی ںیم ےہ ہک ںیم  ے ےنیہم نیت رفزے ےک دعب ےہ ویکہکن رہ یکین اک دس 

رعض ایک ہک اہلل ےک یبن داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے ایک ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای آداھ زامہن افر اس دحثی ںیم 

ہک ہک ریتے امہمؿ اک یھب ھجت  ر قح ےہ افر  نکی اس  رقآؿ پ دی ڑپےنھ ےک ابرے ںیم ھچک یھب ذرک  ںیہ ےہ اس ںیم ہی یھب  ںیہ

 ںیم ےہ ہک ریتی ےٹیب اک یھب ھجت  ر قح ےہ۔

 زریہ نب رحب، رفح نب ابعدة، نیسح، رضحت ییحی نب ایب ریثک :  رافی

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

  

 اک ایبؿ رفزفں :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم  وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن
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     238    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣وسی، طیبا٪، یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٣ولی بىی زہزة، ابی س٤٠ہ، حرضت ٗاس٥ ب٩ زَکیا، ًبيساہلل :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔس بِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیِحٌَی  ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  یَّاَئ َحسَّ أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ًَِبسٔ اٟزَّ َحسَّ ِح٩ٔ٤َ ٣َِولَی بَىٔی ٩ٔ 

٤ِزٕو َر  ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ُتُط أ٧ََا ٩ِ٣ٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ا٢َ َوأَِحَشبُىٔی  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ا٢َ لٔی ُزصَِزَة  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ضَٔی اہللُ 

 ٔ آَ٪ ف َُِٟقِ أِ ا ٥َ اَِقَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ِي٠َّة  َٟ ی٩َ  أُِظ فٔی ًِْٔشٔ َٓاَِقَ ا٢َ  َٗ ّة  ُٗوَّ ِّی أَٔجُس  ٔن ٠ُُِٗت إ ا٢َ  َٗ  ٕ ی ك١ُِّ َطِضز

ًَلَی َذَٟٔک  ٍٕ َوَُل َتزِٔز  أُِظ فٔی َسِب َٓاَِقَ ا٢َ  َٗ ّة  ُٗوَّ ِّی أَٔجُس  ٔن  إ

زرہة، ایب ہملس، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اقمس نب زرکای، دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، دمحم نب دبعارلنمح ومیل ینب 

ض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای ہک رہ ہنیہم ںیم اکی رقآؿ پ دی ڑپوھ ںیم  ے رع

ہک رھپ  و  سی را وں ںیم رقآؿ پ دی ڑپھ ںیم  ے ایک ہک ںیم  و اس ےس زایدہ یک اطتق راتھک نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای 

رعض ایک ہک ںیم اس ےس یھب زایدہ یک اطتق راتھک نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رھپ  و است دونں ںیم رقآؿ پ دی ڑپھ 

 افر اس ےس زایدہ ہن رک

ؿ ومیل ینب زرہة، ایب ہملس، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اقمس نب زرکای، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، دمحم نب دبعارلامح :  رافی

 اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع
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ل
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ف
 افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن رےنھک یک 

 ۔

     239    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یوسٕ اززی، ٤ًزو ب٩ ابی س٤٠ہ، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ح٥ٜ ب٩ ثوبا٪، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز ب٩ ًاؾ

ا٢َ حَ  َٗ ائَّة  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ َٔقَ ٤ِزُو ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  َٕ اِْلَِززٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ یُوُس ٩ًَِ و َحسَّ  ٕ ْٔير َٛ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  سَّ

ًَِبسٔ  ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٥َٜٔ ب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪ َحسَّ َِٟح ا٢َ  اب٩ِٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  أؾ َرضَٔی اہللُ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

 َ ت َٓ ِي١َ  و٦ُ ا٠َّٟ ُ٘ ََُٓلٕ٪ كَاَ٪ َي  ١ِْٔ ًَِبَس اہللٔ َُل َت٩ُِٜ ب٤ٔٔ ٥َ یَا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرَک َٗٔيا٦َ ا٠َِّٟي١ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ازدی، رمعف نب ایب ہملس، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، مکح نب وثابؿ، اوبہملس نب دبعارلنمح ، رضحت انب رمع نب اعص ےس ادمح نب ویفس

اھت رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اے دبع اہلل!  و الفں یک رطح ہن نواج ہک رات وک ڑھکا راتہ 

  ایقؾ ٹوھڑ دای۔رھپ اس  ے رات اک

ادمح نب ویفس ازدی، رمعف نب ایب ہملس، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، مکح نب وثابؿ، اوبہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت انب رمع نب  :  رافی

 اعص

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم  وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن
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     240    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یخ، ًلاء، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جز :  راوی

ًََلاّئ َیز٥ًُُِ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّطُ و َحسَّ بَّأض أَِخبََرُظ أ٧َ ٌَ ِٟ أَ٪َّ أَبَا ا

 ِ٤ًَ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ   ٍَ ِّی أَُػو٦ُ أَِِسُ َس٤ٔ ٥َ أَن ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل وُُل ب٠ََ ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي أؾ َرضَٔی اہللُ  ٌَ ِٟ ِّی زٔو ب٩ِٔ ا زُ َوأَُػل

ِٔطُ َوُتَؼ  ِٔ ََّک َتُؼو٦ُ َوَُل ُت ٥َِٟ أُِخبَرِ أ٧َ ا٢َ أَ َ٘ َٓ َٟ٘ٔیُتطُ  ا  ٔلَیَّ َوإ٣َّٔ ا أَِرَس١َ إ إ٣َّٔ َٓ ا ا٠َِّٟي١َ  ِی٨َٔک َحوا ٌَ ٔ إٔ٪َّ ٟ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ََل َت َٓ ِي١َ  ِّی ا٠َّٟ ل



 

 

ََٟک أَ  ٔ أَیَّا٦ٕ َیِو٣ّا َو ة ًَِْشَ ِِٓٔطِ َوَػ١ِّ َو٥َِ٧ َوُػ٥ِ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ  ُؼ٥ِ َوأَ َٓ ا  ا َؤْلَص٠َِٔک َحوا ٔشَک َحوا ِٔ َوی َو٨َٟٔ ِٗ ِّی أَٔجُسنٔی أَ ٔن ا٢َ إ َٗ ٕة  ٌَ ِجزُ تِٔش

ا٢َ كَاَ٪ َيُؼو٩ِ٣ٔ َذَٟٔک یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  َٗ َٕ كَاَ٪ َزاُوزُ َيُؼو٦ُ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  ِي َٛ ا٢َ َو َٗ ََل٦  ٠َِيطٔ اٟشَّ ًَ َُٓؼ٥ِ ٔػَيا٦َ َزاُوَز  ا٢َ  َٗ ٦ُ َیِو٣ّا  

 َٛ َََٓل أَِزرٔی  ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ ٔ َیا ٧َٔيیَّ اہللٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ لٔی بَٔضٔذظ َٗ ِٔطُ َیِو٣ّا َوَُل َئَفُّ إَٔذا َُلقَی  ِٔ َّی َوُي ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َٕ َذََکَ ٔػَيا٦َ اِْلَبَٔس  ِي

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُل َػا٦َ ٩ِ٣َ َػا٦َ اِْلَبََس َُل َػا٦َ ٩ِ٣َ َػا٦َ اِْلَبََس َُل َػا٦َ ٩ِ٣َ َػا٦َ اِْلَبََس   اہللُ 

ٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اطعء، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعت

فملس وک )ریمے ابرے ںیم( ہی ابت یچنہپ ہک ںیم )لسلسم( رفزے راتھک راتہ نوں افر رات رھب امنز ڑپاتھ راتہ نوں  و آپ یلص اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ہیلع فآہل فملس  ے ریمی رطػ اغیپؾ اجیھب  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الماقت یک آپ

ویکہکن  ہک ایک ےھجم ہی ربخ  ںیہ دی یئگ ہک  و رفزے راتھک راتہ ےہ افر ااطفر  ںیہ رکات افر رات رھب امنز ڑپاتھ راتہ ےہ  و  و اس رطح ہن رک

  ر قح ےہ افر  و رفزہ یھب رھک افر ریتی آںوھکں اک یھب ھجت  ر قح ےہ افر ریتے سفن اک یھب ھجت  ر قح ےہ افر ریتی ویبی اک یھب ھجت

ااطفر یھب رک افر امنز یھب ڑپھ افر دنین یھب رک افر رہ دس دونں ںیم ےس اکی دؿ اک رفزہ رھک افر ہی ریتے ےئل ون رفزفں وک ارج نب 

ہیلع فآہل فملس  اج ے اگ رضحت دبعاہلل  ے رعض ایک ہک ںیم  و اس ےس زایدہ یک اطتق راتھک نوں اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل

ےک رفزفں یک رطح رفزے رھک ےل اوہنں  ے رعض ایک ہک رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے   ے رفامای رضحت داؤد ہیلع االسلؾ

سک رطح ےھت؟ اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اکی دؿ رفزہ رےتھک ےھت افر اکی 

رکےت ےھت افر  ںیہ اھبےتگ ےھت  ب سک دنمش ےس الماقت نو اج ے رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رعض رک ے دؿ ااطفر 

ےگل اے اہلل ےک یبن ہی ریمے ےئل ےسیک نو اتکس ےہ؟ اطعر رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ںیہ اج ات ہک ہشیمہ ےک رفزفں اک ذرک ےسیک آایگ؟ یبن 

ای  ںیہ اس ےک رفزے  س  ے ہشیمہ رےھک  ںیہ اس ےک رفزے  س  ے ہشیمہ رفزے رےھک  ںیہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفام

 وبقؽ اس ےک رفزے  س  ے ہشیمہ رفزے رےھک۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اطعء، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم  وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ابواٌٟباض :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ٔ َو ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ ارٔعَ أَِخبَرَ و َحسَّ بَّأض اٟظَّ ٌَ ِٟ ُظ  إٔ٪َّ أَبَا ا

ًَِس٢ْ  ْة  َ٘ ََّٜة ٔث ائُٔب ب٩ُِ ََفُّوَر ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َ بَّأض اٟشَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ أَبُو ا َٗ 

دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، اوباابعلس اس  دن ےک اسھت یھب ہی رفاتی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ اوہنں  ے اہک ہک رضحت 

 افر ہقث افر اعدؽ ںیہ۔اوباابعلس اسبئ نب رففخ ہکم فاوں ںیم ےس ںیہ 

 دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، اوباابعلس :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع
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 افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن رےنھک یک 

 ۔
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 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، حبيب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ٤ِزٕو َر  و َحسَّ ًَ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ  ٍَ بَّأض َس٤ٔ ٌَ ِٟ ٍَ أَبَا ا ٩ًَِ َحبٔيٕب َس٤ٔ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ضَٔی اہللُ ب٩ُِ ٣ُ

ََّک  ٤ًَِزٕو إ٧ٔ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٤َا  ََّک إٔذَا ًَ و٦ُ ا٠َِّٟي١َ َوإ٧ٔ ُ٘ صَِز َوَت ََٟتُؼو٦ُ اٟسَّ

ٔ َػ  ِضز ٕ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َِٜت َُل َػا٦َ ٩ِ٣َ َػا٦َ اِْلَبََس َػِو٦ُ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ يُِن َو٧ََض ٌَ ِٟ ُط ا َٟ ٠َِت َذَٟٔک َصَح٤َِت  ٌَ ِّی َٓ إٔن َٓ ٠ُُِٗت  ٔ ك٠ُِّطٔ  ِضز ِو٦ُ اٟظَّ

 َٓ ا٢َ  َٗ ثََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ِٛ ُٙ أَ ِٔطُ یَِو٣ّا َوَُل َئَفُّ إَٔذا َُلقَیأُكٔي ِٔ  ُؼ٥ِ َػِو٦َ َزاُوَز كَاَ٪ َيُؼو٦ُ یَِو٣ّا َوُي

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، بیبح، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

رات رھب ایقؾ رکات ےہ افر ارگ  و ایس رطح رکے اگ  و ریتی آںیھکن رخاب نو اجںیئ یگ  رفامای اے دبعاہلل  و ہشیمہ رفزے راتھک ےہ افر

افر زمکفر نو اجںیئ یگ وکیئ رفزے  ںیہ  س  ے ہشیمہ رفزے رےھک ےنیہم ںیم ےس نیت دونں ےک رفزے رانھک اسرے ےنیہم ےک 

 نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رفزے رےنھک ےک ربارب ےہ ںیم  ے رعض یک ہک ںیم اس ےس زایدہ یک اطتق راتھک

رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے رھک ےل ہک فہ اکی دؿ رفزہ رےتھک ےھت افر اکی دؿ ااطفر رکےت ےھت افر  ںیہ اھبےتگ ےھت  ب 

 یسک دنمش  ے الماقت نو اجیت۔

 اعتٰیل ہنع دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، بیبح، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم رےنھک یک وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 

 ۔

     243    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، اب٩ بْش، ٣شٌز، حبيب ب٩ ابی ثابت :  راوی

ث٨ََا َحبٔيُب ب٩ُِ أَبٔی ثَابٕٔت بَٔضَذا اِْلِٔس٨َا ٕ َحسَّ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ث٨ََا اب٩ُِ بِْٔشٕ  یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ُِٔص و َحسَّ َٔٔضِت ا٨َّٟ ََ ا٢َ َو َٗ ٔ َو  ز

اوبرکبی، انب رشب، رعسم، بیبح نب ایب اثتب اس  دن ےک اسھت رضحت بیبح نب ایب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ںیمہ ایبؿ ایک 

۔  

ے

 افر رفامای فہ وخد زمکفر نو اجیئ

 اوبرکبی، انب رشب، رعسم، بیبح نب ایب اثتب :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم  وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن

 

ی ت
ل

 

ض
ف
رےنھک یک 

 ۔

     244    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، ابی اٌٟباض، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بَّا ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ٤ًَِزٕو َرضَٔی اہللُ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔض 

و٦ُ ا٠َِّٟي١َ َوَتُؼو٦ُ ا٨َّٟضَ  ُ٘ ََّک َت ٥َِٟ أُِخبَرِ أ٧َ ٥َ أَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ََّک َٗ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ١ُ َذَٟٔک  ٌَ ِٓ ِّی أَ ٔن ٠ُُِٗت إ اَر 

٠َِت َذَٟٔک  ٌَ َٓ ِِٓٔطِ  إَٔذا  ٥ُِٗ َو٥َِ٧ َوُػ٥ِ َوأَ  ٌّٙ ٌّٙ َؤْلَص٠َِٔک َح ٔشَک َح ِٔ ٌّٙ َو٨َٟٔ ِی٨َٔک َح ٌَ ٔ ُشَک ٟ ِٔ ََ َضِت  ٔٔ ََ ًَِی٨َاَک َو  َصَح٤َِت 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، ایب اابعلس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای ہک ایک ےھجم ربخ  ںیہ دی یئگ ہک  و رات رھب ایقؾ رکات ےہ افر دؿ وک رفزہ راتھک ےہ؟ رضحت دبعاہلل ہیلع

ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ںیم ایس رطح رکات نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب  و اس رطح رکے اگ  و ریتی 

 اجںیئ یگ افر ریتا سفن زمکفر نو اج ے اگ ریتی آںوھکں اک یھب ھجت  ر قح ےہ افر ریتے سفن اک یھب ھجت  ر قح ےہ آںیھکن رخاب نو

 افر ریتے رھگ فاوں اک یھب ھجت  ر قح ےہ  و ایقؾ یھب رک افر دنین یھب رک افر رفزہ یھب رھک افر ااطفر یھب رک۔

 ف، ایب اابعلس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمع :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم  وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن رےنھک یک 

 ۔

     245    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو يٌىی اب٩ زی٨ار، ٤ًزو ب٩ اوض، حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٤ًزو

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر و َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ ٕب  ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ  ٩ًَِ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٤ِزٕو َرضَٔی اہللُ  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔلَی اہللٔ ٔػَيا٦ُ أَِوٕض  ٔ إ َيا٦ ٥َ إٔ٪َّ أََحبَّ اٟؼِّ ِيطٔ َوَس٠َّ

 َْ و٦ُ ث٠ُُ ُ٘ َٕ ا٠َِّٟي١ٔ َوَي ََل٦ كَاَ٪ ی٨ََا٦ُ َِٔؼ ٠َِيطٔ اٟشَّ ًَ ٔلَی اہللٔ َػََلةُ َزاُوَز  ٔ إ ََلة طُ َوی٨ََا٦ُ ُسُسَسُط َوكَاَ٪ َيُؼو٦ُ َزاُوَز َوأََحبَّ اٟؼَّ

ِٔطُ یَِو٣ّا ِٔ  َیِو٣ّا َوُي

 نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف ینعی انب دانیر، رمعف نب افس، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ رفامای اوبرکب

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رفزفں ںیم ےس بس ےس دنسپدیہ رفزے اہلل ےک زندکی رضحت داؤد ہیلع االسلؾ 

ز ںیم اہلل ےک زندکی بس ےس دنسپدیہ امنز رضحت داؤد ہیلع االسلؾ یک امنز ےہ فہ آد ی رات وسےت ےھت افر ےک رفزے ںیہ افر امن

 رسیتا ہصح ایقؾ رکےت ےھت رات اک اٹھچ ہصح وسےت ےھت افر اکی دؿ رفزہ رےتھک ےھت ہکبج اکی دؿ ااطفر رکےت ےھت۔

 رمعف ینعی انب دانیر، رمعف نب افس، رضحت دبعاہلل نب رمعف اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن رےنھک یک 

 ۔

     246    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ٤ًزو ب٩ اوض، حرضت اب٩ ٤ًز ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ٣ُحَ  ٤ًََِزو بِ و َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر أَ٪َّ  ًَ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َّ٩ًَِ ٤ ٩َ أَِوٕض أَِخبََرُظ 

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أؾ َرضَٔی اہللُ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٔلَی اہللٔ ٔػَيا٦ُ َزاُوَز كَاَ٪ ًَ َيا٦ٔ إ ا٢َ أََحبُّ اٟؼِّ َٗ طٔ َوَس٥ََّ٠ 



 

 

ُُٗس َط  ََل٦ كَاَ٪ َیزِ ٠َِيطٔ اٟشَّ ًَ ًَزَّ َوَج١َّ َػََلةُ َزاُوَز  ٔلَی اہللٔ  ٔ إ ََلة ٔ َوأََحبُّ اٟؼَّ صِز َٕ اٟسَّ ُُٗس َيُؼو٦ُ َِٔؼ و٦ُ ث٥َُّ َیزِ ُ٘ ِِطَ ا٠َِّٟي١ٔ ث٥َُّ َي

 ُ٘ ُظ َي و٦ُ ث٠َُُث آَٔخَ ُ٘ و٢ُ َي ُ٘ ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَِوٕض كَاَ٪ َي ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر أَ ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ َس َطِِطٔ ٌِ َس و٦ُ ث٠َُُث ا٠َِّٟي١ٔ َب ٌِ ا٠َِّٟي١ٔ َب

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ  َطِِطٔ

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رمعف نب دانیر، رمعف نب افس، رضحت انب رمع نب اعص ریض اہلل

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اہلل اعتیل ےک زندکی بس ےس دنسپدیہ رفزے رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے ںیہ افر فہ 

آد ی رات آداھ زامہن رفزے رےتھک ےھت افر امنز ںیم اہلل ےک زندکی بس ےس دنسپدیہ امنز رضحت داؤد ہیلع االسلؾ یک امنز ےہ فہ 

وسےت ےھت رھپ ایقؾ رکےت ےھت رھپ آپ وس اجےت افر آد ی رات ےک دعب رات ےک رسیتے ہصح ںیم ایقؾ رکےت رافی ےتہک ںیہ ہک 

 ںیم ایقؾ رکےت ےھت  و اوہنں  ے اہک اہں

 

ضة
 ںیم رمع نب دانیر ےس اہک ہک ایک رمعف نب افس آد ی رات ےک دعب رات ےک رسیتے ذ

 ارلزاؼ، انب رج ،، رمعف نب دانیر، رمعف نب افس، رضحت انب رمع نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن رےنھک یک 

 ۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، خاٟس ب٩ ًبساہلل، خاٟس، ابی َٗلبہ، ابو٠٣يح، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ث٨ََ  ٤َِٟ و َحسَّ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو ا َٗ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ َخأٟٕس  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٍَ ا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ  ا٢َ َزَخ٠ُِت ٣َ َٗ ٠ٔئح 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ث٨ََا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َحسَّ َٓ ٤ًَِزٕو  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَلَی  ُط ؤَساَزّة أَبٔيَک  َٟ ِيُت  َ٘ ِٟ َ أ َٓ ًَلَیَّ  ََٓسَخ١َ  َُٟط َػِومٔی  َس٥ََّ٠ ذَُٔکَ 

ٔٔيَک ٣ٔ  ا٢َ لٔی أ٣ََا َیِٜ َ٘ َٓ ِٟؤَساَزةُ بَِيىٔی َوبَِی٨َطُ  ًَلَی اِْلَِرٔق َوَػاَرِت ا َح٠ََص  َٓ  ْٕ ٕ ثَََلثَُة أَیَّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ أََز٦ٕ َحِظُوصَا ٟٔي ٩ِ ك١ُِّ َطِضز

٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہلل٠ُُِٗٔت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ا  ٌّ ا٢َ تِٔش َٗ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا  ٌّ ا٢َ َسِب َٗ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ َخ٤ِّشا  َٗ ا٢َ    َٗ

َٚ َػِو٦ٔ َزاُو  ِو َٓ ٥َ َُل َػِو٦َ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ًََْشَ  َِٓلاُر أََحَس  ٔ ٔ ٔػَيا٦ُ یَِو٦ٕ َوإ صِز َز َطِِطُ اٟسَّ

 ٕ  َیِو٦

 ےک ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، اخدل، ایب القہب، اوبحیلم، رضحت دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رشتفی ال ے ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسےنم ریمے رفزفں اک ذرک ایک ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی رطػ 



 

 

ےک ےئل ڑمچے اک دگا اھچبای  س ںیم وجھکرفں یک اھچؽ رھبی نویئ ےھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زنیم  ر ھٹیب ےئگ افر فہ دگا 

 دؿ ےک رفزے اکیف  ںیہ؟ ںیم  ے ریمے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درایمؿ اھت  و آپ  ے ےھجم رفامای ایک ےھجت رہ ےنیہم نیت

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ  ے رفامای اپچن ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای است 

 ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ  ے رفامای  و ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ  ے رفامای ایگ رہ ںیم  ے رعض ایک

اے اہلل ےک روسؽ  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رضحت داؤد ےک رفزفں ےس ےڑھ رک افر وکیئ رفزہ  ںیہ ہک اوہنں  ے 

 آداھ زامہن رفزے رےھک فہ اکی دؿ رفزہ رےتھک ےھت افر اکی دؿ ااطفر رکےت۔

 رضحت دبعاہلل نب رمعف ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، اخدل، ایب القہب، اوبحیلم، :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
ہن رےنھک یک 

 ۔
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، زیاز ب٩ ٓياق، حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَب ََفٕ َحسَّ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ث٨ََا ی َطِیَبَة َحسَّ

٨ُِض٤َا  ًَ ٤ًَِزٕو َرضَٔی اہللُ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ُت أَبَا ًَٔيإق  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ يَّإق  َٓ ٩ًَِ زٔیَازٔ ب٩ِٔ  َبُة  ٌِ ٠َِيطٔ ُط ًَ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ ُػ٥ِ َیِو٣َئِن َو  َٗ َٔک  ثََر ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ُٙ أَ ِّی أُكٔي ٔن ا٢َ إ َٗ ََٟک أَِجزُ ٣َا بَقَٔی  َٟطُ ُػ٥ِ یَِو٣ّا َو ا٢َ  َٗ  ٥َ ُٙ َوَس٠َّ ِّی أُكٔي ٔن ا٢َ إ َٗ ََٟک أَِجزُ ٣َا بَقَٔی 

ا٢َ ُػ٥ِ ثَََلثَةَ  َٗ ثََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ِٛ ََٟک أَِجزُ ٣َا  أَ َة أَیَّا٦ٕ َو ٌَ ا٢َ ُػ٥ِ أَِرَب َٗ ثََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ِٛ ُٙ أَ ِّی أُكٔي ٔن ا٢َ إ َٗ ََٟک أَِجزُ ٣َا بَقَٔی  بَقَٔی أَیَّا٦ٕ َو

 َ ََل٦ ك ٠ًََِيطٔ اٟشَّ َيا٦ٔ ٨ًَِٔس اہللٔ َػِو٦َ َزاُوَز  ١َ اٟؼِّ ـَ ِٓ ا٢َ ُػ٥ِ أَ َٗ َٔک  ثََر ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ُٙ أَ ِّی أُكٔي ٔن ا٢َ إ ِٔطُ َیِو٣ّاَٗ ِٔ  اَ٪ َيُؼو٦ُ َیِو٣ّا َوُي

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، زاید نب ایفض، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ریتے ےئل ابیق دونں اک یھب ارج نب رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس رفامای ہک  و اکی دؿ اک رفزہ رھک افر ہی

اج ے اگ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک ںیم  و اس ےس زایدہ یک اطتق راتھک نوں آپ  ے رفامای ہک  و دف دفونں وک 

 ہک ںیم  و اس ےس یھب رفزہ رھک افر ہی ریتے ےئل ابیق دونں اک یھب ارج نب اج ے اگ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک



 

 

زایدہ یک اطتق راتھک نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و نیت دؿ رفزے رھک افر ہی ریتے ابیق دونں ےک ےئل یھب ارج نب 

ہک  و اچر اجںیئ ےگ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک ںیم  و اس ےس یھب زایدہ یک اطتق راتھک نوں آپ  ے رفامای 

دونں ےک رفزے رھک ےل افر ہی ریتے ابیق دونں ےک ےئل یھب ارج نب اجںیئ ےگ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک 

ہک ںیم  و اس ےس یھب زایدہ یک اطتق راتھک نوں آپ  ے رفامای ہک  و فہ رفزے رھک وج اہلل اعتیل ےک اہں بس ےس زایدہ تلیضف فاےل 

 ؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے ںیہ فہ اکی دؿ رفزہ رےتھک ےھت افر اکی دؿ ااطفر رکےت ےھت۔ںیہ فہ رضحت دا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، زاید نب ایفض، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم  وصؾ درہ اہیں کت ہک دیع افر رشتقی ےک دونں ںیم یھب رفزہ رےنھک یک نام تع افر وصؾ داؤدی ینعی اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ رفزہ ہن

 

ی ت
ل

 

ض
ف
رےنھک یک 
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زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ہسی، زہير، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، س٠ي٥ ب٩ حيا٪، سٌيس ب٩ ٣ی٨اء،  :  راوی

 حرضت ب٩ اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ ُز  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِضٔسٓیٕ  ا  ٌّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َج٤ٔي ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا و َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ث٨ََا  َصيِْر َحسَّ

 َّ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيُس ب٩ُِ ٣ٔی٨َاَئ  ث٨ََا َس اَ٪ َحسَّ ِبَس َس٠ٔي٥ُ ب٩ُِ َحيَّ ًَ ٥َ یَا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 َِ ٤ِزٕو ب٠ََ ًَ ٠َِيَک حَ اہللٔ ب٩َِ  ًَ ِی٨َٔک  ٌَ ٔ ا َوٟ ٠ًََِيَک َحوا إٔ٪َّ َٟٔحَشٔسَک  َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ََل َت َٓ ِي١َ  و٦ُ ا٠َّٟ ُ٘ ََّک َتُؼو٦ُ ا٨ََّٟضاَر َوَت ا َوإٔ٪َّ ىٔی أ٧َ وا

٠ُُِٗت   ٔ صِز ََٓذَٟٔک َػِو٦ُ اٟسَّ  ٕ ٕ ثَََلثََة أَیَّا٦ ِِٓٔطِ ُػ٥ِ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ َطِضز ا ُػ٥ِ َوأَ ٠َِيَک َحوا ًَ ُؼ٥ِ  ٟٔزَِؤجَک  َٓ ا٢َ  َٗ ّة  ُٗوَّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ بٔی 

َِٟیَتىٔی أََخِذُت بٔاٟزُِّخَؼةٔ  و٢ُ یَا  ُ٘ کَاَ٪ َي َٓ ِِٓٔطِ یَِو٣ّا  ََل٦ ُػ٥ِ َیِو٣ّا َوأَ ٠ًََِيطٔ اٟشَّ  َػِو٦َ َزاُوَز 

ء، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل زریہ نب رحب، دمحم نب احمت، انب دہمی، زریہ، دبعارلنمح نب دہمی، میلس نب ایحؿ، دیعس نب انیم

راتھک  ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای اے دبعاہلل نب رمعف ےھجم ہی ابت یچنہپ ےہ ہک  و دؿ وک رفزہ

ں اک یھب ھجت  ر قح ےہ افر ریتی افر رات رھب ایقؾ رکات ےہ  و اس رطح ہن رک ویکہکن ریتے مسج اک یھب ھجت  ر قح ےہ افر ریتی آںوھک

ویبی اک یھب ھجت  ر قح ےہ  و رفزہ یھب رھک افر ااطفر یھب رک رہ ےنیہم ںیم ےس نیت دونں ےک رفزے رھک ہی زام ے ےک رفزفں یک رطح 

  و رضحت ےہ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اس ےس زایدہ یک اطتق ےہ آپ  ے رفامای ہک رھپ



 

 

داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے رھک فہ اکی دؿ رفزہ رےتھک افر اکی دؿ ااطفر رکےت رے رضحت دبعاہلل رفامای رکےت ےھت ہک اکش ہک 

 ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس دی یئگ رتصخ  ر لمع رکایل نوات۔

رلامحؿ نب دہمی، میلس نب ایحؿ، دیعس نب انیمء، رضحت نب انب رمع زریہ نب رحب، دمحم نب احمت، انب دہمی، زریہ، دبعا :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...رہ ےنیہم نیت دؿ ےک رفزے افر اایؾ رعہف اک اکی رفزہ افر اعوشرہ افر وسومار افر رعمج

 رفزفں اک ایبؿ :   باب

 رہ ےنیہم نیت دؿ ےک رفزے افر اایؾ رعہف اک اکی رفزہ افر اعوشرہ افر وسومار افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 یہطیبا٪ ب٩ َفور، ًبساٟوارث، یزیس، حرضت ٣ٌاذہ ًسو :  راوی

 ٔ َسو ٌَ ِٟ اذَةُ ا ٌَ ثَِتىٔی ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس اٟزِِّطٔک  َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ًَائَٔظَة َزِوَد َحسَّ َِٟت  َ ََّضا َسأ یَُّة أ٧َ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَكَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ََٟضا ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ َِٟت  ا َٗ ٕ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيُؼو٦ُ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ َطِضز

ٔ َيُؼو٦ُ  ِضز ٥َِٟ ی٩َُِٜ یَُبالٔی ٩ِ٣ٔ أَیِّ أَیَّا٦ٔ اٟظَّ َِٟت  ا َٗ ٔ كَاَ٪ َيُؼو٦ُ  ِضز  ٩ِ٣ٔ أَیِّ أَیَّا٦ٔ اٟظَّ

رکیت ںیہ ہک اوہنں  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زفہج رہطمہ ابیشؿ نب رففخ، دبعاوارث، سیدی، رضحت اعمذہ دعفہی ایبؿ 

دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ ےنیہم نیت دونں ےک رفزے رےتھک ےھت؟ 

رےتھک ےھت؟ دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے  اوہنں  ے رفامای ہک اہں  و ںیم  ے رعض ایک ہک ےنیہم ےک نک دونں ےک رفزے

 رفامای ہک دونں یک  رفاہ  ںیہ رکےت ےھت ےنیہم ےک نج دونں ںیم ےس اچےتہ رفزے رھک ےتیل۔

 ابیشؿ نب رففخ، دبعاوارث، سیدی، رضحت اعمذہ دعفہی :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رہ ےنیہم نیت دؿ ےک رفزے افر اایؾ رعہف اک اکی رفزہ افر اعوشرہ افر وسومار افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     251    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اس٤اء ؿبعی، ٣ہسی، اب٩ ٣ي٤و٪، ُيَل٪ ب٩ جزیز، ٣ِطٖ، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی  ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ :  راوی



 

 

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ث٨ََا ٣َِضسٔیٌّ َوصَُو اب٩ُِ ٣َِي٤ُوٕ٪ َحسَّ َبعٔیُّ َحسَّ ُـّ ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ اٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ٖٕ  و َحسَّ ٩ًَِ ٣َُِطِّ  ٕ َُِيََلُ٪ ب٩ُِ َجزٔیز

ا٢َ ًَ  َٗ ُط أَِو  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٍُ َیا ََُٓلُ٪ أَُػ٤َِت ٩ِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن َرضَٔی اہللُ  َٟٔزُج١ٕ َوصَُو َيِش٤َ

ُؼ٥ِ َیِو٣َئِن  َٓ َت  َِِٓطِ َٓإَٔذا أَ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ  ٔ ِضز ةٔ َصَذا اٟظَّ  ٩ِ٣ٔ ُِسَّ

اہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، دہمی، انب ومیمؿ، الیغؿ نب رجری، رطمػ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  دبع

ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس ای یسک آدیم ےس رفامای افر فہ  ن رےہ ےھت اے الفں! ایک  و  ے اس ےنیہم ےک درایمؿ 

؟ اس  ے رعض ایک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب  و ااطفر رکےل  و دف دونں ےک افر ںیم ےس رفزے رےھک ںیہ

 رفزے رانھک۔

 دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، دہمی، انب ومیمؿ، الیغؿ نب رجری، رطمػ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رہ ےنیہم نیت دؿ ےک رفزے افر اایؾ رعہف اک اکی رفزہ افر اعوشرہ افر وسومار افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از، ح٤از ب٩ زیس، ُيَل٪، ًبساہلل ب٩ ٣ٌبس ز٣انی، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا حَ  َٗ  ٕ از ٩ًَِ َح٤َّ ا  ٌّ ٌٔيٕس َج٤ٔي ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٤ٔئِمُّ َو ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ازُ و َحسَّ َّ٩ًَِ  ٤ ٩ًَِ َُِيََلَ٪  ب٩ُِ َزیِٕس 

 َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َتاَزَة َرُج١ْ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی  انٔیِّ  َبٕس اٟز٣َِّّ ٌِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ َب َرُسو٢ُ اہللٔ ًَ ـٔ َِ َٓ َٕ َتُؼو٦ُ  ِي َٛ ا٢َ  َ٘

ا َرأَی ٤ًَُ  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وذُ َػل ٌُ ََ ا  ٕس ٧َبٔيا ٔ زٔی٨ّا َوب٤َُٔح٤َّ ا٢َ َرٔؿی٨َا بٔاہللٔ َرباا َوبٔاِْلِٔسََل٦ َٗ َبُط  ـَ ٨ِطُ َُ ًَ زُ َرضَٔی اہللُ 

 َٜ َّی َس ِٟکَََل٦َ َحً زُ َصَذا ا ٨ِطُ یَُززِّ ًَ ١َ ٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ  ٌَ َح َٓ ٔب َرُسؤٟطٔ  ـَ َُ ٔب اہللٔ َو ـَ َُ بُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ  ـَ ا٢َ ٤ًَُزُ یَا َرُسو٢َ ٩َ َُ َ٘ َٓ طُ 

 َٛ ا٢َ  َٗ ِٔطِ  ِٔ ٥ِ ُي َٟ ٥ِ َيُؼ٥ِ َو َٟ ا٢َ  َٗ َِِٓطَ أَِو  ا٢َ َُل َػا٦َ َوَُل أَ َٗ صَِز ك٠َُّطُ  َٕ ب٩ِ٤َٔ َيُؼو٦ُ اٟسَّ ِي َٛ ِٔطُ اہللٔ  ِٔ َٕ ٩ِ٣َ َيُؼو٦ُ یَِو٣َئِن َوُي ِي

َٕ ٩ِ٣َ َيُؼ  ِي َٛ ا٢َ  َٗ ُٙ َذَٟٔک أََحْس  ا٢َ َویُٔلي َٗ َٕ ٩ِ٣َ َیِو٣ّا  ِي َٛ ا٢َ  َٗ ََل٦  ٠َِيطٔ اٟشَّ ًَ ا٢َ َذاَک َػِو٦ُ َزاُوَز  َٗ ِٔطُ َیِو٣ّا  ِٔ و٦ُ َیِو٣ّا َوُي

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٔک ث٥َُّ  ُت ذَٟ ِٗ ِّی كُوِّ ا٢َ َوزِٔزُت أَن َٗ ِٔطُ َیِو٣َئِن  ِٔ ٕ طٔ َوَس٥ََّ٠ ثَََلْث ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ َطضِ َيُؼو٦ُ یَِو٣ّا َوُي ز



 

 

 َ ََٜفِّ ُ ًَلَی اہللٔ أَِ٪ ی َة أَِحَتٔشُب  َٓ ٔ رَعَ ٔ ك٠ُِّطٔ ٔػَيا٦ُ یَِو٦ صِز َضَذا ٔػَيا٦ُ اٟسَّ َٓ اَ٪  ـَ ٔلَی َر٣َ اُ٪ إ ـَ ٨ََة  َوَر٣َ ِب٠َطُ َواٟشَّ َٗ ًَّٟٔی  ٨ََة ا اٟشَّ

َ ا ََٜفِّ ًَلَی اہللٔ أَِ٪ یُ ًَاُطوَراَئ أَِحَتٔشُب  َسُظ َؤػَيا٦ُ یَِو٦ٔ  ٌِ ًَّٟٔی َب ِب٠َطُ ا َٗ ًَّٟٔی  ٨ََة ا  ٟشَّ

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، امحد، امحد نب زدی، الیغؿ، دبعاہلل نب دبعم زامین، رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 رےتھک ںیہ؟ روسؽ اکی آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے ےسیک

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک ابت ےس ہصغ ںیم آےئگ افر  ب رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ وک ہصغ یک اح تل ںیم 
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یل اعتیل ےس اس وک رب امےتن نو ے افر االسؾ وک دنی داھکی  و ےنہک ےگل )ر

افر امےتن نو ے افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یبن امےتن نو ے رایض ںیہ مہ اہلل اعتیل ےس انپہ امےتگن ںیہ اہلل اعتیل ےک بضغ ےس 

اس الکؾ وک ابر ابر درہاےت رےہ اہیں کت  اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک بضغ ےس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہصغ ڈنھٹا نوایگ  و رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ وج آدیم اسری 

راھک افر ہن اس  ے  اسری رمع رفزے رےھک اس ےک ابرے ںیم ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہن اس  ے رفزہ

ااطفر ایک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک وج آدیم دف دؿ رفزے رےھک افر اکی دؿ ااطفر رکے اس ےک ابرے ںیم 

ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فہ وکؿ ےہ وج اس یک اطتق راتھک نو؟ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک 

 وج آدیم اکی دؿ رفزہ رےھک افر اکی دؿ ااطفر رکے اس ےک ابرے ںیم ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی ہک

رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے ںیہ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک وج آدیم اکی دؿ رفزہ رےھک افر دف دؿ 

مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم دنسپ رکات نوں ہک ےھجم اس یک اطتق نویت رھپ  ااطفر رکے اس ےک ابرے ںیم ایک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رہ ےنیہم نیت دؿ رفزے رانھک افر اکی راضمؿ ےک دعب دفرسے راضمؿ ےک رفزے رانھک 

ہ رےنھک ےس ںیم اہلل اعتیل یک ذات ےس ادیم رکات نوں ہک ہی اکی وپرے اکی زامہن ےک رفزے ےک ربارب ےہ افر رعہف ےک دؿ رفز

اسؽ ےلہپ ےک افر اکی اسؽ دعب ےک انگنوں اک افکرہ نب اج ے اگ افر اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےس یھب اہلل اعتیل یک ذات ےس ادیم 

 رکات نوں ہک ہی اکی رفزہ اس ےک اکی اسؽ ےلہپ ےک انگنوں اک افکرہ نب اج ے اگ۔

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، امحد، امحد نب زدی، الیغؿ، دبعاہلل نب دبعم زامین، رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ رعہف اک اکی رفزہ افر اعوشرہ افر وسومار افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرہ ےنیہم نیت دؿ ےک رفزے افر 
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ُيَل٪ ب٩ جزیز، ًبساہلل ب٩ ٣ٌبس ز٣انی، حرضت  :  راوی

 ٗتازہ اَؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابو

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ٩ُ َج

َبٕس ا ٌِ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َ  ٍَ ٕ َس٤ٔ ٠ًََِيطٔ َُِيََلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز َّی اہللُ  ٨ِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ََِؼارٔیِّ َرضَٔی اہللُ  َ َتاَزَة اِْل َٗ ٩ًَِ أَبٔی  انٔیَّ  ٟز٣َِّّ

ا٢َ ٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َػِو٣ٔطٔ  ٥َ ُسئ١َٔ  ی٨َا بٔاہللٔ َرباا ٨ًَِطُ َرٔؿ  َوَس٠َّ

ا٢َ َُل َػا َ٘ َٓ  ٔ صِز ٔ اٟسَّ ٩ًَِ ٔػَيا٦ َُٓشئ١َٔ  ا٢َ  َٗ ّة  ٌَ ت٨َٔا بَِي ٌَ ٕس َرُسوُّل َوبٔبَِي ٔ زٔی٨ّا َوب٤َُٔح٤َّ َِِٓطَ أَِو ٣َا َػا٦َ َو٣َا َوبٔاِْلِٔسََل٦ ٦َ َوَُل أَ

ا٢َ  َٗ َِٓلارٔ َیِو٦ٕ  ٔ ٩ًَِ َػِو٦ٔ َیِو٣َئِن َوإ ُشئ١َٔ  َٓ ا٢َ  َٗ َِِٓطَ  َِٟيَت  أَ ا٢َ  َٗ َِٓلارٔ یَِو٣َئِن  ٔ ٩ًَِ َػِو٦ٔ یَِو٦ٕ َوإ ا٢َ َوُسئ١َٔ  َٗ ُٙ َذَٟٔک  َو٩ِ٣َ یُٔلي

٠َيِ  ًَ ا٢َ َذاَک َػِو٦ُ أَخٔی َزاُوَز  َٗ َِٓلارٔ َیِو٦ٕ  ٔ ٩ًَِ َػِو٦ٔ یَِو٦ٕ َوإ ا٢َ َوُسئ١َٔ  َٗ ا٧َا َٟٔذَٟٔک  وَّ َٗ ٩ًَِ َػوِ أَ٪َّ اہلَل  ا٢َ َوُسئ١َٔ  َٗ ََل٦  ٦ٔ طٔ اٟشَّ

ا٢َ َػِو٦ُ ثَََل  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَیَّ ٓٔيطٔ  ُِْت أَِو أ٧ُِز٢َٔ  ٌٔ ا٢َ َذاَک یَِو٦ْ ُؤِٟسُت ٓٔيطٔ َوَیِو٦ْ بُ َٗ ٔ أُلث٨َِئِن  ٔلَی َیِو٦ اَ٪ إ ـَ ٕ َوَر٣َ ثَٕة ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ َطِضز

 ُ ََٜفِّ ا٢َ یُ َ٘ َٓ َة  َٓ ٔ رَعَ ٔ یَِو٦ ٩ًَِ َػِو٦ ا٢َ َوُسئ١َٔ  َٗ  ٔ صِز اَ٪ َػِو٦ُ اٟسَّ ـَ ٩ًَِ َػِو٦ٔ َیِو٦ٔ  َر٣َ ا٢َ َوُسئ١َٔ  َٗ َِٟباَٗٔيَة  ٤َِٟأؿَيَة َوا ٨ََة ا اٟشَّ

 ٔ ٩ًَِ َػِو٦ ا٢َ َوُسئ١َٔ  َٗ َبَة  ٌِ َِٟحٔسیٔث ٩ِ٣ٔ رَٔواَیٔة ُط ٤َِٟأؿَيَة َوفٔی صََذا ا ٨ََة ا ُ اٟشَّ ََٜفِّ ا٢َ یُ َ٘ َٓ ٔ أُلث٨َِئِن ًَاُطوَراَئ   یَِو٦

٩ًَِ ذَِٔکٔ  َٜت٨َِا  َش َٓ َِٟد٤ٔئص  ا ٧َُزاُظ َوص٤ِّا َوا َّ٤َٟ َِٟد٤ٔئص   ا

 ےس دمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، الیغؿ نب رجری، دبعاہلل نب دبعم زامین، رضحت اوبداتدہ ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ے ںیم وساؽ ایک ایگ  و روسؽ رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزے ےک ابر

اہلل ہصغ نوےئگ  و رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رعض رک ے ےگل مہ اہلل اعتیل وک رب امےتن نو ے افر االسؾ وک دنی امےتن نو ے افر 

ےتہک ںیہ ہک آپ  دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک روسؽ امےتن نو ے رایض ںیہ افر وج مہ  ے تعیب یک اس تعیب  ر یھب رایض ںیہ رافی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وصؾ درہ اسری رمع ےک رفزے ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و آپ  ے رفامای ہک ہن اس  ے رفزہ راھک افر ہن اس 

 ے ااطفر ایک رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دف دؿ ےک رفزے افر اکی دؿ رفزہ افر دف دؿ ااطفر رک ے ےک 

پ ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اکش ہک اہلل اعتیل ںیمہ اس یک اطتق اطع رکات، رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ آ

ےسیلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی دؿ رفزہ افر اکی دؿ ااطفر رک ے ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای 

ریمے اھبیئ رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وسومار ےک دؿ ےک  ہی رفزے

 رفزہ ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی فہ دؿ ےہ  س ںیم ےھجم دیپا ایک ایگ افر ایس دؿ ےھجم وعبمث ایک



 

 

ؽ ایک ایگ رافی ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رہ ےنیہم نیت رفزے افر اکی راضمؿ ےک دعب ایگ ایس دؿ ھجم  ر انز

دفرسے راضمؿ ےک رفزے رانھک اسری رمع ےک رفزفں ےک ربارب ےہ رافی ےتہک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعہف ےک دؿ 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفامای سگرے نو ے اسؽ افر آ ے فاےل اسؽ ےک انگنوں اک ےک رفزے ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و آپ یلص اہلل

افکرہ نب اجات ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک آپ ےس اعوشرہ ےک دؿ ےک رفزے ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ؾ ملسم رفامےت ںیہ افر اس دحثی ںیم ہبعش یک رفاتی رفامای ہی رفزہ رانھک سگرے نو ے اکی اسؽ ےک انگنوں اک افکرہ نب اجات ےہ اام

ںیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریپ افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزفں ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و مہ رعمجات ےک ذرک ےس 

 اخومش رےہ ویکہکن مہ اس ںیم فمہ ایخؽ رکےت ںیہ۔

ہبعش، الیغؿ نب رجری، دبعاہلل نب دبعم زامین، رضحت اوبداتدہ ااصنری ریض اہلل اعتٰیل  دمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، :  رافی

 ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہ افر وسومار افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرہ ےنیہم نیت دؿ ےک رفزے افر اایؾ رعہف اک اکی رفزہ افر اعوشر
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 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، طبابہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، َرض ب٩ ط٤ي١، حرضت طٌبہ :  راوی

 ٌَ ث٨ََاظ ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ُٙ ب٩ُِ إٔبِزَ و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َطَبابَُة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ اصٔي٥َ اذٕ َحسَّ

 ٔ َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ   أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِي١ٕ ك٠ُُّ

ہب، ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، رضحت ہبعش ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی دیبع اہلل نب اعمذ، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابش

 لقن یک یئگ ےہ

 دیبعاہلل نب اعمذ، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، رضحت ہبعش :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رہ ےنیہم نیت دؿ ےک رفزے افر اایؾ رعہف اک اکی رفزہ افر اعوشرہ افر وسومار افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 ٩ ہَل٢، ابا٪ ًلار، ُيَل٪ ب٩ جزیز، طٌبہاح٤س ب٩ سٌيس زارمی، حبا٪ ب :  راوی



 

 

ث٨ََا َُيِ  اُر َحسَّ لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أَبَاُ٪ ا ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔيٕس اٟسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٔ َحسَّ ٕ فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز ََلُ٪ ب٩ُِ َجزٔیز

 ٔ َّطُ َذََکَ ٓ َُيَِر أ٧َ َبَة  ٌِ ١ِْٔ َحٔسیٔث ُط َِٟد٤ٔيَص ب٤ٔٔ ٥ِ یَِذَُکِ ا َٟ  يطٔ أُلث٨َِئِن َو

ادمح نب دیعس داریم، ةحؿ نب یالؽ، اابؿ اطعر، الیغؿ نب رجری، ہبعش اس  دن ےک اسھت یھب اس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ وسا ے 

 اس ےک ہک اس ںیم وسومار اک ذرک ےہ افر رعمجات اک ذرک  ںیہ ایک۔

  یالؽ، اابؿ اطعر، الیغؿ نب رجری، ہبعشادمح نب دیعس داریم، ةحؿ نب :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ب ےک ایبؿ ںیمرہ ےنیہم نیت دؿ ےک رفزے افر اایؾ رعہف اک اکی رفزہ افر اعوشرہ افر وسومار افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزے ےک اابحتس
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زہير ب٩ رحب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ٣ہسی ب٩ ٣ي٤و٪، ُيَل٪، ًبساہلل ب٩ ٣ٌبس ز٣انی، حرضت ابوٗتازہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َبٕس  َحسَّ ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ  ٩ًَِ ٩ًَِ َُِيََلَ٪  ث٨ََا ٣َِضٔسیُّ ب٩ُِ ٣َِي٤ُوٕ٪  ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ َحسَّ

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََِؼارٔیِّ َرضَٔی اہللُ  َ َتاَزَة اِْل َٗ ٩ًَِ أَبٔی  انٔیِّ  ِ اٟز٣َِّّ ٩ًَِ َػِو٦ٔ أُلث ا٢َ ٓٔيطٔ ٥َ ُسئ١َٔ  َ٘ َٓ ٨َئِن 

ًَلَیَّ   ُؤِٟسُت َوٓٔيطٔ أ٧ُِز٢َٔ 

زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، دہمی نب ومیمؿ، الیغؿ، دبعاہلل نب دبعم زامین، رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 فآہل فملس  ے رفامای ہک ایس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےس وسومار ےک دؿ ےک رفزے ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع

 دؿ ںیم ےھجم دیپا ایک ایگ افر اس دؿ ںیم ھجم  ر فیح انزؽ یک یئگ۔

زریہ نب رحب، دبعارلامحؿ نب دہمی، دہمی نب ومیمؿ، الیغؿ، دبعاہلل نب دبعم زامین، رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ...ابعشؿ ےک ےنیہم ےک رفزفں ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابعشؿ ےک ےنیہم ےک رفزفں ےک ایبؿ ںیم
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 ، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہساب ب٩ خاٟس، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، ٣ِطٖ، ہساب :  راوی

ا ٩ِ٣ٔ  ّٓ َِٓض٥ِ ٣َُِطِّ ٥ِ أَ َٟ ٖٕ َو ٩ًَِ ٣َُِطِّ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ َحسَّ إب   َصسَّ

 َّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل إٔذَا حَُؼيِٕن َرضَٔی اہللُ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ َباَ٪  ٌِ رٔ َط َُٟط أَِو ْٔلََخَ أَُػ٤َِت ٩ِ٣ٔ ُِسَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ُؼ٥ِ َیِو٣َئِن  َٓ َت  َِِٓطِ  أَ

دہاب نب اخدل، امحد نب ہملس، اثتب، رطمػ، دہاب، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس ای یسک دفرسے ےس رفامای ہک ایک  و  ے ابعشؿ ےک ےنیہم ںیم رفزے راھک ےہ؟ اس  ے رعض ایک یلص اہلل

  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب  و ااطفر ےک  و دف دونں ےک رفزے رانھک۔

 اؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنعدہاب نب اخدل، امحد نب ہملس، اثتب، رطمػ، دہاب، رضحت رمع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ابعشؿ ےک ےنیہم ےک رفزفں ےک ایبؿ ںیم

     258    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، جزیزی، ابی اٌَٟلء، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک  :  راوی

 ٩ًَِ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  و َحسَّ  ٕٖ ٣َُِطِّ

ٔ َط  َرضٔیَ  ِضز رٔ َصَذا اٟظَّ ا٢َ َٟٔزُج١ٕ َص١ِ ُػ٤َِت ٩ِ٣ٔ ُِسَ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اہللُ  َ٘ َٓ ا٢َ َُل  َٗ ِيّئا 

ُؼ٥ِ َیِو٣َئِن ٣َ  َٓ اَ٪  ـَ َت ٩ِ٣ٔ َر٣َ َِِٓطِ َٓإَٔذا أَ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   کَا٧َطُ اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رجریی، ایب االعلء، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی آدیم ےس رفامای ایک  و  ے اس ےنیہم ےک درایمؿ ںیم ھچک رفزے رےھک ںیہ؟  و اس  ے رعض یک  ںیہ آپ 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب  و راضمؿ ےک رفزے ااطفر رک ےل  و دیعارطفل ےک دعب اس یک ہگج دف رفزے رانھک۔یلص اہلل 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رجریی، ایب االعلء، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ابعشؿ ےک ےنیہم ےک رفزفں

     259    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، اب٩ اخی ٣ِطٖ ب٩ طدير، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَخٔی ٣َُِطِّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َحسَّ ّٓ ُت ٣َُِطِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ ير دِّ اٟظِّ

َّی  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن َرضَٔی اہللُ  ُث  رٔ َصَذا یَُحسِّ ا٢َ َٟٔزُج١ٕ َص١ِ ُػ٤َِت ٩ِ٣ٔ ُِسَ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ اہللُ 

ُؼ٥ِ َیِو٣ّا أَِو َیِو٣َئِن ُط  َٓ اَ٪  ـَ َت َر٣َ َِِٓطِ َٟطُ إَٔذا أَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ َباَ٪  ٌِ ىٔی َط ٌِ ٔ َطِيّئا َي ِضز ا٢َ اٟظَّ َٗ َّٟٔذی َطکَّ ٓٔيطٔ  َبُة ا ٌِ

 ِ ا٢َ َیِو٣َي َٗ ُط   ٔن َوأَُه٨ُّ

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، انب ایخ رطمػ نب ریخش، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس  ے اکی آدیم ےس رفامای ایک  و  ے اس ےنیہم ینعی ابعشؿ ےک درایمؿ ںیم ھچک رفزے رےھک ںیہ؟ اس  ے رعض ایک  ںیہ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب  و راضمؿ ےک رفزے ااطفر رکےل  و اکی دؿ ای دف دؿ ےک رفزے رھک ہبعش  و روسؽ اہلل

  ے اس ںیم کش ایک ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ آپ  ے دف دؿ رفامای

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، انب ایخ رطمػ نب ریخش، رضحت رمعاؿ نب نیصح  :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ابعشؿ ےک ےنیہم ےک رفزفں ےک ایبؿ ںیم
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 ٟوٟوی، َرض، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ ہانی، اب٩ اخی ٣ِطٖ ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ہ، یحٌی :  راوی

 ًَ ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ اَُل أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ أَِخبََر٧َا ُط َٗ ِذُٟذٔیُّ  َُٗسا٣ََة َوَیِحٌَی ا٠ُّٟ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َصا٧ٔٔئ اب٩ِٔ أَخٔی و َحسَّ

٠ِْٔطٔ  ٔ ب٤ٔٔ ٖٕ فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز  ٣َُِطِّ

دمحم نب دقاہم، ییحی ووی، رضن، ہبعش، دبعاہلل نب اہین، انب ایخ رطمػ اس  دن ےک اسھت ایس دحثی یک رطح ہی دحثی لقن یک یئگ 

 ےہ۔

 دمحم نب دقاہم، ییحی ووی، رضن، ہبعش، دبعاہلل نب اہین، انب ایخ رطمػ :  رافی

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



 

 

  

 ...رحمؾ ےک رفزفں ےک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےک رفزفں ےک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     261    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوًوا٧ہ، ابی بْش، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ح٤يری، :  راوی

ِٟٔح٤ِ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ثَىٔی  ٨ًَِطُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  يَرٔیِّ 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َس َٗ ٌِ ٔ َب ََلة ١ُ اٟؼَّ ـَ ِٓ ٦ُ َوأَ ٤ََُِٟحَّ اَ٪ َطِضزُ اہللٔ ا ـَ َس َر٣َ ٌِ ٔ َب َيا٦ ١ُ اٟؼِّ ـَ ِٓ ٥َ أَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

ٔة َػََلةُ ا٠َِّٟي١ٔ  ـَ ي ََِٟفٔ  ا

ہک روسؽ  ہبیتق نب دیعس، اوبتراہن، ایب رشب، دیمح نب دبعارلنمح ریمحی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ایبؿ ایک

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک راضمؿ ےک رفزفں ےک دعب بس ےس زایدہ تلیضف فاےل رفزے اہلل ےک ےنیہم رحمؾ ےک ںیہ 

 افر رفض امنز ےک دعب بس ےس زایدہ تلیضف فایل امنز رات یک امنز ےہ۔

 ی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، اوبتراہن، ایب رشب، دیمح نب دبعارلامحؿ ریمح :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےک رفزفں ےک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     262    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ر ب٩ رحب، جزیز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، ٣ح٤س ب٩ ٨٣تْش، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی زہي :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ ٨ِ٤َُِٟتْٔشٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبسٔ اٟزَّ و َحسَّ ٩ًَِ ٩ِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ِح٩ٔ٤َ 

يَ  ٤َُِِٟٜتوبَةٔ َوأَیُّ اٟؼِّ َس ا ٌِ ١ُ َب ـَ ِٓ ََلةٔ أَ ا٢َ ُسئ١َٔ أَیُّ اٟؼَّ َٗ ُط  ٌُ َٓ ٨ِطُ یَزِ ًَ ا٢َ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ اَ٪  ـَ ٔ َر٣َ َس َطِضز ٌِ ١ُ َب ـَ ِٓ ا٦ٔ أَ

ََلةُ فٔی َجوِ  ٤َُِِٟٜتوبَٔة اٟؼَّ ٔ ا ََلة َس اٟؼَّ ٌِ ٔ َب ََلة ١ُ اٟؼَّ ـَ ِٓ ٔ اہللٔ أَ اَ٪ ٔػَيا٦ُ َطِضز ـَ ٔ َر٣َ َس َطِضز ٌِ ٔ َب َيا٦ ١ُ اٟؼِّ ـَ ِٓ ٖٔ ا٠َِّٟي١ٔ َوأَ

 ٔ ٦ ٤ََُِٟحَّ  ا



 

 

زریہ نب رحب، رجری، دبعاکلمل نب ریمع، دمحم نب رشتنم، دیمح نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ایگ ہک رفض امنز ےک دعب وکن ی امنز بس ےس الضف ےہ؟ افر راضمؿ ےک ےنیہم ےک دعب رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ

وکؿ ےس رفزے بس ےس الضف ںیہ؟ آپ  ے رفامای ہک رفض امنزے ےک دعب بس ےس الضف امنز رات یک امنز ےہ افر راضمؿ 

 ےک ےنیہم ےک رفزفں ےک دعب بس ےس الضف رفزے اہلل ےک ےنیہم رحمؾ ےک رفزے ںیہ۔

 زریہ نب رحب، رجری، دبعاکلمل نب ریمع، دمحم نب رشتنم، دیمح نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےک رفزفں ےک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     263    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، حرضت ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير :  راوی

٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ًُ  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َيا٦ٔ و َحسَّ ٔ فٔی ذَِٔکٔ اٟؼِّ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َيِر

٠ِْٔطٔ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، رضحت دبعاکلمل نب ریمع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ اس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

  ایک۔فملس ےک رفزں اک ایس رطح ذرک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، رضحت دبعاکلمل نب ریمع :  رافی

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

  

 ...راضمؿ ےک دعب امہ وشاؽ ےک دونں ںیم ھچ رفزفں ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک دعب امہ وشاؽ ےک دونں ںیم ھچ رفزفں ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     264    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، اس٤ٌي١، اب٩ ایوب، اس٤ٌي١ ب٩ جٌَف، سٌس ب٩ سٌيس ب٩ ٗيص،  :  راوی

 ی، حرضت ابوایوب اَؼاری٤ًز ب٩ ثابت ب٩ حارث خزرظ

ا٢َ اب٩ُِ أَیُّو َٗ ٌٔي١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ا  ٌّ ٕ َج٤ٔي ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٌٔيٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ََفٕ َحسَّ ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ َب َحسَّ



 

 

٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ثَابٔٔت  ِيٕص  َٗ ٌٔئس ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ َس ٌِ َّطُ  أَِخبََرنٔی َس ٨ِطُ أ٧َ ًَ ََِؼارٔیِّ َرضَٔی اہللُ  َ ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب اِْل َِٟدزَِرظٔیِّ  َِٟحارٔٔث ا ب٩ِٔ ا

ا ٩ِ٣ٔ َطوَّ  ُط ٔستا ٌَ اَ٪ ث٥َُّ أَِتَب ـَ ا٢َ ٩ِ٣َ َػا٦َ َر٣َ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ثَُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ َحسَّ صِز ٔؼَيا٦ٔ اٟسَّ َٛ  ا٢ٕ كَاَ٪ 

 نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع، انب اویب، اامسلیع نب رفعج، دعس نب دیعس نب س ،، رمع نب اثتب نب احرث ییحی

زخریج، رضحت اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے ایبؿ ایک ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وج 

 رھپ اس ےک دعب وشاؽ ےک ھچ رفزے رےھک ہی ہشیمہ رفزے رےنھک یک رطح ےہ۔آدیم راضمؿ ےک رفزے رےھک 

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، الیعمس، انب اویب، الیعمس نب رفعج، دعس نب دیعس نب س ،، رمع نب اثتب نب  :  رافی

 احرث زخریج، رضحت اوباویب ااصنری

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک دعب امہ وشاؽ ےک دونں ںیم ھچ رفزفں ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     265    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوایوب اَؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اب٩ ٤٧ير، سٌس ب٩ سٌيس، یحٌی ب٩ سٌيس، ٤ًز ب٩ ثابت، :  راوی

ٌٔيٕس أَِخبََر٧َا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٌٔيٕس أَُخو َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ُس ب٩ُِ َس ٌِ ث٨ََا َس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر  ثَابٕٔت أَِخبَر٧ََا أَبُو أَیُّوَب و َحسَّ

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِط  ًَ ََِؼارٔیُّ َرضَٔی اہللُ  َ ٠ٔطٔ اِْل ِْ و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

انب ریمن، دعس نب دیعس، ییحی نب دیعس، رمع نب اثتب، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح رفامےت نو ے انس۔

 ، دعس نب دیعس، ییحی نب دیعس، رمع نب اثتب، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ریمن :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ںیم راضمؿ ےک دعب امہ وشاؽ ےک دونں ںیم ھچ رفزفں ےک اابحتسب ےک ایبؿ

     266    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، سٌس ب٩ سٌيس، ٤ًز ب٩ ثابت، حرضت ابوایوب :  راوی

ٔس بِ  ٌِ ٩ًَِ َس ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ثَابٕٔت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔيٕس  ٩ٔ َس



 

 

٠ِْٔطٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ٨ُِط َي ًَ ُت أَبَا أَیُّوَب َرضَٔی اہللُ  ٌِ  َس٤ٔ

ےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رابرک، دعس نب دیعس، رمع نب اثتب، رضحت اوباویب رفام

 فملس  ے ایس رطح رفامای ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رابرک، دعس نب دیعس، رمع نب اثتب، رضحت اوباویب :  رافی

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

  

 

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیمل

 

 ...لی ت

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل

     267    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ب٩ ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨ُِض٤َا أَ٪َّ رٔجَ و حَ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  اُّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ سَّ

ٍٔ اِْلََوأَخٔ  ِب ٨َ٤َِٟا٦ٔ فٔی اٟشَّ ِسرٔ فٔی ا َ٘ ِٟ َِٟي٠ََة ا ٥َ أُُروا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ  َػل ُٛ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََری ُرِؤَیا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ

ٍٔ اِْلََوأَخٔ  ِب َصا فٔی اٟشَّ ٠َِیَتََحَّ َٓ یََضا  ٩ِ٤َ كَاَ٪ ٣َُتََحِّ َٓ ٍٔ اِْلََوأَخٔ  ِب ِس َتَواكَأَِت فٔی اٟشَّ َٗ 

 رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس ییحی نب ییحی، امکل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

 ادقلر داھکیئ یئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم 

 

ی لة
ھچک آدویمں وک وخاب ںیم راضمؿ ےک آرخی ہتفہ ںیم ل

 ادقلر وک احلص رکان اچاتہ ےہ  و اےس اچےئہ ہک داتھکی نوں ہک اہمترا وخاب ںیم دانھکی آرخی است را وں ےک اطمقب ےہ  و وج آ

 

ی لة
دیم ل

 فہ اےس آرخی است را وں ںیم التش رکے۔

 ییحی نب ییحی، امکل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فزفں اک ایبؿر :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل

     268    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 ِ أ ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  ُت 

ٍٔ اِْلََوأَخٔ  ِب ِسرٔ فٔی اٟشَّ َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ ِوا  ا٢َ َتََحَّ َٗ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع

 ادقلر وک راضمؿ اابملرک یک آرخی است را وں ںیم التش ایک رکف۔

 

ی لة
 رفامای ہک ل

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل

     269    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ہ، زہزی، حرضت سا٤ً٥ٟزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، زہير، سٔيا٪ اب٩ ًیی :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ ٕب  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ 

 ٔ ٍٕ َوً ِي٠َُة َسِب َٟ ِسرٔ  َ٘ ِٟ َِٟي٠ََة ا ا٢َ َرأَی َرُج١ْ أَ٪َّ  َٗ ٨ُِط  ِْشٔ ًَ ٌَ ِٟ ٥ِ فٔی ا ُٛ ٥َ أََری ُرِؤیَا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ی٩َ  ِْشٔ

ٔ ٨ِ٣َٔضا ِٟؤِتز اك٠ُِبُوَصا فٔی ا َٓ  اِْلََوأَخٔ 

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، زریہ، ایفسؿ انب ہنییع، زرہی، رضحت اسمل اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم

 ادقلر وک راضمؿ یک اتسوسیئںی رات داھکی  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم داتھکی نوں ہک اہمترا وخاب راضمؿ

 

ی لة
  ے ل

 ادقلر وک راضمؿ ےک آرخی رشعہ یک اطؼ را وں ںیم التش رکف۔

 

ی لة
 ےک آرخی رشعہ ںیم فاعق نوا ےہ  و مت ل

 ، ایفسؿ انب ہنییع، زرہی، رضحت اسملرمعف اندق، زریہ نب رحب، زریہ :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل

     270    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت سا٥ٟ ب٩ اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ أَبَاُظ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ  و َحسَّ



 

 

ِسرٔ إٔ٪َّ ٧َا َ٘ ِٟ و٢ُ ٠َِٟٔي٠َٔة ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٍٔ َرضَٔی اہللُ  ِب ََّضا فٔی اٟشَّ ِس أُُروا أ٧َ َٗ ّسا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ 

ا َٓ  ٔ َوابٔز َِ ِٟ ٍٔ ا ِب ََّضا فٔی اٟشَّ ٔ اِْلَُو٢ٔ َوأُرَٔی ٧َاْض ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أ٧َ َوابٔز َِ ِٟ ِْشٔ ا ٌَ ِٟ  َِٟت٤ُٔشوَصا فٔی ا

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اسمل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک اؿ ےک ابپ رفامےت ںیہ 

ادقلر ےک ابرے ںیم رفامےت نو ے انس ہک مت ںیم ےس 

 

ی لة
ادقلر وک ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ل

 

ی لة
ھچک ووگں  ے ل

ادقلر وک 

 

ی لة
ادقلر داھکیئ یئگ  و مت ل

 

ی لة
داھکی ہک فہ ادتبایئ است را وں ںیم ےہ افر مت ںیم ےس ھچک ووگں وک آرخی است را وں ںیم ل

 راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم التش رکف۔

 ہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اسمل نب انب رمع ریض ا :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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 ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ً٘بہ، اب٩ رحیث، حرضت اب٩ ٤ًز ٣ح٤س :  راوی

َبَة َوصَُو اب٩ُِ رُحَ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یِٕث 

ا٢َ  َٗ وُُل  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي َٓإِٔ٪  اہللُ  ِسرٔ  َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ ىٔی  ٌِ ِْشٔ اِْلََوأَخٔ َي ٌَ ِٟ َِٟت٤ُٔشوَصا فٔی ا ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌُ َؿ

َِٟبَواقٔی ٍٔ ا ِب ًَلَی اٟشَّ ٠َبَنَّ  ِِ ََل ُي َٓ ًََحزَ  ٥ِ أَِو  ُٛ  أََحُس

ت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہبقع، انب رحثی، رضح

ادقلر وک راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم التش رکف ویکہکن ارگ مت ںیم ےس وکیئ زمکفر نو ای اعزج نو  و نو آرخی است را وں ںیم یتسس 

 

ی لة
ل

 ہن رکے۔

 ثی، رضحت انب رمعدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہبقع، انب رح :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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 ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، جب٠ہ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ :  راوی

ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َجَب٠ََة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ َْى ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ًَُِض٤َا و َحسَّ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ُث  ِْشٔ اِْلََوأَخٔ یَُحسِّ ٌَ ِٟ ٠َِي٠َِت٤ِٔشَضا فٔی ا َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ كَاَ٪ ٠ِ٣َُت٤َٔشَضا  َٗ َّطُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ   یِّ َػل

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہلبج، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت نو ے ایبؿ 

ادقلر وک التش رکان اچاتہ ےہ  و اےس اچےئہ ہک فہ اےس آرخی رشعہ رکےت ںیہ 

 

ی لة
ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وج آدیم ل

 ںیم التش رکے۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہلبج، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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 ٤ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، طیبانی، جب٠ہ، ٣حارب، حرضت اب٩ ً :  راوی

٩ًَِ َجَب٠ََة َو٣َُحارٕٔب  ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٨ًَُِض٤َا  و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

٥َ تَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٍٔ اِْلََوأَخٔ َٗ ِش ا٢َ فٔی اٟتِّ َٗ ِْشٔ اِْلََوأَخٔ أَِو  ٌَ ِٟ ِسرٔ فٔی ا َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ  َحی٨َُّوا 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، ہلبج، احمرب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ادقلر وک آرخی رشعہ ںیم التش رکف ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای آرخی ہتفہ ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای مت 

 

ی لة
ل

 ںیم۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، ہلبج، احمرب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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ہزیزہ رضی اہلل ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ، ابی ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابو :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ ًَِبسٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ُف أَصِلٔی اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٌِ َوىٔی َب َ٘ ِسرٔ ث٥َُّ أَِي َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ ا٢َ أُرٔیُت  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

٨ََٓٔشیُتَضا ٠َ٣َُة  ا٢َ رَحِ َٗ ٔ و  َوابٔز َِ ِٟ ِْشٔ ا ٌَ ِٟ َِٟت٤ُٔشوَصا فٔی ا ا َٓ یُتَضا  ٨ُشِّ َٓ 

دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ  اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ایب ہملس، ایب

ادقلر وخاب ںیم داھکیئ یئگ رھپ ریمے رھگ فاوں ںیم ےس یسک  ے ےھجم 

 

ی لة
اگج ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ےھجم ل

 ادقلر الھب دی دای  و ںیم اس وک وھبؽ ایگ  و مت اس وک آرخی رشعہ ںیم التش رکف افر رحہلم

 

ی لة
  ے اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ل

 یئگ۔

 اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ایب ہملس، ایب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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خسری  ٗتبيہ ب٩ سٌيس، برک، اب٩ ٣رض، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوسٌيس :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟضاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا برَِکْ َوصَُو اب٩ُِ ٣ُرَضَ  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َحسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔيٕس ا ٔ ٩ًَِ أَبٔی َس ِضز ًَّٟٔی فٔی َوَسٔم اٟظَّ ِْشٔ ا ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُحاؤُر فٔی ا ًَ َّی اہللُ  كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٩ِ٣َ ٍَ ٨َٜٔطٔ َوَرَج ٔلَی ٣َِش ٍُ إ ی٩َ َیزِٔج ب١ُٔ إِٔحَسی َؤًِْشٔ ِ٘ ِي٠َّة َوَيِشَت َٟ وَ٪  إَٔذا كَاَ٪ ٩ِ٣ٔ حٔئن َت٤ِٔضی ًِْٔشُ َٓ ٌَ َّطُ  كَاَ٪ یَُحاؤُر ٣َ ُط ث٥َُّ إ٧ٔ

أ٣َََزص٥ُِ ب٤َٔا َطاَئ  َٓ َدَلَب ا٨َّٟاَض  َٓ ٍُ ٓٔيَضا  ًَّٟٔی كَاَ٪ َیزِٔج ِي٠ََة ا ٕ َجاَوَر ٓٔيطٔ ت٠َِٔک ا٠َّٟ ا٦َ فٔی َطِضز َٗ ٨ُِت أَُجاؤُر أَ ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ اہللُ ث٥َُّ 

 َ ِْشَ اِْل ٌَ ِٟ ٔ ا ِْشَ ث٥َُّ بََسا لٔی أَِ٪ أَُجاؤَر َصٔذظ ٌَ ِٟ ٔ ا ِي٠ََة َصٔذظ ٔ ا٠َّٟ ِس َرأَیُِت صَٔذظ َٗ ٔٔطٔ َو َٜ َت ٌِ ٠َِیبِٔت فٔی ٣ُ َٓ َٕ ٣َعٔی  َٜ َت ًِ ٩ِ٤ََٓ كَاَ٪ ا َوأَخَ 

ا٢َ  َٗ ِس َرأَیُِتىٔی أَِسحُُس فٔی ٣َإئ َوكٔيٕن  َٗ ٕ َو ِْشٔ اِْلََوأَخٔ فٔی ك١ُِّ ؤِتز ٌَ ِٟ َِٟت٤ُٔشوَصا فٔی ا ا َٓ َِٔشیُتَضا  ُ أ ُِٟدِسرٔیُّ ٣ُ َٓ ٌٔيٕس ا ٧َا  أَبُو َس ِٔطِ

 ٔ ٨ََوزُِت إ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َِِٟشحُٔس فٔی ٣َُؼل َٕ ا َٛ َو َٓ ی٩َ  ِي٠ََة إِٔحَسی َؤًِْشٔ َٟ ٔ َٖ ٩ِ٣ٔ َػََلة ََِصَ ِس ا َٗ َِٟيطٔ َو

ِبٔح َوَوِجُضطُ ٣ُبَِت١ٌّ كٔی٨ّا َو٣َاّئ   اٟؼُّ



 

 

 ی ہ نب دیعس، رکب، انب رضم، انب اہد، دمحم
ی

 

قی
 نب اربامیہ، ایب ہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنیہم ےک درایمین رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای رکےت ےھت  و  ب  سی راںیت سگر 

وٹ اجےت افر فہ یھب وٹ اجےت وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  اجںیت افر اوسیکںی رات آیت  و آپ اینپ راہشئ اگہ یک رطػ

اسھت ااکتعػ ںیم نوےت ےھت۔ رھپ آپ  ے اکی ہنیہم یک اس رات ںیم ااکتعػ رفامای ہک  س رات ںیم ےلہپ آپ رھگ ںیم وٹ 

اکحؾ ووگں وک دےیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اجےت ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ووگں وک ہبطخ دای افر وج اہلل  ے اچاہ فہ ا

فملس  ے رفامای ہک ںیم ےلہپ درایمین رشعہ ںیم ااکتعػ رکات اھت رھپ ریمے ےئل اظرہ نوا ہک ںیم آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ رکفں  و وج 

ادقلر 

 

ی لة
داھکیئ یئگ  و ںیم اس وک وھبؽ آدیم ریمے اسھت ااکتعػ ںیم ےہ  و فہ ااکتعػ فایل ہگج  ر رات سگارے افر ےھجم اس رات ل

ایگ نوں  و مت اس وک آرخی رشعہ یک نو اطؼ رات ںیم التش رکف افر ںیم  ے وخاب ںیم داھکی ےہ ہک ںیم اپین افر یٹم ںیم دجسہ رک راہ 

ےک امنز ڑپےنھ نوں رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک اوسیکںی رات ابرش نویئ افر دجسم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یک ہگج ںیم اپین اکپٹ  و  ب آپ حبص یک امنز ےس افرغ نو ے  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ ادقس یک رطػ داھکی  و اپین

 افر یٹم یگل نویئ  یھ

 ی ہ نب دیعس، رکب، انب رضم، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اوب :  رافی
ی

 

قی
 دیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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اب٩ ابی ٤ًز ًبساٌٟزیز يٌىی، زراورزی، یزیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوسٌيس  :  راوی

 خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔس ب٩ِٔ إٔبِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیزٔیَس  َراَوِرزٔیَّ  ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ًَِبسٔ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َزاصٔي٥َ 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َُّط  ٨ُِط أ٧َ ًَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ِْشَ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٌَ ِٟ اَ٪ ا ـَ َوَس٥ََّ٠ یَُحاؤُر فٔی َر٣َ

َِٟحسٔ  َٚ ا ٔ َوَسا ِضز ًَّٟٔی فٔی َوَسٔم اٟظَّ ا٢َ َوَجبٔی٨ُُط ٤ِ٣َُت٠ّٔئا كٔی٨ّا َو٣َاّئ ا َٗ ٔٔطٔ َو َٜ َت ٌِ بُِت فٔی ٣ُ ِْ ٠َِي َٓ ا٢َ  َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ ٠ِْٔطٔ   یَث ب٤ٔٔ

انب ایب رمع دبعایزعسی ینعی، درافردی، سیدی، دمحم نب اربامیہ، ایب ہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ ےک ےنیہم ےک درایمین رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای رکےت ےھت رفاتی ےہ ہک اوہنں 

افر اس ےک دعب ایس رطح دحثی ایبؿ یک یئگ ےہ وسا ے اس ےک ہک اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک فہ اینپ 



 

 

  ںیہ ہک اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یناشین اپین افر یٹم ےس آودہ  یھ۔ااکتعػ فایل ہگج ںیم رہھٹے رافی ےتہک

انب ایب رمع دبعایزعسی ینعی، درافردی، سیدی، دمحم نب اربامیہ، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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ابزاہي٥، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوسٌيس خسری  ٣ح٤س ب٩ ًبساُلًلی، ٣ٌت٤ز، ٤ًارہ ب٩ ُزیة اُلَؼاری، ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ ََِؼارٔیُّ  َ َُزٔیََّة اِْل ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ  َت٤ٔزُ َحسَّ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلَی َحسَّ َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َس ب٩َِ إٔبَِزاصٔي٥َ و َحسَّ ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ُث  َٕ ایَُحسِّ َٜ َت ًِ ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔيٕس ا ِْشَ ٩ِ أَبٔی َس ٌَ ِٟ

 َ أ َٓ ا٢َ  َٗ تَٔضا َحٔؼيْر  ًَلَی ُسسَّ ٕة  ُٗبَّٕة تُزِٛٔيَّ ِْشَ اِْلَِوَسَم فٔی  ٌَ ِٟ َٕ ا َٜ َت ًِ اَ٪ ث٥َُّ ا ـَ ٢َ ٩ِ٣ٔ َر٣َ اصَا فٔی اِْلَوَّ ٨َحَّ َٓ  ٔ َِٟحٔؼيَر بَٔئسظ َخَذ ا

ِْشَ اِْلَوَّ  ٌَ ِٟ ُت ا ِٔ َٜ ًَِت ِّی ا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ََٓس٧َِوا ٨ِ٣ُٔط  ٥َ ا٨َّٟاَض  ک٠ََّ َٓ ٍَ َرأَِسُط  بَّٔة ث٥َُّ أَك٠َِ ُ٘ ِٟ ُِٔت ٧َاحَٔئة ا َٜ َت ًِ ِي٠ََة ث٥َُّ ا َِٟت٤ُٔص َصٔذظٔ ا٠َّٟ ٢َ أَ

 َٓ ِْشَ اِْلَِوَسَم ث٥َُّ أُتٔيُت  ٌَ ِٟ ٌَ ا َٕ ا٨َّٟاُض ٣َ َٜ َت ًِ ا َٓ  ِٕ ٜٔ َت ٌِ ٠َِي َٓ  َٕ ٜٔ َت ٌِ ٩ِ٤َ أََحبَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ َي َٓ ِْشٔ اِْلََوأَخٔ  ٌَ ِٟ ََّضا فٔی ا ُط ٘ٔي١َ لٔی إ٧ٔ

ِي٠َٔة إِٔحَس  َٟ أَِػَبَح ٩ِ٣ٔ  َٓ ِّی أَِسحُُس َػبٔيَحَتَضا فٔی كٔيٕن َو٣َإئ  ٔن ٕ َوإ ِي٠ََة ؤِتز َٟ ِّی أُِربٔئُِتَضا  ٔن ا٢َ َوإ ِبٔح  یَٗ ٔلَی اٟؼُّ ا٦َ إ َٗ ِس  َٗ ی٩َ َو َؤًِْشٔ

ِبٔح َوجَ  ٔ اٟؼُّ َْ ٩ِ٣ٔ َػََلة َد حٔيَن ََفَ ََخَ َٓ ٤َِٟاَئ  يَن َوا ُت اٟلِّ أَبَِصِ َٓ ٤َِِٟشحُٔس  َٕ ا َٛ َو َٓ ٤َاُئ  ِت اٟشَّ ٤ََِطَ ٔٔطٔ َٓ َِ بٔی٨ُُط َوَرِوثَُة أَ

ِي٠َُة إِٔحَسی َو  َٟ ٤َِٟاُئ َوإَٔذا هَٔی  يُن َوا ِْشٔ اِْلََوأَخٔ ٓٔيض٤َٔا اٟلِّ ٌَ ِٟ ی٩َ ٩ِ٣ٔ ا  ًِْٔشٔ

 االاصنری، دمحم نب اربامیہ، ایب ہملس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 

ة
ت 
دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، امعرہ نب زغ

آپ  ے راضمؿ ےک درایمین ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے راضمؿ ےک ادتبایئ رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای رھپ 

رشعہ ںیم اکی رتیک ہمیخ ںیم ااکتعػ رفامای  س ےک درفازے  ر اٹچیئ یگل نویئ  یھ رافی ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

رک ہمیخ ےس ابرہ اےنپ اہھت ےس فہ اٹچیئ اٹہیئ افر ہمیخ ےک اکی وک ے ںیم اےس رھک دای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانپ رس راب

 اکنال افر ووگں ےس ابت رفامیئ  و فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی نو ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم

اہک ایگ ہک ہی  ے اس رات یک التش ںیم ےلہپ رشعے ںیم ااکتعػ ایک اھت رھپ ںیم  ے درایمین رشعہ ںیم ااکتعػ ایک رھپ الای ایگ افر ھجم ےس 



 

 

رات آرخی رشعہ ںیم ےہ  و مت ںیم ےس  ےس ااکتعػ رکان دنسپ نو  و اےس اچےیہ ہک فہ ااکتعػ رک ےل  و ووگں  ے آپ ےک اسھت 

ااکتعػ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم اس رات وک اطؼ رات ںیم داھکی افر ںیم  ے داھکی ہک ںیم ایس اطؼ رات یک 

یٹم افر اپین ںیم دجسہ رکراہ نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اوسیکںی رات یک حبص کت ایقؾ ایک حبص ےک فتق ابرش نویئ افر حبص وک 

 دجسم ےس اپین اکپٹ  و  س فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص یک امنز ےس افرغ نو ے  و ںیم  ے داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ر انک یک وچیٹ اک انکرہ یٹم افر اپین ےس آودہ اھت افر ہی حبص آریخ رشعہ یک اوسیکںی رات یک  یھ۔یک یناشین اف

 االاصنری، دمحم نب اربامیہ، ایب ہملس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ة
ت 
 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، امعرہ نب زغ

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ابوًا٣ز، ہظا٦، یحٌی، حرضت ابوس٤٠ہ :  راوی

ث٨ََا  َٟ َحسَّ ٧َا  ا٢َ َتَذاََکِ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا أََتِيُت أَبَا ٣َُح٤َّ َٓ ِسرٔ  َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا

 َ ٔل ُد ب٨َٔا إ ٠ُِت أََُل َتَِخُ ُ٘ َٓ ا  ّ٘ ٨ُِط َوكَاَ٪ لٔی َػٔسي ًَ ُِٟدِسرٔیَّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔيٕس ا َت َس ٌِ ُط َس٤ٔ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٠َِيطٔ َخ٤ٔيَؼْة  ًَ َد َو َََٓخَ ی ا٨َِّٟد١ٔ 

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٨َا ٣َ ِٔ َٜ ًَِت ٥ِ ا ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ِسرٔ  َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ ٥َ یَِذَُکُ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِْشَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ُِٟوِسَلی ٩ِ٣ٔ َر٣َ  َٟ ا ِّی أُرٔیُت  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َدَلب٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ی٩َ  ِج٨َا َػبٔيَحَة ًِْٔشٔ َََٓخَ اَ٪  ِسرٔ ـَ َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا

ِّی أُرٔی ٔن ٕ َوإ ِْشٔ اِْلََوأَخٔ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ ؤِتز ٌَ ِٟ َِٟت٤ُٔشوَصا فٔی ا ا َٓ َِٔشیُتَضا  ُ ََٔشیُتَضا أَِو أ ِّی  ٔن ٩ِ٤َ كَاَ٪ َوإ َٓ ِّی أَِسحُُس فٔی ٣َإئ َوكٔيٕن  ُت أَن

 َٗ ٤َأئ  ٨َا َو٣َا ٧ََزی فٔی اٟشَّ ٌِ َج ا٢َ ََفَ َٗ  ٍِ ٠ِيَرِٔج َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ َٕ َٜ َت ًِ ا٢َ َوَجائَِت َسَحابَْة ا َٗ ًَّة  زَ

 َ ٤َِِٟشحٔٔس َوك ُٕ ا ِ٘ َّی َسا٢َ َس ٧َا َحً ٤ُِٔطِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ َّی اہللُ  أَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََلةُ ََفَ اَ٪ ٩ِ٣ٔ َجزٔیسٔ ا٨َِّٟد١ٔ َوأُٗٔي٤َِت اٟؼَّ

ئن فٔی َجِبَضتٔطٔ  َّی َرأَیُِت أَثََز اٟلِّ ا٢َ َحً َٗ ئن  ٤َِٟأئ َواٟلِّ  َيِشُحُس فٔی ا

 ادقلر ےک قلعتم ثحب یک رھپ ںیم رضحت  دمحم نب ینثم، اوباعرم، اشہؾ، ییحی، رضحت اوبہملس ےس رفاتی ےہ

 

ی لة
رفامےت ںیہ ہک مہ  ے ل

اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آای وج ہک ریمے دف ت ےھت ںیم  ے اؿ ےس اہک ایک آپ امہرے اسھت وجھکرفں ےک ابغ 

ے؟ فہ اےنپ اف ر اکی اچدر افڑے نو ے ریمے اسھت ےلکن  و ںیم  ے اؿ ےس اہک

 

کلی

 

ت
 ہک ایک آپ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع کت  ںیہ 

 ادقلر اک ذترکہ انس ےہ؟ اوہنں  ے رفامای اہں مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت راضمؿ ےک 

 

ی لة
فآہل فملس ےس ل



 

 

 ادقلر درایمین رشعہ ںیم ااکتعػ ایک وسیبںی یک حبص وکمہ ےلکن  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ ہبطخ

 

ی لة
 دای افر رفامای ہک ل

 ےھجم داھکیئ یئگ ےہ افر ںیم اےس وھبؽ ایگ نوں ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ےھجم الھب دی یئگ افر مت اےس آرخی رشعے

آدیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل یک اطؼ را وں ںیم التش رکف افر ںیم  ے وخاب ںیم داھکی ہک ںیم اپین افر یٹم ںیم دجسہ رک راہ نوں  و  س 

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ااکتعػ ایک اھت فہ فا س وٹ اج ے رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ فا س وٹ ےئگ افر مہ 

 اھت رضحت اوبدیعس  ے آامسؿ ںیم ابدؽ اک وکیئ ڑکٹا  ںیہ داھکی اھت رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اس فتق  ںیہ داھکی

ےتہک ںیہ ہک داتعف ابدؽ آ ے افر رھپ ابرش نویئ اہیں کت ہک دجسم یک تھچ ےنکپٹ یگل وج ہک وجھکر یک اشوخں ےس یبن نویئ  یھ رھپ امنز 

ےت ںیہ ہک ںیم اقمئ یک یئگ افر ںیم  ے داھکی ہک روسؽ اہلل اپین افر یٹم ںیم دجسہ رک رےہ ںیہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یناشین رابرک ںیم یٹم اک اشنؿ داھکی۔

 دمحم نب ینثم، اوباعرم، اشہؾ، ییحی، رضحت اوبہملس :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ا

 

ی لة
 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیمل

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دقلر یک 
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 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، حرضت یحٌی ب٩ ابی ْٛير :  راوی

ًَِبُس اٟ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو و َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا زَّزَّ

 ٔ ٔ ٧َِحَوُظ َوفٔی َحٔسیْ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ْٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ص٤َُا  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ لِٔکَ ٔ َحسَّ ٤ُِِٟٔيَرة َّی اہللُ  ض٤َٔا َرأَیُِت ا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ئن  ًَلَی َجِبَضتٔطٔ َوأَِر٧َبَتٔطٔ أَثَزُ اٟلِّ َٖ َو ََِصَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ا

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، رضحت ییحی نب ایب ریثک ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی ےہ 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  س فتق امنز ےس افرغ نو ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  افر اؿ دفونں دحوثیں ںیم

 یک یناشین افر انک رابرک  ر یٹم ےک اشنؿ نوےت ےھت۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلامحؿ داریم، رضحت ییحی نب ایب ریثک :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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 سٌيس، ابی َرضہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ابوبرک ب٩ خَلز، ًبساُلًلی،  :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔيْس  ث٨ََا َس ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ز َّی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َخَلَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔيٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ََرِضَ  أَبٔی 

ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ِي٠ََة ا َٟ اَ٪ ی٠ََِت٤ُٔص  ـَ ِْشَ اِْلَِوَسَم ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٜ َت ًِ ا

 ٌَ ِٟ ََّضا فٔی ا َٟطُ أ٧َ وَِّق ث٥َُّ أُبٔی٨َِت  ُ٘ َٓ ِٟب٨َٔأئ  يَِن أ٣َََز بٔا ـَ َ٘ َِ ا ا َّ٤٠َ َٓ ُط  َٟ ِب١َ أَِ٪ تَُباَ٪  َٗ ِسرٔ  َ٘ ِٟ أًُٔيَس ث٥َُّ ِْشٔ اِْلََوأَخٔ ا َٓ ِٟب٨َٔأئ  أ٣َََز بٔا َٓ  

ِجُت ْٔلُِخ  ِّی ََخَ ٔن ِسرٔ َوإ َ٘ ِٟ ِي٠َُة ا َٟ ََّضا كَا٧َِت أُبٔی٨َِت لٔی  ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَلَی ا٨َّٟأض  َد  أ٪ ََخَ َّ٘ َحاَئ َرُجََلٔ٪ َیِحَت َٓ ٥ِ بَٔضا  ُٛ بَٔر

 ِٟ ا َٓ یُتَضا  ٨ُشِّ َٓ ِيَلاُ٪  ُض٤َا اٟظَّ ٌَ َِٟدا٣َٔشٔة ٣َ ةٔ َوا ٌَ ابٔ ةٔ َواٟشَّ ٌَ أس َِٟت٤ُٔشوَصا فٔی اٟتَّ اَ٪ ا ـَ ِْشٔ اِْلََوأَخٔ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ َت٤ُٔشوَصا فٔی ا

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ُّٙ بَٔذَٟٔک ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ا٢َ أََج١ِ ٧َِح٩ُ أََح َٗ ٔ ٨٣َّٔا  َسز ٌَ ِٟ ٥ُ٠ًَِ بٔا ٥ُِ أَ َّٜ ٌٔيٕس إ٧ٔ ٠ُُِٗت یَا أَبَا َس ا٢َ  َٗ ٌَ أس ُة ُت ٣َا اٟتَّ ٌَ ابٔ ُة َواٟشَّ

إَٔذا َٓ ُة  ٌَ أس ی٩َ َوهَٔی اٟتَّ ًَّٟٔی َت٠ٔيَضا ث٨َِٔتئِن َؤًِْشٔ ا َٓ وَ٪  ِت َواحَٔسْة َؤًِْشُ ـَ ا٢َ إَٔذا ٣َ َٗ َِٟدا٣َٔشُة  وَ٪  َوا ِت ثَََلْث َؤًِْشُ ـَ ٣َ

ًَّٟٔی َت٠ٔيَضا ا َٓا وَ٪  إَٔذا ٣ََضی َخ٤ِْص َؤًِْشُ َٓ ُة  ٌَ ابٔ ًَّٟٔی َت٠ٔيَضا اٟشَّ ا أ٪ یَِدَتٔؼ٤َا٪ٔ َٓ َّ٘ ٕ ٣َکَاَ٪ َیِحَت ز ا٢َ اب٩ُِ َخَلَّ َٗ  َِٟدا٣َٔشُة و 

دمحم نب ینثم، اوبرکب نب الخد، دبعاالیلع، دیعس، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک 

 ادقلر ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے راضمؿ ےک درایمین رشعہ ںیم ااکتع

 

ی لة
ػ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ل

 اظرہ نو ے ےس ےلہپ اےس التش ایک رافی ےتہک ںیہ ہک  ب درایمین رشعہ وپرا نوایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہمیخ وک اکنےنل اک

ادقلر آرخ

 

ی لة
ی رشعہ ںیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رھپ ہمیخ مکح رفامای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آاگہ ایک ایگ ہک ل

ادقلر ےک ابرے ںیم 

 

ی لة
اگل ے اک مکح رفامای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ووگں ےک اپس رشتفی ال ے افر رفامای اے ووگں ےھجم ل

اؿ ےک اسھت اطیشؿ اھت  و ںیم اےس وھبؽ ایگ  اتبای ایگ اھت افر ںیم اس یک ربخ دےنی ےک ےئل الکن اھت ہک دف آدیم ڑلےت نو ے رظن آ ے

ادقلر وک راضمؿ ےک آرخی رشعہ ونںی، اس وںی افر اپوچنںی رات ںیم التش رکف رافی اتہک ےہ ہک ںیم  ے اہک 

 

ی لة
نوں  و اب مت ل

 رافی  ے اہک ہک ںیم  ے اوبدیعس مہ ےس زایدہ یتنگ وک مت اجےتن نو  و فہ ےنہک ےگل ہک اہں اس ابرے ںیم مہ مت ےس زایدہ قح رےتھک ںیہ

رعض ایک ہک ونںی افر اس وںی افر اپوچنںی اک ایک بلطم ےہ؟ اوہنں  ے رفامای رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

اوسیکںی رات سگار ے ےک دعب وج ابوسیئںی رات آیت ےہ فیہ ونںی رات ےہ افر  ب ابوسیئںی رات سگار ے ےک دعب وچوسیبںی 

  ےہ فیہ اس وںی رات ےہ افر  ب یوسیچںی رات سگار ے ےک دعب یوسیبھںی رات آیت ےہ  و فیہ اپوچنںی رات ےہ۔رات آیت

 دمحم نب ینثم، اوبرکب نب الخد، دبعاالیلع، دیعس، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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بوؿ٤زہ، ؿحاک ب٩ سٌيس ب٩ ٤ًزو ب٩ سہ١ ب٩ اسحاٚ ب٩ ٣ح٤س ب٩ اطٌث اب٩ ٗيص ٨ٛسی، ًلی ب٩ خْش٦، ا :  راوی

 ٤ًْا٪، اب٩ خْش٦، ؿحاک ب٩ ٤ًْا٪، ابی َرض ٣ولی ٤ًز ب٩ ًبيساہلل، بْس اب٩ سٌيس، حرضت ًبساہلل ب٩ ا٧يص

ًَلٔیُّ  ٨ِٜٔسٔیُّ َو ِيٕص اِل َٗ ٔث ب٩ِٔ  ٌَ ٔس ب٩ِٔ اِْلَِط َٙ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ًَ ٌٔيُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس َٗ و َحسَّ  ٕ٦ ث٨ََا  ب٩ُِ َخِْشَ اَُل َحسَّ

٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ  ٤َاَ٪  ِْ أک ب٩ِٔ ًُ حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ  ٕ٦ ا٢َ اب٩ُِ َخِْشَ َٗ ٤َاَ٪ َو ِْ اُک ب٩ُِ ًُ حَّ َـّ ثَىٔی اٟ  ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِئس اہللٔ أَبُو َؿ٤َِزَة َحسَّ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أ٧َُِيٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ ا  ٩ًَِ ٌٔيٕس  َِٔشیُتَضا ٩ًَِ بُِْسٔ ب٩ِٔ َس ُ ِسرٔ ث٥َُّ أ َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ ا٢َ أُرٔیُت  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ ََٓؼل ی٩َ  ِي٠ََة ثَََلٕث َؤًِْشٔ َٟ ٧َا  ٤ُِٔطِ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َوأََرانٔی ُػِبَحَضا أَِسحُُس فٔی ٣َإئ َوكٔيٕن  ًَ َّی اہللُ  َػل

ا َٓ َ و٢ُ ث ُ٘ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أ٧َُِيٕص َي ًَ ا٢َ َوكَاَ٪  َٗ ٔٔطٔ  َِ ًَلَی َجِبَضتٔطٔ َوأَ ئن  ٤َِٟأئ َواٟلِّ َٖ َوإٔ٪َّ أَثََز ا ی٩َ ََِصَ  ََلٕث َؤًِْشٔ

دیعس نب رمعف نب لہس نب ااحسؼ نب دمحم نب ا ثع انب س ، دنکی، یلع نب رشخؾ، اوبرمضہ، کاحک نب امثعؿ، انب رشخؾ، کاحک 

امثعؿ، ایب رضن ومیل رمع نب دیبع اہلل، رسب انب دیعس، رضحت دبعاہلل نب ا سی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  نب

ں رافی  ے رفامای ہک ےھجم ۃلیل ادقلر داھکیئ یئگ رھپ اےس الھب دای ایگ افر ںیم  ے اس یک حبص داھکی ہک ںیم اپین افر یٹم ںیم دجسہ رک راہ نو

 ےتہک ںیہ ہک وسئیتںی رات ابرش نویئ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ امنز ڑپاھیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس

 

 

ی لة
 افرغ نو ے  و آپ یک یناشین افر انک  ر اپین افر یٹم ےک اشنؿ ےھت رضحت دیبع اہلل انب ا سی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وسئیتںی رات وک ل

 ر رفامےت ےھتادقل

دیعس نب رمعف نب لہس نب ااحسؼ نب دمحم نب ا ثع انب س ، دنکی، یلع نب رشخؾ، اوبرمضہ، کاحک نب امثعؿ، انب رشخؾ،  :  رافی

 کاحک نب امثعؿ، ایب رضن ومیل رمع نب دیبعاہلل، رسب انب دیعس، رضحت دبعاہلل نب ا سی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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 تٌالٰی ٨ًہاابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، وٛيٍ، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل  :  راوی



 

 

ًَائَٔظَة َرضٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٍْ ٕ َوَوٛٔي ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ٨َِضا  ًَ َی اہللُ 

 َٗ َِٟت٤ُٔشوا َو ٕ ا ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَ٪ اہللٔ َػل ـَ ِْشٔ اِْلََوأَخٔ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ ِسرٔ فٔی ا َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ ِوا  ٍْ َتََحَّ  ا٢َ َوٛٔي

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، فعیک، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ادقلر وک ر

 

ی لة
اہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ل

ْ
َف
ّ
 َ
َ

 

ووا" فعیک  ے اہک "ت ُ
ِس
م َ

 

لْت

 "اضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم التش رکف انب ریمن  ے اہک "ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، فعیک، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ حات٥ سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبسة، ًاػ٥ ب٩ ابی ا٨ٟحوز، حرضت زر ب٩  :  راوی

 بيع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہح

 ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ اب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ص٤َُا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز لِٔکَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبَسَة و َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة 

وُُل َس  ُ٘ ا زٔرَّ ب٩َِ حُبَِيٕع َي ٌَ ٔ َس٤ٔ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا٨َُّٟحوز و٢ُ َو ُ٘ وزٕ َي ٌُ ٠ُِت إٔ٪َّ أََخاَک اب٩َِ ٣َِش ُ٘ َٓ ٨ًَِطُ  ٕب َرضَٔی اہللُ  ٌِ َٛ ُِٟت أُبَیَّ ب٩َِ  َ أ

 َٗ َُّط  ک١َٔ ا٨َّٟاُض أ٣ََا إ٧ٔ ا٢َ َرح٤َُٔط اہللُ أََراَز أَِ٪ َُل یَتَّ َ٘ َٓ ِسرٔ  َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ َِٟحِو٢َ ُئؼِب  ٥ِ ا ُ٘ اَ٪ َو ٩ِ٣َ َي ـَ ََّضا فٔی َر٣َ ٥َٔ٠ًَ أ٧َ ََّضا فٔی ِس  أ٧َ

ی  ٍٕ َؤًِْشٔ ِي٠َُة َسِب َٟ ََّضا  ىٔی أ٧َ ِْ َٕ َُل َيِشَت ی٩َ ث٥َُّ َح٠َ ٍٕ َؤًِْشٔ ِي٠َُة َسِب َٟ ََّضا  ِْشٔ اِْلََوأَخٔ َوأ٧َ ٌَ ِٟ و٢ُ َذَٟٔک یَا ا ُ٘ ٠ُِت بٔأَیِّ َطِيٕئ َت ُ٘ َٓ  ٩َ

 َ ًَّٟٔی أَِخبََر٧ ََل٣َٔة أَِو بٔاِْلَیٔة ا ٌَ ِٟ ا٢َ بٔا َٗ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  ََٟضاأَبَا ا  ََ ا ٌَ ٍُ یَِو٣َئٕٔذ َُل ُط ََّضا َتِل٠ُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ   ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ےس دمحم نب احمت، انب ایب رمع، انب ہنییع، انب احمت ایفسؿ نب ہنییع، دبعة، اعمص نب ایب اوجنلد، رضحت زر نب شیبح ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ افر رعض ایک ہک آپ ےک اھبیئ رضحت انب رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے

 ادقلر وک اپےل اگ رضحت ایب نب بعک ریض اہلل 

 

ی لة
وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وج آدیم اسرا اسؽ ایقؾ رکے اگ  و فہ ل

اچےتہ ےھت ہک ںیہک وگ اکی یہ رات  ر ہن رھبفہس رک ےک ھٹیب اجںیئ فرہن انیقی فہ  اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اہلل اس  ر رمح رفام ے فہ ہی

ادقلر راضمؿ ںیم ےہ افر فہ یھب راضمؿ ےک آرخی رشعے ںیم ےہ افر فہ رات اتسوسیئںی رات 

 

ی لة
ایھچ رطح اجےتن ےھت ہک ل

ادقل

 

ی لة
ر اتسوسیئںی رات ےہ ںیم  ے رعض ایک اے اوبا!رذنر! ےہ رھپ اوہنں  ے ریغب اانثتسء اؿ اشء اہلل ےک ریغب ےک مسق اھکیئ ہک ل

آپ ہی ابت سک فہج ےس رفام رےہ ںیہ؟ اوہنں  ے رفامای ہک اس دلیل افر اشنین یک انب  ر ہک  س یک ربخ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 س یک اعشںیئ  ںیہ نوںیت۔فملس  ے ںیمہ دی ےہ ہک ہی فہ رات ےہ ہک اس رات ےک دعب ےک دؿ وج وسرج ولطع نوات ےہ  و ا

دمحم نب احمت، انب ایب رمع، انب ہنییع، انب احمت ایفسؿ نب ہنییع، دبعة، اعمص نب ایب اوجنلد، رضحت زر نب شیبح ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 زفں اک ایبؿرف :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبسہ ب٩ ابی ٟبابة، حرضت زر ب٩ حبيع حرضت ابی ب٩ ٌٛب رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا  ِبَسَة ب٩َِ أَبٔی َُٟبابَةَ و َحسَّ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ َْى ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ زٔرِّ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ُث   یَُحسِّ

ِسرٔ َواہللٔ  َ٘ ِٟ َِٟي٠َةٔ ا ا٢َ أُبَیٌّ فٔی  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕب َرضَٔی اہللُ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ  ِي٠َُة حُبَِيٕع  بَرُ ٠ًِِٔٔم هَٔی ا٠َّٟ ِٛ َبُة َوأَ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٤ُ٠ًََِضا  َ ِّی َْل ٔن  إ

٤ََّا  ی٩َ َوإ٧ٔ ٍٕ َؤًِْشٔ ِي٠َُة َسِب َٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔ٘ٔيا٣َٔضا هَٔی  ًَ َّی اہللُ  ًَّٟٔی أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٖٔ هَٔی ا ََِٟحِ َبُة فٔی َصَذا ا ٌِ َطکَّ ُط

ِي٠َُة ا ٨ًَِطُ ا٠َّٟ ثَىٔی بَٔضا َػاحْٔب لٔی  ا٢َ َوَحسَّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ًَّٟٔی أ٣َََز٧َا بَٔضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

، رضحت زر نب شیبح رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابرے ںیم 

 

ة
ت 
دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعہ نب ایب ابل

ادقلر ےک ابرے ںیم رفامای اہلل یک مسق! ںیم اس رات وک اج ات نوں ہبعش  ے اہک  رفامےت ںیہ ہک رضحت ایب

 

ی لة
ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ل

ہک رضحت ایب رفامےت ںیہ ہک ےھجم بس ےس زایدہ اس ابت  ر نیقی ےہ ہک ہی فیہ رات ےہ ہک  س رات ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فر فہ اتسوسیئںی رات ےہ ہبعش وک رضحت ایب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اؿ اافلظ ںیم کش ےہ ہک فآہل فملس  ے ںیمہ ایقؾ اک مکح رفامای ا

 ہی فیہ رات ےہ ہک  س ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح رفامای۔

، رضحت زر نب شیبح رضحت ایب نب بعک  :  رافی

 

ة
ت 
 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعہ نب ایب ابل

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

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس یک التش ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ادقلر یک 

 

ی لة
 ل
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 ٣ح٤س ب٩ ًباز، اب٩ ابی ٤ًز، ٣زوا٪، ٓزاری، یزیس، اب٩ ٛيشا٪، ابی حاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ یَزٔیَس َوصُوَ  زَارٔیُّ  َٔ ِٟ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َوصَُو ا اَُل َحسَّ َٗ ًَبَّازٕ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیو َحسَّ ِيَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ أَبٔی   اب٩ُِ  َحاز٦ٕٔ 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ِسرٔ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ ٧َا  ا٢َ َتَذاََکِ َٗ ٨ُِط  ًَ ٤َزُ صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َ٘ ِٟ ٍَ ا ا٢َ أَی٥ُُِّٜ یَِذَُکُ حٔيَن ك٠ََ َ٘ َٓ  ٥َ

٨َةٕ  ِٔ ِّٙ َج ١ُِْ ٔط  َوصَُو ٣ٔ

فاؿ، زفاری، سیدی، انب اسیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک دمحم نب ابعد، انب ایب رمع، رم

ادقلر اک ذترکہ ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت ںیم ےس سک

 

ی لة
وک  مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ل

ادقلر فہ رات ےہ ہک  س ںیم اچدن تشط ےک اکی ڑکٹے یک رطح ولطع نوات ےہ۔اید ےہ ہک  س فتق اچدن ولطع نوا ل 

 

 ی لة

 دمحم نب ابعد، انب ایب رمع، رمفاؿ، زفاری، سیدی، انب اسیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ااکتعػ اک ایبؿ : ابب

 ...راضمؿ اابملرک ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ ےک ایبؿ ںیم

 ااکتعػ اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ ےک ایبؿ ںیم
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 ب٩ اس٤اًي١، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ہزا٪ رازی، حات٥  :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٌٔي١َ  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ُس ب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪ اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

َّی  اَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ـَ ِْشٔ اِْلََوأَخٔ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ ُٕ فٔی ا ٜٔ َت ٌِ ٥َ كَاَ٪ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

دمحم نب رہماؿ رازی، احمت نب اامسلیع، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

 امای رکےت ےھت۔ہیلع فآہل فملس راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ رف

 دمحم نب رہماؿ رازی، احمت نب اامسلیع، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ااکتعػ اک ایبؿ :   ابب



 

 

  ااکتعػ ےک ایبؿ ںیمراضمؿ اابملرک ےک آرخی رشعہ ںیم

     287    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌّ ٔ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس أَ٪َّ ٧َآ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ و َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ثَطُ  ا َحسَّ

ِس  َٗ ٍْ َو ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ اَ٪  ـَ ِْشَ اِْلََوأَخَ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ َت ٌِ ٥َ كَاَ٪ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ًَِطُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِبُس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ أََرانٔی 

٤َِٟکَا ٤َِِٟشحٔسٔ ا ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٕ ٓٔيطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٜٔ َت ٌِ َّٟٔذی كَاَ٪ َي  َ٪ ا

اوباطرہ، انب فبہ، وی،س نب سیدی، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ 

ےھت رضحت انعف ےتہک ںیہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ےھجم دجسم یک فہ ہگج ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای رکےت 

 داھکیئ  س ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااکتعػ رفامای رکےت ےھت۔

 اوباطرہ، انب فبہ، وی،س نب سیدی، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ااکتعػ اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ ےک ایبؿ ںیم

     288    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل سہ١ ب٩ ٤ًْا٪، ً٘بہ ب٩ خاٟس سٜونی، ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ًب :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ُٜونٔیُّ  َبُة ب٩ُِ َخأٟٕس اٟشَّ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٤َِْاَ٪ َحسَّ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ ًُ ٩ًَِ أَبٔيطٔ و َحسَّ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

 ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  اَ٪ ٩ًَِ  ـَ ِْشَ اِْلََوأَخَ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ َت ٌِ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ  ٨َِضا 

ؽ لہس نب امثعؿ، ہبقع نب اخدل وکسین، دیبع اہلل نب رمع، دبعارلنمح نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روس

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای رکےت ےھت۔ اہلل یلص

 لہس نب امثعؿ، ہبقع نب اخدل وکسین، دیبعاہلل نب رمع، دبعارلامحؿ نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ااکتعػ اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ ےک ایبؿ ںیم
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٤ير، یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، سہ١ ب٩ ٤ًْا٪، حٔؽ ب٩ ُياث، ہظا٦، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اب٩ ٧ :  راوی

 ہظا٦ ب٩ رعوة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ُؽ ب٩ُِ ُٔ  ِٔ ٤َاَ٪ أَِخبََر٧َا َح ِْ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ ًُ اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ ا  ٌّ َيإث َج٤ٔي

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبةَ  ًَائَٔظَة  َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اَُل َحسَّ َٗ َُٟض٤َا  ُى  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ َوأَبُو َُکَ

ِْشَ اِْلََوأَخَ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ َت ٌِ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  اَ٪ َر٣َ  َرضَٔی اہللُ   ـَ

ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، لہس نب امثعؿ، صفح نب ایغث، اشہؾ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ نب رعفة، دیسہ اعہشئ 

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای رکےت ےھت۔

ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، لہس نب امثعؿ، صفح نب ایغث، اشہؾ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ نب رعفة،  :  رافی

 دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 اک ایبؿااکتعػ  :   ابب

 راضمؿ اابملرک ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ ےک ایبؿ ںیم
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 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ً٘ي١، زہزی، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َٟيِ  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ و َحسَّ ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِي١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ْث 

ًِتَ  زَّ َوَج١َّ ث٥َُّ ا ًَ اُظ اہللُ  َّٓ َّی َتَو اَ٪ َحً ـَ ِْشَ اِْلََوأَخَ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ َت ٌِ َٕ أَِزَوا٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ َي َٜ ٔ ٔسظ ٌِ  ُجُط ٩ِ٣ٔ َب

ہبیتق نب دیعس، ق ،، لیقع، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای رکےت ےھت اہیں کت ہک اہلل اعتیل  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فافت دے دی رھپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااکتعػ رفامای رکیت  ںیھ۔ آپ

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، لیقع، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  س اک ااکتعػ اک ارادہ نو  و فہ اینپ ااکتعػ فایل ہگج ںیم بک

 ااکتعػ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  س اک ااکتعػ اک ارادہ نو  و فہ اینپ ااکتعػ فایل ہگج ںیم بک دالخ نو ۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، یحٌی ب٩ سٌيس، ٤ًزہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس اؤیََة  ٌَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  اہللُ 

َُّط  ُط َوإ٧ٔ َٔ َٜ َت ٌِ ِحَز ث٥َُّ َزَخ١َ ٣ُ َٔ ِٟ َّی ا َٕ َػل ٜٔ َت ٌِ ٥َ إَٔذا أََراَز أَِ٪ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٖ اہللٔ َػل ًِتٔکَا َب أََراَز أُل رُضٔ َٓ أ٣َََز بٔدَٔبائٔطٔ 

 َٓ اَ٪  ـَ ِْشٔ اِْلََوأَخٔ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا ًَ َّی اہللُ  َُيِرَُصا ٩ِ٣ٔ أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َب َوأ٣َََز  رُضٔ َٓ أ٣ََزَِت َزی٨َُِب بٔدَٔبائَٔضا 

إَٔذا اِْلَِخبَٔيةُ  َٓ ِحَز ٧ََوَز  َٔ ِٟ ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َػل َّ٤٠َ َٓ َب  رُضٔ َٓ ِٟ  بٔدَٔبائٔطٔ  ا٢َ آ َ٘ أ٣َََز بٔدَٔبائٔطٔ َٓ َٓ بٔرَّ تُزِٔزَ٪ 

ا٢ٕ  ٢ٔ ٩ِ٣ٔ َطوَّ ِْشٔ اِْلَوَّ ٌَ ِٟ َٕ فٔی ا َٜ َت ًِ َّی ا اَ٪ َحً ـَ ٔ َر٣َ َٖ فٔی َطِضز ًِتٔکَا وَِّق َوَتَزَک أُل ُ٘ َٓ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، ییحی نب دیعس، رمعہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک 

فآہل فملس اک  ب ااکتعػ اک ارادہ نوات  و حبص یک امنز ڑپےتھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااکتعػ فایل ہگج ںیم رشتفی ےل اجےت 

 فآہل فملس  ے راضمؿ افر ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی رمہبت ہمیخ اگل ے اک مکح رفامای  و ہمیخ اگل دای ایگ آپ یلص اہلل ہیلع

دای ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ اک ارادہ رفامای رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اےنپ ےئل ہمیخ اک مکح دای  و اؿ ےک ےئل یھب ہمیخ اگل 

یھب ےمیخ اگل دےیئ ےئگ  و ایگ افر اؿ ےک العفہ دفرسی ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے یھب ےمیخ اگل ے اک مکح رفامای  و اؿ ےک ےئل 

 ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رجف یک امنز ڑپ ی افر  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ومیخں وک ےگل داھکی  و آپ یلص 

ےنل اک مکح رفامای  و فہ وھکؽ دای اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ہی یکین اک ارادہ رکیت ںیہ؟ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانپ ہمیخ وھک

 ایگ افر راضمؿ ےک ےنیہم ںیم ااکتعػ ٹوھڑ دای اہیں کت ہک وشاؽ ےک ادتبایئ رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای۔

 ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، ییحی نب دیعس، رمعہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ااکتعػ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  س اک ااکتعػ اک ارادہ نو  و فہ اینپ ااکتعػ فایل ہگج ںیم بک دالخ نو ۔
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٤زو ب٩ سواز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ابواح٤س، سٔيا٪، س٤٠ہ ب٩ اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ً :  راوی

طبيب، ابو٣ِيرہ، اوزاعی، زہير ب٩ رحب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، اب٩ اسحاٚ، یحٌی ب٩ سٌيس، ٤ًزہ، سيسہ ًائظہ 

 ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

َيا ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ثَىٔی و َحسَّ َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ازٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََر٧َا  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َسوَّ ثَىٔی  ُ٪ ح و َحسَّ

ث٨ََا أَبُو ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔيٕب َحسَّ َياُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ ح و ٤ُِِٟٔيَرةٔ َحسَّ ٣َُح٤َّ

َٙ ك١ُُّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٌٔيٕس  َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس َصُذَُلٔئ 

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ اؤیََة َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ٩ًَِ  ٌَ ىَی َحسٔیٔث أَبٔی ٣ُ ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ًَ َّی اہللُ  َػل

ب٩َِ  َُّض٩َّ ََضَ ٨ًَُِض٩َّ أ٧َ َؼَة َوَزی٨ََِب َرضَٔی اہللُ  ِٔ ًَائَٔظَة َوَح َٙ ذَِٔکُ  َِٟحارٔٔث َواب٩ِٔ إِٔسَح ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًِتٔکَاَو  ٖٔ  اِْلَِخبَٔيَة َٟٔٔل

انب ایب رمع، ایفسؿ، رمعف نب وساد، انب فبہ، رمعف نب احرث، دمحم نب راعف، اوبادمح، ایفسؿ، ہملس نب بیبش، اوبریغمہ، افزایع، زریہ 

نب رحب، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، انب ااحسؼ، ییحی نب دیعس، رمعہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع 

ملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک افر اکی رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت اعہشئ افر رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر فآہل ف

 رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک ےئل ےمیخ اگل ے ےئگ اتہک ہی ااکتعػ رکںی۔

اوبادمح، ایفسؿ، ہملس نب بیبش، اوبریغمہ، انب ایب رمع، ایفسؿ، رمعف نب وساد، انب فبہ، رمعف نب احرث، دمحم نب راعف،  :  رافی

 افزایع، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، انب ااحسؼ، ییحی نب دیعس، رمعہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 ...ی رشعہ ںیم اہلل زعفلج یک ابعدت ںیم افر زایدہ دج فدہج رک ے ےک ایبؿ یمراضمؿ ےک آرخ

 ااکتعػ اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم اہلل زعفلج یک ابعدت ںیم افر زایدہ دج فدہج رک ے ےک ایبؿ ںیم

     293    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہي٥ ح٨ولی، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، اسحاٚ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ئٌور، ٣ش٥٠ ب٩ ػبيح، اسحاٚ ب٩  :  راوی

 ٣ْسوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا



 

 

ُٙ أَِخ  ا٢َ إِٔسَح َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ َِٟح٨َِولٔیُّ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔي ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ بََر٧َا ُس

 َّ َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ُػبَِيٕح  ُٔوٕر  ٌِ ٥َ إٔذَا َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َى أَصِ  َ٘ ِْشُ أَِحَيا ا٠َِّٟي١َ َوأَِي ٌَ ِٟ ٤ِٟٔئِزََر َزَخ١َ ا  ٠َُط َوَجسَّ َوَطسَّ ا

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، انب ایب رمع، انب ہنییع، ااحسؼ، ایفسؿ نب ہنییع، ایب وفعیر، ملسم نب حیبص، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض 

نوےت ےھت  و آپ یلص اہلل اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب آرخی رشعہ ںیم دالخ 

 ہیلع فآہل فملس رات وک اجےتگ ےھت افر اےنپ رھگ فاوں وک یھب اگجےت افر ابعدت ںیم وخب وکشش رکےت افر دنبہت وبضمط ابدنھ ےتیل۔

ہ اعہشئ ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، انب ایب رمع، انب ہنییع، ااحسؼ، ایفسؿ نب ہنییع، ایب وفعیر، ملسم نب حیبص، رسمفؼ، دیس :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 ااکتعػ اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم اہلل زعفلج یک ابعدت ںیم افر زایدہ دج فدہج رک ے ےک ایبؿ ںیم
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ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوكا١٣ جحسری، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ٗتیبہ، ًبساٟواحس، حش٩ ب٩ ًبيساہلل، ابزاہي٥، اسوز  :  راوی

 ب٩ یزیس، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

َِٟحِحَسرٔیُّ  ٌٔيٕس َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ َِٟواحٔٔس  ًَِبُس ا ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٕ َِٟواحٔسٔ ب٩ِٔ زٔیَاز ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ص٤َُا  لِٔکَ

ًَائَٔظ  َِٟت  ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت اِْلَِسَوَز ب٩َِ َیزٔیَس َي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت إٔبَِزاصٔي٥َ َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ًُبَِئس اہللٔ  ٨َِضا كَاَ٪ ا ًَ ُة َرضَٔی اہللُ 

ٔ َر  َُيِرٔظ ِْشٔ اِْلََوأَخٔ ٣َا َُل َیِحَتضُٔس فٔی  ٌَ ِٟ ٥َ یَِحَتضُٔس فٔی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ُسو٢ُ اہللٔ َػل

حد ری، دبعاوادح نب زاید، ہبیتق، دبعاوادح، نسح نب دیبع اہلل، اربامیہ، اوسد نب سیدی، دیسہ اعہشئ دصہقی 
د 

ہبیتق نب دیعس، اوباکلم 

ٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم اینت رایتض رکےت ےھت ہک اس ےک ریض اہلل اعت

 العفہ افر دونں ںیم اینت رایتض  ںیہ رکےت ےھت

حد ری، دبعاوادح نب زاید، ہبیتق، دبعاوادح، نسح نب دیبعاہلل، اربامیہ، اوس :  رافی
د 

د نب سیدی، دیسہ اعہشئ ہبیتق نب دیعس، اوباکلم 

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  



 

 

 ...رشعہ ذی اہجحل ےک رفزفں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 ااکتعػ اک ایبؿ :   ابب

 رشعہ ذی اہجحل ےک رفزفں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اسحاٚ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

 ُٙ ا٢َ إِٔسَح َٗ  ُٙ یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٤ًَِٔع َحسَّ َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ أَِخبََر٧َا َو

َّی اہللُ  َِٟت ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز مُّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  َٗ ِْشٔ  ٌَ ِٟ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َػائ٤ّٔا فٔی ا

 نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت اوبرکب

 ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امہ ذی اہجحل ےک رشعہ ںیم یھبک رفزہ رےتھک نو ے  ںیہ داھکی۔

 اوبرکبی، ااحسؼ، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، :  رافی

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

  

 ااکتعػ اک ایبؿ :   ابب

 رشعہ ذی اہجحل ےک رفزفں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم
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 ابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبسی، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٕ ا ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ٩ًَِ  و َحسَّ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل

ِْشَ  ٌَ ِٟ ٥َِٟ َيُؼ٥ِ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص  اوبرکب نب انعف دبعی، دبعارلنمح ، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ذی اہجحل ےک رشعہ ںیم رفزہ  ںیہ راھک۔

 اوبرکب نب انعف دبعی، دبعارلامحؿ، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ : ابب

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ ج

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ؟اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ اجزئ ےہ افر وکاسن ان اجزئ ےہ

     297    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َّی اہللُ َحسَّ َرُجَّل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٥َ َُل َت٠ِ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َيأب  ِّْ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟ ٤َُِِٟحٔ ٥َ ٣َا ی٠ََِبُص ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٤َائ٥َٔ َوَُل ًَ ٌَ ِٟ ٤َُؽ َوَُل ا ُ٘ ِٟ َبُشوا ا

ِٟبََرا٧َٔص َوَُل  اؤیََلٔت َوَُل ا َ َبئِن َوَُل اْٟسَّ ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ ُض٤َا أَِس ٌِ َل ِ٘ َي ِٟ ئِن َو َّٔ ُِٟد ٠َِي٠َِبِص ا َٓ ٠َئِن  ٌِ َٖ إُٔلَّ أََحْس َُل َیحُٔس ا٨َّٟ ا َٔ ٔ ِٟد  ا

َِٟوِرُض  اُ٪ َوَُل ا ًََِفَ ُط اٟزَّ َيأب َطِيّئا ٣َشَّ ِّْ  َت٠َِبُشوا ٩ِ٣ٔ اٟ

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

ہم ابدنوھ وپاھچ ہک ارحاؾ ابدنےنھ فاال ڑپکفں ںیم ےس ایک ےنہپ؟  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رکات ہن ونہپ افر ہن یہ امع

ہک  س ےک اپس وجیت ہن نو  و فہ ومزے نہپ ےل افر اؿ وک اانت اکٹ ےل ہک افر ہن یہ ولشارںی افر ہن یہ ومزے ونہپ وسا ے اس ےک 

 ونخٹں ےس ےچین نو اجںیئ افر اےسی ڑپکے ہن ونہپ ہک  س ںیم زرفعاؿ افر فرس نو

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ اجزئ ےہ افر وکاسن ان اجزئ ےہ ؟
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و ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، یحٌی، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی یحٌی ب٩ یحٌی، ٤ًز :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ا٢َ یَِحٌَی أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ُض٥ِ  ٕب ك٠ُُّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َو َياُ٪ ب٩ُِ ًَُییِ و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ِخبََر٧َا ُس ٨ََة 

٥َ ٣َا یَ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ا٢َ َُل َی٠َِبُص اٟزُّصِزٔیِّ  َٗ  ٦ُ ٤َُِِٟحٔ ٠َِبُص ا

اؤی١َ َوَُل  َ ِٟبُر٧َُِص َوَُل اْٟسَّ ٤ٌَٔا٣ََة َوَُل ا ِٟ ٤ٔيَؽ َوَُل ا َ٘ ِٟ ٦ُ ا ٤َُِِٟحٔ ئِن إُٔلَّ أَِ٪ َُل َیحَٔس ا َّٔ ُِٟد اْ٪ َوَُل ا ًََِفَ ُط َوِرْض َوَُل َز  ثَِوبّا ٣َشَّ

َبئِن  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ َّی یَُٜو٧َا أَِس ُض٤َا َحً ٌِ َل ِ٘ ٠َِي َٓ ٠َئِن  ٌِ ََ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ییحی نب ییحی، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ر

اؾ فاال ہن ےہ رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ایگ ہک ارحاؾ ابدنےنھ فاال ایک ےنہپ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارح

 افر ہن یہ فہ ڑپکا  ےس زرفعاؿ اگل نو افر ہن ضیمق ےنہپ افر ہن امعہم ابدنے افر ہن وٹیپ افر ہن یہ ولشار افر ہن یہ ڑپکا ہک  س وک فرس یگل نو

 یہ ومزے وسا ے اس ےک ہک ارگ وکیئ وجےت ہن اپ ے  و فہ ومزے نہپ ےل رگم ونخٹں ےک ےچین ےس اکٹ ےل۔

 ہنع ییحی نب ییحی، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ اجزئ ےہ افر وکاسن ان اجزئ ےہ ؟
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َّطُ و َحسَّ ٨ًَُِض٤َا أ٧َ ا٢َ ٧ََهی   َٗ

 َٗ إ٪ أَِو َوِرٕض َو ًََِفَ ُّا بٔزَ ٦ُ ثَِوبّا ٣َِؼبُو ٤َُِِٟحٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َی٠َِبَص ا ًَ َّی اہللُ  ٠َئِن َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ ََ ٥ِ َیحِٔس  َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ 

َبئِن  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ ُض٤َا أَِس ٌِ َل ِ٘ َي ِٟ ئِن َو َّٔ ُِٟد ٠َِي٠َِبِص ا َٓ 

کل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ییحی نب ییحی، ام

فآہل فملس  ے ارحاؾ ابدنےنھ فاےل وک زرفعاؿ ای فرس رےگن نو ے ڑپکے ےننہپ ےس عنم ایک افر رفامای وج آدیم وج ایتں ہن اپ ے  و فہ 

 ں وک ونخٹں ےک ےچین ےس اکٹ ےل۔ومزے نہپ ےل افر اؿ ومزف

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اؾ ابدنےنھ فاےل ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ اجزئ ےہ افر وکاسن ان اجزئ ےہ ؟اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارح
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یحٌی ب٩ یحٌی، ابوربيٍ زہزانی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از، یهی، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو، جابز ب٩ زیس، حرضب اب٩ ًباض  :  راوی

 ٰی ٨ًہرضی اہلل تٌال

ا٢َ یَحِ  َٗ  ٕ از ٩ًَِ َح٤َّ ا  ٌّ ٌٔيٕس َج٤ٔي ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َو ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ َحسَّ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ٌَی أَِخبََر٧َا َح٤َّ

ا َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٕو  و٢ُ ًَ ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو یَِدُلُب َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٢َ َس٤ٔ

 ٦َ ٤َُِِٟحٔ ىٔی ا ٌِ ٠َئِن َي ٌِ ٥َِٟ َیحِٔس ا٨َّٟ أ٪ ٩ِ٤َٟٔ  َّٔ ُِٟد ٥َِٟ َیحِٔس اِْلَٔزاَر َوا اؤی١ُ ٩ِ٤َٟٔ  َ  اْٟسَّ

د نب زدی، رمعف، اجرب نب زدی، رضحب انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ییحی نب ییحی، اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، امحد، یحی، امح

 رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہبطخ دےتی نو ے انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک اس

 ےل ینعی ارحاؾ فاال آدیم فہ ومزے نہپآدیم ےک ےئل ولشار ےہ وج اچدر ہن اپ ے افر وج آدیم وجایتں ہن اپ ے 

 ییحی نب ییحی، اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، امحد، یحی، امحد نب زدی، رمعف، اجرب نب زدی، رضحب انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   باب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ اجزئ ےہ افر وکاسن ان اجزئ ےہ ؟
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٤ًزو ب٩ زی٨ار، حرضت ٤ًزو ب٩ زی٨ار رضی  ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س يٌىی اب٩ جٌَف، ابوُشا٪ رازی، بہز، طٌبہ، :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اَ٪ اٟزَّازٔیُّ َحسَّ  َُشَّ ثَىٔی أَبُو  ََفٕ ح و َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ ا َحسَّ ٌّ اَُل َج٤ٔي َٗ ث٨ََا بَِضزْ 

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َارٕ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ َِٟحٔسی ُط ََٓذََکَ صََذا ا إت  َٓ َز ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِدُلُب بٔ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ  َث بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 دمحم نب  ،رر، دمحم ینعی انب رفعج، اوباسغؿ رازی، زہب، ہبعش، رمعف نب دانیر، رضحت رمعف نب دانیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک

 ھت رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے ینب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رعافت ںیم ہبطخ دےتی نو ے انس افر رھپ ہی دحثی ذرک رفامیئ۔اس

 دمحم نب  ،رر، دمحم ینعی انب رفعج، اوباسغؿ رازی، زہب، ہبعش، رمعف نب دانیر، رضحت رمعف نب دانیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ اجزئ ےہ افر وکاسن ان اجزئ ےہ ؟
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، ابوَکیب، وٛيٍ، سٔيا٪، ًلی ب٩ خْش٦، ًيسٰی ب٩  :  راوی

 یو٧ص، اب٩ جزیخ، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، ایوب، حرضت ٤ًز ب٩ زی٨ار

َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ یِٕب و َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ ح و َحسَّ و َحسَّ

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح  ٕ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ث٨ََا  َياَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ٕ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  و َحسَّ

 ٔ ث٨ََا إ ٥َِٟ یَِذَُکِ أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ یَِدُل َحسَّ ٔ َو ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب ك١ُُّ َصُذَُلٔئ  ٌٔي١ُ  َُيِرُ ِس٤َ إت  َٓ َز ٌَ ُب بٔ

َبَة َوِحَسظُ  ٌِ  ُط

ٰیسیع نب وی،س، انب رج ،، یلع نب  اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، ییحی نب ییحی، ،میش، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، یلع نب رشخؾ،

رجح، اامسلیع، اویب، رضحت رمع نب دانیر ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ افر اؿ رافویں ںیم ےس یسک  ے یھب رعافت ےک ہبطخ اک 

 ذرک  ںیہ ایک وسا ے اےلیک ہبعش ےک۔

، ایفسؿ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، انب رج ،، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، ییحی نب ییحی، ،میش، اوبرکبی، فعیک :  رافی

 یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، رضحت رمع نب دانیر

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ اجزئ ےہ افر وکاسن ان اجزئ ےہ ؟ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل
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 اح٤س ب٩ ًبيساہلل ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َّی و َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ

 ٔ او ٠َِي٠َِبِص َِسَ َٓ ٥ِ َیحِٔس إَٔزاّرا  َٟ ئِن َو٩ِ٣َ  َّٔ ٠َِي٠َِبِص ُخ َٓ ٠َئِن  ٌِ ََ ٥ِ یَحِٔس  َٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ   ی١َ اہللُ 

 اہلل نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح نب دیبع

  ے اراشد رفامای ہک وج آدیم وج ایتں ہن اپ ے  و فہ ومزے نہپ ےل افر وج آدیم اچدر ہن اپ ے  و فہ ولشار نہپ ےل۔



 

 

 زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادمح نب دیبعاہلل نب وی،س، :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زئ ےہ ؟اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ اجزئ ےہ افر وکاسن ان اج
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 طیبا٪ ب٩ َفور، ہ٤ا٦، ًلاء ب٩ ابی رباح، حرضت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی ب٩ ٨٣بة رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔی َربَاحٕ  ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ٨ُِط  َحسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ  َة  لَی ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َي ِٔ ٩ًَِ َػ

٠َِيَضا َخ  ًَ ٠َِيطٔ ُجبَّْة َو ًَ َزا٧َٔة  ٌِ ٔ ِٟح ٥َ َوصَُو بٔا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ َٕ ِي َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٕ  ا٢َ أَثَزُ ُػَِفَ َٗ ْٚ أَِو  ٠ُو

 ِ ٔ َتأ َر ب
ٔ

ُشت َٓ َِٟووُِی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َوأ٧ُِز٢َٔ  َٗ ٍَ فٔی ٤ًَُِزتٔی  ِّی ٣ُزُنٔی أَِ٪ أَِػ٨َ و٢ُ َوزِٔزُت أَن ُ٘ لَی َي ٌِ ِوٕب َوكَاَ٪ َي َْ

َِٟووُِی  ٠َِيطٔ ا ًَ ِس ٧َز٢ََ  َٗ ٥َ َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِس أََری ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٥َ َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َک أَِ٪ َت٨ُِوَز إ ا٢َ أََيُْسُّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ

ا٢َ  َٗ ا٢َ َوأَِحَشبُُط  َٗ َُٔليْم  َٟطُ  َِٟيطٔ  ٔ ٨ََوزُِت إ َٓ ِؤب  َّْ َٖ اٟ ٍَ ٤ًَُزُ ََطَ َٓ ا٢َ ََفَ َٗ َِٟووُِی  ٠َِيطٔ ا ًَ ٤٠ََّ أ٧ُِز٢َٔ  َٓ ا٢َ  َٗ َِٟبرِکٔ  ٔلئم ا َِ َی َٛ ا ُِسِّ

 ِ٨ًَ  ٍِ ٚٔ َواِخ٠َ َِٟد٠ُو ا٢َ أَثََز ا َٗ ةٔ أَِو  َِفَ ٨ًََِک أَثََز اٟؼُّ ٤َِزةٔ أُِش١ِ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ائ١ُٔ  ا٢َ أَی٩َِ اٟشَّ َٗ ٨ِطُ  ٍِ فٔی ٤ًَُِزتَٔک ٣َا ًَ ََّتَک َواِػ٨َ َک ُجب

َک  ٍْ فٔی َححِّ ٔ  أ٧ََِت َػا٧

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے  ابیشؿ نب رففخ، امہؾ، اطعء نب ایب رابح، رضحت وفصاؿ نب

 

ی ة

 

یلعی نب می

ی اک رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعجاہن ےک اقمؾ ںیم ےھت ہک اکی آدیم آای فہ ولخؼ اگل نوا ہبج ےنہپ نو ے اھت ای ھچک زرد

 ایک مکح رفامےت ںیہ ہک ںیم رمعہ ںیم ایک رکفں؟ افر یبن یلص اشنؿ اھت اس  ے رعض ایک اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم

اہلل ہیلع فآہل فملس  ر اس فتق فیح انزؽ نوان رشفع نویئ افر آپ ےک اچرفں رطػ ےس  ردہ ایک ایگ افر یلعی ےتہک ںیہ ہک ںیم اچاتہ اھت 

 افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یھب رفامای ہک ایک ہک ںیم دوھکیں ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر فیح سک رطح انزؽ نویت ےہ

اک  مت اچےتہ نو ہک مت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فیح انزؽ نو ے یک تیفیک دوھکی ہی رفام رک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ڑپکے

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رخا ے ےل رےہ ںیہ رافی اتہک اکی انکہف اٹہ دای  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ داھکی ہک 

 ےہ ہک ریم اامگؿ ےہ ہک فہ آفاز افٹن یک رطح اہےنپن یک  یھ  ب فیح اجیت ریہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک فہ رمعہ ےک

س ےس رفامای ہک وخوبش ےک اشنؿ دوھ ڈاو افر ہبج ااتر ابرے ںیم وپےنھچ فاال اہکں ےہ؟ فہ احرض نوا  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا

 دف افر اےنپ رمعہ ےک اامعؽ رکف وج مت اےنپ جح ںیم رکےت نو۔



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ی ة

 

 ابیشؿ نب رففخ، امہؾ، اطعء نب ایب رابح، رضحت وفصاؿ نب یلعی نب می

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب
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 زو، ًلاء، حرضت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ً :  راوی

٩ًَِ أَبٔيطٔ  لَی  ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َي ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  َّی اہللُ  و َحسَّ ا٢َ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ

زَ  ٌِ ٔ ِٟح ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُج١ْ َوصَُو بٔا ْذ ًَ ِّ٤ ـَ ىٔی ُجبَّّة َوصَُو ٣َُت ٌِ اْت َي ٌَ لَّ َ٘ ٠َِيطٔ ٣ُ ًَ ٥َ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٧َٔة َوأ٧ََا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل

َُٟط ا٨َّٟٔيیُّ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٚ َِٟد٠ُو ْذ بٔا ِّ٤ ـَ ًَلَیَّ صََذا َوأ٧ََا ٣َُت ٔ َو ٤َِزة ٌُ ِٟ ِّی أرَِح٣َُِت بٔا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٔٚ َِٟد٠ُو َّ  بٔا ٨َِت َػل ُٛ ٥َ ٣َا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 َّ َُٟط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  َٚ َِٟد٠ُو ًَىِّی َصَذا ا َياَب َوأَُِٔش١ُ  ِّْ ٔ اٟ ًَىِّی َصٔذظ  َُ ٔ ا٢َ أ٧َِز َٗ َک  ا فٔی َححِّ ٌّ ٔ ٨َِت َػاَ ُٛ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  ًَ ی اہللُ 

ُط فٔی ٤ًَُِزتَٔک  ٌِ اِػ٨َ َٓ َک  ا فٔی َححِّ ٌّ ٔ  َػاَ

 ایب رمع، ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت وفصاؿ نب یلعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں  ے رفامای ہک اکی انب

 آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر آپ رعجاہن ںیم ےھت افر ںیم یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھت افر

اف ر اکی ہبج اھت افر اس وک وخوبش یگل نویئ  یھ اس آدیم  ے رعض ایک ہک ںیم  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ ےہ افر ھجم  ر ہبج اس آدیم ےک 

اس  ے  ےہ افر اس  ر وخوبش یھب یگل نویئ ےہ  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس آدیم ےس رفامای ہک  و فہ رک وج  و اےنپ جح ںیم رکات اھت

ںیم ایک ہی ڑپکے ااتر دفں افر اؿ ےس وخوبش دوھ ڈاو!  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس رفامای ہک وج  و اےنپ جح ںیم  رعض ایک ہک

 رکات اھت فیہ اےنپ رمع ںیم یھب رک۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت وفصاؿ نب یلعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ اجزئ ےہ افر وکاسن ان اجزئ ےہ ؟
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زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ًلی ب٩ خْش٦، حرضت ًيسٰی ب٩  :  راوی



 

 

 جزیخ

ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا ٣ُحَ  ًَ ث٨ََا  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ اَحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برَِکٕ  َُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ٤َّ

ًََلا ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َٟطُ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی  ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ث٨ََا  لَی ب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ٌِ َواَ٪ ب٩َِ َي ِٔ ْئ أَ٪َّ َػ

ا َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ لَی كَاَ٪ َي ٌِ َة أَِخبََرُظ أَ٪َّ َي ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ی٨ُِز٢َُ أ٣َُيَّ ًَ َّی اہللُ  َِٟیَتىٔی أََری ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ٨ُِط  ًَ ٔب َرضَٔی اہللُ 

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزا٧َةٔ َو ٌِ ٔ ِٟح ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا َّی اہللُ  ا كَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤٠َ َٓ ٠َِيطٔ  ِس ًَ َٗ طُ  طٔ َوَس٥ََّ٠ ثَِوْب  ٌَ ٠ًََِيطٔ ٣َ أُه١َّٔ بٔطٔ 

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َ٘ َٓ ْذ بٔٔليٕب  ِّ٤ ـَ ٖٕ ٣َُت ٠َِيطٔ ُجبَُّة ُػو ًَ َٕ َتَزی فٔی َرُج١ٕ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ ٓٔيض٥ِٔ ٤ًَُزُ إٔذِ َجائَُط َرُج١ْ  ِي َٛ  

 َٟ ٔ ٨ََوَز إ َٓ َذ بٔٔليٕب  َّ٤ ـَ َس ٣َا َت ٌِ ٤َِزةٕ فٔی ُجبَّٕة َب ٌُ ٦َ بٔ أََطاَر أرَِحَ َٓ َِٟووُِی  َحائَطُ ا َٓ ََٜت  ًَّة ث٥َُّ َس ٥َ َسا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِيطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ًَ َّی اہللُ  َٓإَٔذا ا٨َّٟٔيیُّ َػل أَِزَخ١َ َرأَِسُط  َٓ لَی  ٌِ َحاَئ َي َٓ ا٢َ  ٌَ َة َت لَی ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٌِ ٔلَی َي ٔ إ ِٟ ٤ًَُزُ بَٔئسظ ٥َ ٣ُِح٤َزُّ ا َوِجطٔ َئِمُّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

 َ٘ َٓ حٔيَئ بٔطٔ  َٓ ُِٟت٤َٔص اٟزَُّج١ُ  ا َٓ ا  ّٔ ٔ ٔ آَ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا َٟىٔی  َ َّٟٔذی َسأ ا٢َ أَی٩َِ ا َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ َی  ّة ث٥َُّ ُِسِّ ًَ ٠ًََِيطٔ َسا َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ا أُِش٠ِطُ ثَََلَث ٣َزَّإت َوأ٣ََّ َٓ َّٟٔذی بَٔک  يُب ا ا اٟلِّ ٥َ أ٣ََّ َک  َوَس٠َّ ٍُ فٔی َححِّ ٍِ فٔی ٤ًَُِزتَٔک ٣َا َتِؼ٨َ ًَِضا ث٥َُّ اِػ٨َ ٔ َٓا٧ِز ِٟحُبَُّة   ا

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ،، یلع نب رشخؾ، رضحت ٰیسیع نب رج ، رفامےت ںیہ ہک ےھجم 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ںیہ ربخ دےتی ںیہ ہک یلعی  ے رضحت رمع ریض اطعء ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ربخ دی ہک وفصاؿ نب یلعی نب اہیم

ؽ اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک اھت ہک اکش ہک ںیم یبن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک دوھکیں  س فتق ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر فیح اک زنف

 افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر اکی ڑپکے ےس اسہی رکدای ایگ نوات ےہ  و  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعجاہن ےک اقمؾ ںیم ےھت

اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس یھب ھچک وگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت اؿ 

وخوبش ےس آودہ ہبج اھت  و اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت ہک اکی آدیم آای افر اس  ر 

روسؽ! اےسی آدیم ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک مکح ےہ ہک  س  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ نو افر اس  ے ااسی ہبج یھب 

رطػ داھکی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش  انہپ نوا نو ہک وخوبش ےس آودہ نو  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھچک دری اس یک

رےہ  و رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر فیح آان رشفع نویئگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ اہھت ےس یلعی نب اہیم یک 

 اک رہچہ رابرک رسخ نو راہ ےہ افر آپ رطػ ااشرہ ایک یلعی وفرا آےئگ افر ڑپکے ںیم رس ڈاؽ رک داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زفر زفر ےس اس،س ےل رےہ ںیہ ھچک دری دعب  ب فیح یک تیفیک اجیت ریہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  رفامای ہک فہ اہکں ےہ  س  ے ھجم ےس رمعہ ےک ابرے ںیم وپاھچ اھت؟  و اس آدیم وک التش ایک ایگ افر فہ آپ

اپس آای  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وج وخوبش ریتے اسھت یگل ےہ اےس نیت رمہبت دوھ ڈاؽ افر ہبج ااترے دے افر رھپ 



 

 

 اےنپ رمعہ ںیم فیہ اامعؽ رک وج  و اےنپ جح ںیم رکات ےہ۔

 ، دمحم نب رکب، انب رج ،، یلع نب رشخؾ، رضحت ٰیسیع نب رج ،زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، دبع نب دیمح :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فر وکاسن ان اجزئ ےہ ؟اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ اجزئ ےہ ا

     307    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ً٘بہ ب٩ ٣رک٦، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ رآٍ، وہب ب٩ جزیز ب٩ حاز٦، ًلاء، حرضت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی ب٩ ا٣يہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُّ َو٣ُ  ِمِّ ٌَ ِٟ ٕ ا ٦ َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ث٨ََا أَبٔی و َحسَّ ٕ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َحاز٦ٔ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز اَُل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُى ُٔلب٩ِٔ َرآ ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َح٤َّ

٨ُِط أَ  ًَ ٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ  َة  لَی ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َي ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلإئ   ٩ًَِ ُث  ِيّشا یَُحسِّ َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َّی اہللُ ٪َّ َرُجَّل أَ َٗ تَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٠َِيطٔ ُجبَّ  ًَ ْ ِٟٔحَیَتُط َوَرأَِسُط َو ٔ َوصَُو ٣َُؼَفِّ ٤َِزة ٌُ ِٟ ِس أََص١َّ بٔا َٗ َزا٧َٔة  ٌِ ٔ ِٟح ٥َ َوصَُو بٔا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٣ُِت ًَ ِّی أرَِحَ ٔن ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ ْة 

 ِ٨ًَ  َِ ٔ ا٢َ ا٧ِز َ٘ َٓ ٤َا َتَزی  َٛ ٤َِزةٕ َوأ٧ََا  ٌُ ُط فٔی ٤ًَُِزتَٔک بٔ ٌِ اِػ٨َ َٓ َک  ا فٔی َححِّ ٌّ ٔ ٨َِت َػاَ ُٛ َة َو٣َا  َِفَ ٨ًََِک اٟؼُّ ُِٟحبََّة َوأُِش١ِ   َک ا

ہبقع نب رکمؾ، دمحم نب راعف، انب راعف، فبہ نب رجری نب احزؾ، اطعء، رضحت وفصاؿ نب یلعی نب اہیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر آپ رعجاہن ےک اقمؾ ںیم ےھت افر اس آدیم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آدیم یبن

 ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ نوا اھت افر اس یک داڑ ی افر اس ےک رس ےک ابؽ ذرد آود افر اس ےک مسج  ر اکی ہبج اھت اس  ے رعض ایک 

اسیج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم دھکی رےہ ںیہ  و آپ یلص اہلل ہیلع  اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ ےہ افر

فآہل فملس  ے رفامای اےنپ مسج ےس ہبج ااترے دے افر اےنپ ےس افر داڑ ی ےک ابوں ےس زرد رگن دوھ ڈاؽ افر وج  و اےنپ جح ںیم 

 رکات اھت اےنپ رمعہ ںیم یھب ایس رطح رک۔

 نب راعف، انب راعف، فبہ نب رجری نب احزؾ، اطعء، رضحت وفصاؿ نب یلعی نب اہیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبقع نب رکمؾ، دمحم :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل وکاسن ابلس اننہپ اجزئ ےہ افر وکاسن ان اجزئ ےہ ؟ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل
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 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابوًلی، ًبيساہلل ب٩ ًبسا٤ٟحيس، رباح ب٩ ابی ٣ٌزوٖ، ًلاء، حرضت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی :  راوی



 

 

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَ  ث٨ََا إِٔسَح ًََلاّئ و َحسَّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕٖ زُو ٌِ ث٨ََا َربَاُح ب٩ُِ أَبٔی ٣َ ٤َِٟحٔئس َحسَّ ِبٔس ا ًَ ًَلٓٔیٕ ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ   ِخبََر٧َا أَبُو 

َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ  لَی  ٌِ َواُ٪ ب٩ُِ َي ِٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی َػ ٠َِيطٔ ٠ًََ َٗ ًَ أََتاُظ َرُج١ْ  َٓ ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

٨ًَِطُ  ََٜت  َش َٓ  ١ُ ٌَ ِٓ َٕ أَ َِٜي َٓ ٤َِزةٕ  ٌُ ٣ُِت بٔ ِّی أرَِحَ ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٕٚ َِٟيطٔ َوكَاَ٪ ٤ًَُزُ َيِشتُرُُظ ُجبَّْة بَٔضا أَثَْز ٩ِ٣ٔ َخ٠ُو ٔ ٍِ إ ٥ِ٠َ َیزِٔج َٓ

َِٟووُِی یُٔو٠ُّ  ٠َِيطٔ ا ًَ طُ فٔی إَٔذا أ٧ُِز٢َٔ  ٌَ َِٟووُِی أَِ٪ أُِزخ١َٔ َرأِٔسی ٣َ ٠َِيطٔ ا ًَ ِّی أُحٔبُّ إَٔذا أ٧ُِز٢َٔ  ٔن ٨ًَِطُ إ ٤ََز َرضَٔی اہللُ  ٌُ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ ا طُ  َّ٤٠َ َٓ ِؤب  َّْ اٟ

 ٔ طُ ف ٌَ أَِزَخ٠ُِت َرأِٔسی ٣َ َٓ حٔئُِتطُ  َٓ ِؤب  َّْ ٨ًَِطُ بٔاٟ زَُظ ٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ  ٠ًََِيطٔ َخ٤َّ ا٢َ أَی٩َِ أ٧ُِز٢َٔ  َٗ ٨ًَِطُ  َی  ا ُِسِّ َّ٤٠ََٓ َِٟيطٔ  ٔ ٨ََوزُِت إ َٓ ِؤب  َّْ ی اٟ

 َّٟ ٚٔ ا َِٟد٠ُو ََّتَک َوأُِش١ِ أَثََز ا ٨ًََِک ُجب  َِ ٔ ا٢َ ا٧ِز َ٘ َٓ َِٟيطٔ اٟزَُّج١ُ  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ٤َِزةٔ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ا  ّٔ ٔ ائ١ُٔ آَ ١ِ فٔی ٤ًَُِزتَٔک ٣َا اٟشَّ ٌَ ِٓ ٔذی بَٔک َوا

أًَّل فٔی حَ  َٓ ٨َِت  َک ُٛ  حِّ

ااحسؼ نب وصنمر، اوبیلع، دیبع اہلل نب دبعا،دیجم، رابح نب ایب رعمفػ، اطعء، رضحت وفصاؿ نب یلعی اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت 

نو ے رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ہک اکی آدیم ولخؼ وخوبش ےس آودہ ہبج ےنہپ نو ے آای افر 

اے اہلل ےک روسؽ ںیم  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ ےہ  و ںیم سک رطح رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش  اس  ے رعض ایک

رےہ افر اےس وکیئ وجاب ہن دای افر رضحت رمع اک ومعمؽ اھت ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر فیح انزؽ نویت  و وخد اکی ڑپکے 

رمع ےس ےلہپ یہ ہہک راھک اھت ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر فیح انزؽ نویت ےہ  و ںیم ےس آڑ رک ےتیل ےھت افر ںیم  ے رضحت 

ڑپکے ںیم رس ڈاؽ رک دانھکی اچاتہ نوں  و  ب آپ  ر فیح انزؽ نوان رشفع نویئ  و ومعمؽ ےک اطمقب رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 افر  ب فیح یک تیفیک اجیت ریہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک فہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ڑپکے ںیم اپھچ ایل

ے رمعہ ےک ابرے ںیم ھجم ےس وپےنھچ فاال اہکں ےہ؟  و فہ آدیم ڑھکا نوایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہبج ااتر دف افر ریت

  رمع ںیم فیہ اامعؽ رک وج  و اےنپ جح ںیم رکات ےہ۔اسھت وج وخوبش اک اشنؿ اگل ےہ اےس دوھ ڈاؽ افر رھپ اےنپ

 ااحسؼ نب وصنمر، اوبیلع، دیبعاہلل نب دبعا،دیجم، رابح نب ایب رعمفػ، اطعء، رضحت وفصاؿ نب یلعی :  رافی

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

  

 ...ےک ایبؿ ںیم جح یک وماتیق دحفد

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح یک وماتیق دحفد ےک ایبؿ ںیم
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یحٌی ب٩ یحٌی، خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ابوربيٍ، ٗتیبہ، ح٤از، یحٌی، ح٤س ب٩ زیس، ٤ًز ب٩ زی٨ار، كاؤض، حرضت اب٩  :  راوی

 ًباض

ث٨ََا یَِحٌَی بِ  ازُ بِ َحسَّ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َح٤َّ َٗ  ٕ از ٩ًَِ َح٤َّ ا  ٌّ ُٗتَِیَبُة َج٤ٔي ٍٔ َو ٕ َوأَبُو اٟزَّبٔي ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٩ًَِ ٩ُ َیِحٌَی َوَخ٠َ ٩ُ َزیِٕس 

 َّ َت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٗ ا٢َ َو َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٤َِٟٔسی٨َٔة ًَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔلَص١ِٔ ا ی اہللُ 

ا٢َ  َٗ َِٟي٩ٔ٤َ َی٥َ٠َ٤ِ٠َ  ٨َ٤َِٟاز٢ٔٔ َؤْلَص١ِٔ ا َ٪ ا َة َؤْلَص١ِٔ ٧َِحٕس ََقِ َٔ ُِٟحِح ا٦ٔ ا ٔة َؤْلَص١ِٔ اٟظَّ َٔ ُِٟح٠َِي ٠ًََِيض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ  َذا ا َُٟض٩َّ َو٩ِ٤َٟٔ أَتَی  ُض٩َّ  َٓ

٩ِ أََر  ٔ أَص٠ِٔض٩َّٔ ٤٣َّٔ ََّٜة یُض٠ُّٔوَ٪ ٨ِ٣ٔضَ َُيِر َّی أَص١ُِ ٣َ ََٜذَٟٔک َحً َٓ َذا  َٛ ٩ِٔ٤ أَص٠ِٔطٔ َو َٓ ٩ِ٤َ كَاَ٪ زُو٧َُض٩َّ  َٓ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا  ااَز ا

ییحی نب ییحی، فلخ نب اشہؾ، اوبرعیب، ہبیتق، امحد، ییحی، دمح نب زدی، رمع نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ رفامای ہک 

حفہ افر دجن روسؽ ا
د 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی ونمرہ فاوں ےک ےئل ذفاہفیلحل اقیمت رقمر رفامای افر اشؾ فاوں ےک ےئل 

فاوں ےک ےئل رقآؿ افر نمی فاوں ےک ےئل ململی وک اقیمت رقمر رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہی وماتیق اؿ 

 وج دفرسے العوقں ںیم ےس اؿ وماتیق یک دحفد ںیم آںیئ اچےہ اؿ ںیم ےس یسک اک ارادہ جح اک نو ای رمعہ اک افر ووگں ےک ےئل یھب ںیہ

وج اؿ ےک العفہ اےنپ العوقں ںیم رےنہ فاوں ںیم ےس نوں  و فہ اینپ دحفد ےس ارحاؾ ابدن  ےگ اہیں کت ہک ہکم فاےل ہکم یہ ےس 

 ارحاؾ ابدن  ےگ۔

 ییحی، فلخ نب اشہؾ، اوبرعیب، ہبیتق، امحد، ییحی، دمح نب زدی، رمع نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ییحی نب :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح یک وماتیق دحفد ےک ایبؿ ںیم
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ ابی آز٦، وہيب، ًبساہلل ب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ث٨ََا  ث٨ََا ُوَصِيْب َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَبَّإض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ب٩ُِ كَاُوٕض 

 َٔ ُِٟح٠َِي ٤َِٟٔسی٨َةٔ َذا ا َت ْٔلَص١ِٔ ا َّٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َة َؤْلَص١ِٔ َرضَٔی اہللُ  َٔ ُِٟحِح ٔ ا ا٦ ٔة َؤْلَص١ِٔ اٟظَّ

 َ ٨َ٤َِٟاز٢ٔٔ َؤْل َ٪ ا ِٟ ٧َِحٕس ََقِ َِٟحخَّ َوا ٩ِ أََراَز ا َُيِرٔص٩َّٔ ٤٣َّٔ ٠ًََِيض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ  َُٟض٥ِ َؤٟک١ُِّ إٓت أَتَی  ا٢َ ص٩َُّ  َٗ َِٟي٩ٔ٤َ َی٥َ٠َ٤ِ٠َ َو ٤َِزَة َو٩ِ٣َ ص١ِٔ ا ٌُ

َّٜةَ  ََّٜة ٩ِ٣ٔ ٣َ َّی أَص١ُِ ٣َ ََِظأَ َحً َ ٩ِٔ٤ َحِيُث أ َٓ َٔک   كَاَ٪ زُوَ٪ ذَٟ

فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب آدؾ، 



 

 

حفہ افر دجن فاوں ےک ےئل رقؿ اانملزؽ افر نمی 
د 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی فاوں ےک ےئل ذفاہفیلحل افر اشؾ فاوں ےک ےئل 

ےک ےئل یھب ںیہ وج جح افر رمع ےک ارادے ےس دفرسے العوقں ےس اؿ فاوں ےک ےیل ململی اقیمت رقمر رفامای افر اؿ ووگں 

اقیمت فاےل العوقں ںیم آںیئ افر وج وگ اؿ اقیمت فایل ہگج ےک ادنر نوں  و فہ ایس ہگج ےس ارحاؾ ابدن  اہیں کت ہک ہکم 

 فاےل ہکم رکمہم یہ ےس ارحاؾ ابدنھ ںیل۔

 فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب آدؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     311    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨ُِض٤َا أَ٪َّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِيطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ یُض١ُّٔ  َٗ  ٥َ ِبُس اہللٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ  َٗ  ٪ٕ ٔة َوأَص١ُِ ٧َِحٕس ٩ِ٣ٔ ََقِ َٔ ُِٟحِح ا٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا ةٔ َوأَص١ُِ اٟظَّ َٔ ُِٟح٠َِي ٤َِٟٔسی٨َٔة ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ىٔی أَص١ُِ ا َِ  َوب٠ََ

َِٟي٩ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ  ا٢َ َویُض١ُّٔ أَص١ُِ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک دمہنی ییحی نب ییحی

حفہ ےس افر دجن ےک رےنہ فاےل رقؿ ےس ارحاؾ ابدن  رضحت دبعاہلل 
د 

ےک رےنہ فاےل ذفاہفیلحل ےس افر اشؾ ےک رےنہ فاےل 

 ہک ےھجم ہی ابت یچنہپ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک نمی ےک رےنہ فاےل ململی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

 ےک اقمؾ ےس ارحاؾ ابدن ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت سا٥ٟ ب٩ اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ یَ  ثَىٔی رَحِ َِٟد و َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  أب ِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  لَّ



 

 

و٢ُ ٣َُض١ُّ أَص١ِٔ  ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٨ُِط  ًَ ٔة َو٣َُض١ُّ َرضَٔی اہللُ  َٔ ُِٟح٠َِي ٤َِٟسٔی٨َةٔ ذُو ا ا

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ ا٢َ  َٗ  ٪ْ ُة َو٣َُض١ُّ أَص١ِٔ ٧َِحٕس ََقِ َٔ ُِٟحِح ُة َوهَٔی ا ٌَ ٔ ٣َِضَي ا٦ ٤ًَُوا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ أَص١ِٔ اٟظَّ ٨ًَُِض٤َا َوَز

٥َِٟ أَِس٤َ  ٥َ َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟي٩ٔ٤َ ی٥٠َ٤ِ٠ََُ َػل ا٢َ َو٣َُض١ُّ أَص١ِٔ ا َٗ  ٍِ َذَٟٔک ٨ِ٣ٔطُ 

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اسمل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ رفامےت 

ےنہ فاوں ےک ےئل ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک دمہنی ےک ر

حفہ ےہ افر دجن ےک رےنہ فاوں ےک ےئل ارحاؾ 
د 

هی عہ ینعی 
م

ذفاہفیلحل ےہ افر اشؾ ےک رےنہ فاوں ےک ےئل ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج 

 و  ںیہ انس ہک روسؽ اہلل  ابدنےنھ یک ہگج رقؿ ےہ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ووگں اک ایخؽ ےہ افر اس وک ںیم  ے وخد

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک نمی ےک رےنہ فاوں ےک ےئل ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج ململی ےہ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اسمل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، یحٌی، اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار،  :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ َیِحٌَی أَِخبَرَ  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٌٔيٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ث٨ََا َحسَّ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ٧َا َو

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أَ   ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َج ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔس٤َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َُّط َس٤ٔ ٧

 َٗ ٕ٪ َو ٔة َوأَص١َِ ٧َِحٕس ٩ِ٣ٔ ََقِ َٔ ُِٟحِح ٔ ٩ِ٣ٔ ا ا٦ ٔة َوأَص١َِ اٟظَّ َٔ ُِٟح٠َِي ٤َِٟٔسی٨َٔة أَِ٪ یُض٠ُّٔوا ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ًَِبُس اہللٔأَص١َِ ا ب٩ُِ ٤ًََُز َرضَٔی  ا٢َ 

َِٟي٩ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ  ا٢َ َویُض١ُّٔ أَص١ُِ ا َٗ َُّط  ٨ًَُِض٤َا َوأُِخبٔرُِت أ٧َ  اہللُ 

ہنع ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، ییحی، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی ےک رےنہ فاوں وک مکح رفامای ہک ذفاہفیلحل ےس ارحاؾ ابدن  افر اشؾ ےک  رفامےت ںیہ ہک روسؽ

حفہ ےس افر دجن فاےل رقؿ ےس ارحاؾ ابدن  افر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ےھجم 
د 

رےنہ فاوں وک مکح رفامای ہک 

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک نمی ےک رےنہ فاےل ململی ےس ارحاؾ ابدن ۔ اس ابت یک ربخ دی یئگ ےہ



 

 

ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، ییحی، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، حرضت ابوزبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث َّ َحسَّ ٔ أ٧َ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی ٨َا إِٔسَح ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ُط َس٤ٔ

 ُ ا٢َ أ َ٘ َٓ ُت ث٥َُّ ا٧َِتَهی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٤َُِٟض١ِّ  ٩ًَِ ا ٨ًَُِض٤َا ُيِشأ٢َُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّی اہللُ  ىٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ  َراُظ َي

ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدہ، انب رج ،، رضحت اوبزح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک رضحت اجربنب دبعاہلل ریض اہلل 

 ںیم  ے انس ےہ رھپ آرخ کت رفامای رافی اوبزح ، ےتہک اعتٰیل ہنع ےس ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و اوہنں  ے رفامای ہک

 ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدہ، انب رج ،، رضحت اوبزح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح یک وماتیق دحفد ےک ایبؿ ںیم

     315    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہزی، حرضت سا٥ٟ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ و َحسَّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َٗ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٨ًَِطُ أَ٪َّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ 

٤َِٟٔسی٨َٔة ٩ِ٣ٔ  ا٢َ یُض١ُّٔ أَص١ُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ةٔ َویُض١ُّٔ أَص١ُِ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٔ ُِٟحِح ا٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔة َویُض١ُّٔ أَص١ُِ اٟظَّ َٔ ُِٟح٠َِي ذٔی ا

َّی اہللُ ٍِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥ِ أَِس٤َ َٟ ٨ُِض٤َا َوذَُٔکَ لٔی َو ًَ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َٗ  ٪ٕ ا٢َ َویُض١ُّٔ أَص١ُِ ٧َِحٕس ٩ِ٣ٔ ََقِ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َِٟي٤َ   ٩ٔ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ ا

زریہ نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 



 

 

حفہ ےس ارحاؾ ابدن 
د 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک دمہنی ےک رےنہ فاےل ذفاہفیلحل ےس ارحاؾ ابدن   ےگ افر اشؾ ےک رےنہ فاےل 

ےگ افر دجن ےک رےنہ فاےل رقؿ ےس ارحاؾ ابدن  ےگ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ےھجم ذرک ایک ایگ ےہ افر ںیم 

  ے وخد  ںیہ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک نمی ےک رےنہ فاےل ململی ےس ارحاؾ ابدن ۔

 ایب رمع، ایفسؿ، زرہی، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، انب :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح یک وماتیق دحفد ےک ایبؿ ںیم

     316    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

ِبْس أَِخبََر٧َا ٣ُحَ  ًَ ا٢َ  َٗ ٔس ب٩ِٔ برَِکٕ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ص٤َُا  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس لِٔکَ ًَ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َو ثَىٔی ٣َُح٤َّ ْس أَِخبََر٧َا اب٩ُِ جُ و َحسَّ َزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٤َّ

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٤َُِٟض١ِّ  ٩ًَِ ا ٨ًَُِض٤َا ُيِشأ٢َُ  ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ َّی اہللُ أَبُو اٟزُّبَيِر ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍَ إ َٓ ُت أَِحَشبُطُ َر

٤َِٟٔسی٨َٔة ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ٣َُض١ُّ أَص١ِٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  ٕٚ ٚٔ ٩ِ٣ٔ َذأت رٔعِ َزا ٌٔ ِٟ ُة َو٣َُض١ُّ أَص١ِٔ ا َٔ ُِٟحِح ُٙ اِْلََخُ ا ی ٔ ٔة َواِٟطَّ َٔ ُِٟح٠َِي ذٔی ا

َِٟي٩ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ  ٕ٪ َو٣َُض١ُّ أَص١ِٔ ا  َو٣َُض١ُّ أَص١ِٔ ٧َِحٕس ٩ِ٣ٔ ََقِ

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس جح ای رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ دمحم نب احمت، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل

 یک وہگجں ینعی اقیمت ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و اوہنں  ے رفامای ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع

حفہ ےہ رعاؼ فاوں ےک ےئل فآہل فملس  ے رفامای ہک دمہنی ونمرہ فاوں ےک ےئل ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج ذی اہفیلحل
د 

 ےہ افر دفرسا راہتس 

ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج ذات رعؼ ےہ افر دجن فاوں ےک ےئل ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج رقؿ ےہ ہکبج نمی ےک رےنہ فاوں ےک ےئل 

 ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج ململی ےہ۔

 ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب احمت، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ،، اوبزح ، :  رافی

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

  

 ی ہ ڑپےنھ افر اس اک رطہقی افر اس ےک ڑپےنھ ےک فتق ےک ایبؿ ںیم
لی

 

ت
... 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ی ہ ڑپےنھ افر اس اک رطہقی افر اس ےک ڑپ
لی

 

ت
 ےنھ ےک فتق ےک ایبؿ ںیم
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 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٤ٔئِمُّ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َت٠ِبَٔيَة َرُسو٢ٔ َحسَّ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

َِٟح٤َِس  َِّيَک إٔ٪َّ ا َٟب ََٟک  یَک  َِّيَک َُل َْشٔ َٟب َِّيَک  َٟب َِّيَک ا٠َُّٟض٥َّ  َٟب ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََٟک  اہللٔ َػل یَک  ٠ِ٤َُِٟک َُل َْشٔ ََٟک َوا ٤ََة  ٌِ َوا٨ِّٟ

 َ ا٢َ َوك َِٟديِرُ بَٔيَسیَِک َٗ َسیَِک َوا ٌِ َِّيَک َوَس َٟب َِّيَک  َٟب ٨ًَُِض٤َا یَزٔیُس ٓٔيَضا  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َِٟيَک اَ٪  ٔ َِباُئ إ َِّيَک َواٟزَُّ َٟب  

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ  َوا

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہیبلت ڑپاھ ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس
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( ںیم احرض نوں اے اہلل ںیم احرض نوں ےب )لَی 

َ

َ
 َل

ریتے یہ ےئل ےہ ریتا وکیئ رشکی  ںیہ افر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہیبلت کش اسری رعتںیفی افر ںیتمعن افر ابداشتہ 

ےک اؿ املکت ںیم ہی زایدہ رکےت ےھت ںیم احرض نوں ںیم احرض نوں افر ریتے ااکحؾ یک رفامربنداری ےک ےئل احرض نوں اسری 

 رطػ ےہ۔ الھبایئں ریتے ہضبق فدقرت ںیم ںیہ ںیم احرض نوں افر رتبغ افر لمع ریتی

 ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ی ہ ڑپےنھ افر اس اک رطہقی افر اس ےک ڑپےنھ ےک فتق ےک ایبؿ ںیم
لی

 

 ت

     318    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًباز، حات٥ يٌىی اب٩ اس٤اًي١، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ ٣ولی ًبساہلل، ح٤زہ ب٩  :  راوی

 ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ًَبَّازٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٕ ٣َِولَی َحسَّ ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َو٧َآ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٌٔي١َ  ىٔی اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ا َحات٥ْٔ َي

٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ  ِبٔس اہللٔ َوَح٤ِزََة ب٩ِٔ  َّیًَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ إَٔذا اِسَتَوِت  َػل ًَ اہللُ 

َِّيَک َُل َْشٔ  َٟب َِّيَک  َٟب ُض٥َّ  َِّيَک ا٠َّٟ َٟب ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ أَص١ََّ  َٔ ُِٟح٠َِي ائ٤َّٔة ٨ًَِٔس ٣َِشحٔٔس ذٔی ا َٗ َِٟح٤َِس بٔطٔ َراح٠َُٔتطُ  َِّيَک إٔ٪َّ ا َٟب ََٟک  یَک 

 َٟ یَک  ٠ِ٤َُِٟک َُل َْشٔ ََٟک َوا ٤ََة  ٌِ َّی اہللُ َوا٨ِّٟ و٢ُ َصٔذظٔ َت٠ِبَٔيُة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  اُٟوا َوكَاَ٪  َٗ  َک 

َسیِ  ٌِ َِّيَک َوَس َٟب َِّيَک  َٟب ٍَ َصَذا  ٨ًَِطُ َیزٔیُس ٣َ ِبُس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٍْ كَاَ٪  ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ  ٥َ َِّيَک َواٟزََُِّباُئ َک ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َٟب َِٟديِرُ بَٔيَسیَِک  َوا



 

 

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ َِٟيَک َوا ٔ  إ

 ریض دمحم نب ابعد، احمت ینعی انب اامسلیع، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، انعف ومیل دبع اہلل، زمحہ نب دبع اہلل، رضحت انب رمع

آہل فملس اینپ وساری  ر وسار نو ے افر  ب فہ ذی اہفیلحل یک دجسم ےک اپس اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ڑھکی نویئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ارحاؾ ابدناھ افر رفامای )ہیبلت اک رتہمج( ںیم احرض نوں اے اہلل ںیم احرض نوں ںیم 

افر ںیتمعن افر ابداشتہ ریتے یہ ےئل ےہ ریتا وکیئ احرض نوں ریتا وکیئ رشکی  ںیہ ےہ ںیم احرض نوں ےب کش اسری رعتںیفی 

رشکی  ںیہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ےھت ہک ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہیبلت ےہ رضحت انعف ےتہک ںیہ 
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دمحم نب ابعد، احمت ینعی انب اامسلیع، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، انعف ومیل دبعاہلل، زمحہ نب دبعاہلل، رضحت انب  :  رافی

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ی ہ ڑپےنھ افر اس اک رطہقی افر اس ےک ڑپےنھ ےک فتق ےک ایبؿ ںیم
لی

 

 ت
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 ٌىی اب٩ سٌيس، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ي :  راوی

 ًَ  ٍْ ٔ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ ٌٔيٕس  ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی َي َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

 ٔ ٠ِب ُت اٟتَّ ِٔ َّ٘ ١ِْٔ َحٔسیْٔض٥ِٔ َت٠َ ََٓذََکَ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َيَة ٩ِ٣ٔ فٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 دمحم نب ینثم، ییحی ینعی انب دیعس، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ںیم  ے روسؽ اہلل

   ےہ ا ےہ رھپ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس رطح ہیبلت

 دمحم نب ینثم، ییحی ینعی انب دیعس، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ی ہ ڑپےنھ اف
لی

 

ت
 ر اس اک رطہقی افر اس ےک ڑپےنھ ےک فتق ےک ایبؿ ںیم
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 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت سا٥ٟ ب٩ اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َو  ثَىٔی رَحِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَِخبََرنٔی و َحسَّ إٔ٪َّ َسا٥َٟٔ ب٩َِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  صِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

و٢ُ  ُ٘ ّسا َي ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یُض١ُّٔ ٠َ٣ُبِّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ ُض٥َّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ  َِّيَک ا٠َّٟ َٟب َِّيَک َُل    َٟب َِّيَک  َٟب

ِٟک٤َٔ٠َا ًَلَی َصُذَُلٔئ ا ََٟک َُل َیزٔیُس  یَک  ٠ِ٤َُِٟک َُل َْشٔ ََٟک َوا ٤ََة  ٌِ َِٟح٤َِس َوا٨ِّٟ َِّيَک إٔ٪َّ ا َٟب ََٟک  یَک  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی َْشٔ ٔت َوإٔ٪َّ 

 َّ و٢ُ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٨ًَُِض٤َا كَاَ٪ َي ُة اہللُ  َٗ َتئِن ث٥َُّ إَٔذا اِسَتَوِت بٔطٔ ا٨َّٟا ٌَ ِٛ ٔة َر َٔ ُِٟح٠َِي ٍُ بٔٔذی ا َٛ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َیزِ ًَ ی اہللُ 

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ِٟک٤َٔ٠َأت َوكَاَ٪  ٔة أََص١َّ بَٔضُذَُلٔئ ا َٔ ُِٟح٠َِي ائ٤َّٔة ٨ًَِٔس ٣َِشحٔٔس ذٔی ا َٗ َ و٢ُ ك ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي اَ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  

 ٔ ِٟک٠َ ٥َ ٩ِ٣ٔ َصُذَُلٔئ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِط یُض١ُّٔ بٔإٔصََِل٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ َِّيَک ا َٟب ُض٥َّ  َِّيَک ا٠َّٟ َٟب و٢ُ  ُ٘ ٤َأت َوَي

َِّيَک َواٟزَُِّ  َٟب َِٟديِرُ فٔی یََسیَِک  َسیَِک َوا ٌِ َِّيَک َوَس ١٤َُ َٟب ٌَ ِٟ َِٟيَک َوا ٔ  َباُئ إ

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اسمل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے ربخ 
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ہل فملس  ے اؿ املکت  ر ااضہف  ںیہ 

 فآہل فملس  ے ذفاہفیلحل ںیم دف رڑپ ںی ڑپ  رھپ رفامای افر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ب افینٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک ذفاہفیلحل یک دجسم ےک اپس آرک دیس ی ڑھکی نویئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ب ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیبلت ےک ہی املکت ڑپھ رک ارحاؾ ابدناھ رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع نب اطخ
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 ، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اسمل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ی ہ ڑپےنھ افر اس اک رطہقی افر اس ےک ڑپےنھ ےک فتق ےک ایبؿ ںیم
لی

 

 ت

     321    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س

ًباض ب٩ ًبساٌٟوي٥، َرض ب٩ ٣ح٤س ی٤امی، ًرک٣ہ يٌىی اب٩ ٤ًار، ابوز٣ي١، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

 ِٟ ٕس ا ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٔوي٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  ثَىٔی  ث٨ََا أَبُو و َحسَّ إر َحسَّ َّ٤ًَ ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٣َُة َي ث٨ََا ًرِٔکٔ مٔیُّ َحسَّ امَیَ

ا٢َ  َٗ ََٟک  یَک  َِّيَک َُل َْشٔ َٟب وُٟوَ٪  ُ٘ وَ٪ َي ُٛ ٤ُِِْٟشٔ ا٢َ كَاَ٪ ا َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َّی ُز٣َِي١ٕ  و٢ُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َي َٓ

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  وُٟوَ٪ صََذا َوص٥ُِ َیُلوُٓوَ٪ بٔااہللُ  ُ٘ ََٟک َت٠٤ُُِٜٔط َو٣َا ٠َ٣ََک َي یکّا صَُو  وُٟوَ٪ إُٔلَّ َْشٔ ُ٘ َي َٓ ِس  َٗ ِس  َٗ  ِٟبَِئت ٥َ َوی٥ُِٜ٠َِ 

ابعس نب دبعامیظعل، رضن نب دمحم امییم، رکعہم ینعی انب امعر، اوبزلیم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت 

 ی ک ال رشکی  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامےت یالتک نو اہمترے ےئل اس ےس آےگ ہن ںیہ
لی
 ہک رشمک ن ےتہک ےھت 

 وہک رگم رشمک ن ےتہک اے اہلل  و اس اک امکل ےہ  نکی اس ےک ولممک اک  و امکل  ںیہ ےہ ہی ےتہک افر تیب اہلل اک وطاػ رکےت۔

 ، رضن نب دمحم امییم، رکعہم ینعی انب امعر، اوبزلیم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعابعس نب دبعامیظعل :  رافی

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

  

 ...دمہنی فاوں ےک ےئل ذی اہفیلحل یک دجسم ےس ارحاؾ ابدنےنھ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   باب

 دمہنی فاوں ےک ےئل ذی اہفیلحل یک دجسم ےس ارحاؾ ابدنےنھ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     322    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، حرضت سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَی  ٍَ أَبَاُظ َر َحسَّ َُّط َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ أ٧َ ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٨ًَِطُ ب٩ُِ یَِحٌَی  ضَٔی اہللُ 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓٔيضَ  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَّٟٔی َتِٜٔذبُوَ٪  ٔ ا ٥ِ َصٔذظ ُٛ وُُل بَِيَساُؤ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ا ٣َا أََص١َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ةٔ  َٔ ُِٟح٠َِي ىٔی َذا ا ٌِ ٤َِِٟشحٔٔس َي  إُٔلَّ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس ا

ییحی نب ییحی، امکل، ومٰیس نب ہبقع، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے اےنپ فادل ےس انس فہ 

ہی اہمترا دیباء ےہ  س ےک ابرے ںیم مت روسؽ اہلل  ر وھجٹ وبےتل نو روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہیبلت رفامےت ںیہ ہک 

  ںیہ ڑپاھ وسا ے ذی اہفیلحل یک دجسم ےک۔

 ییحی نب ییحی، امکل، ومٰیس نب ہبقع، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دمہنی فاوں ےک ےئل ذی اہفیلحل یک دجسم ےس ارحاؾ ابدنےنھ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     323    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤اًي١، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، حرضت سا٥ٟٗتیبہ ب٩ سٌيس، حات٥ يٌىی اب٩ ا :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٌٔي١َ  ىٔی اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  ٢َ كَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ و َحسَّ

ا َٗ ِٟبَِيَسأئ  ا٦ُ ٩ِ٣ٔ ا َٟطُ اِْلرِٔحَ ٨ُِض٤َا إٔذَا ٗٔي١َ  ٥َ ٣َا ًَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَّٟٔی َتِٜٔذبُوَ٪ ٓٔيَضا  ِٟبَِيَساُئ ا ٢َ ا

ٌٔيرُظُ  ا٦َ بٔطٔ َب َٗ َحَزةٔ حٔيَن  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إُٔلَّ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اٟظَّ َّی اہللُ   أََص١َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ومٰیس نب ہبقع، رضحت اسمل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ب  ہبیتق نب دیعس، احمت ینعی انب اامسلیع،

اہک اجات ہک ارحاؾ  و دیباء ےس ےہ  و آپ رفامےت ہک دیباء  و فہ ےہ  س ےک ابرے ںیم مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر وھجٹ 

 ںیہ ڑپاھ وسا ے اس درتخ ےک اپس  س ہگج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وبےتل نو روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہیبلت 

 افٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک ڑھکا نوایگ۔

 ہبیتق نب دیعس، احمت ینعی انب اامسلیع، ومٰیس نب ہبقع، رضحت اسمل :  رافی

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

  

 ...اےسی فتق ارحاؾ ابدن ےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  س فتق وساری ہکم رکمہم یک رطػ تم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اےسی فتق ارحاؾ ابدن ےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  س فتق وساری ہکم رکمہم یک رطػ وتمہج نو رک ڑھکی نو اج ے ۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، سٌيس ب٩ ابی سٌيس ٣٘بری، حرضت ًبيس ب٩ جزیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِئس بِ  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيٕس ا ٌٔئس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ِبٔس  ٩ٔ و َحسَّ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َُّط  ُجَزیِٕخ أ٧َ

٥َِٟ أََر أََحّسا ٩ِ٣ٔ  ا  ٌّ ٍُ أَِرَب ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َرأَیُِتَک َتِؼ٨َ ٨ًَُِض٤َا یَا أَبَا  ا٢َ ٣َا ص٩َُّ یَا اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َٗ َضا  ٌُ  أَِػَحابَٔک َيِؼ٨َ

 َ ا٢َ َرأَیُِتَک َُل َت٤َصُّ ٩ِ٣ٔ اِْل َٗ ٔ اب٩َِ ُجَزیِٕخ  ة َِفَ ُّ بٔاٟؼُّ َة َوَرأَیُِتَک َتِؼبُ بِتٔيَّ ا٢َ اٟشِّ ٌَ ٧َٔيئِن َوَرأَیُِتَک َت٠َِبُص ا٨ِّٟ ِٟامَیَ ِركَأ٪ إُٔلَّ ا

َّی یَُٜوَ٪ یَِو٦ُ اٟ ٥ِ تُِض١ِٔ٠ أ٧ََِت َحً َٟ ِٟضََٔل٢َ َو ََّٜة أَص١ََّ ا٨َّٟاُض إَٔذا َرأَِوا ا ٨َِت ب٤َٔ ُٛ َّرِؤیَٔة َوَرأَیُِتَک إٔذَا  ا ت ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز أ٣ََّ ا٢َ  َ٘ َٓ

ا اٟ ٧َٔيئِن َوأ٣ََّ ِٟامَیَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٤ََصُّ إُٔلَّ ا ًَ َّی اہللُ  ٥َِٟ أََر َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِّی  إٔن َٓ ِّی َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ اِْلَِركَاُ٪  إٔن َٓ ُة  بِتٔيَّ ا٢ُ اٟشِّ ٌَ ِّ٨



 

 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ةُ َػل َِفَ ا اٟؼُّ َِٟبَشَضا َوأ٣ََّ أ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪ أَ َٓ ُ ٓٔيَضا  أ ْز َویََتَوؿَّ ٌَ َِٟيَص ٓٔيَضا َط ًَّٟٔی  ا٢َ ا ٌَ ِّی َرأَیُِت ٥َ ی٠ََِبُص ا٨ِّٟ إٔن َٓ  

ا ا َّ بَٔضا َوأ٣ََّ َٓأ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪ أَِػبُ ُّ بَٔضا  ٥َ َيِؼبُ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِيطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ٥َِٟ أََر َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِّی  إٔن َٓ ِْلٔصََِل٢ُ 

ٌَٔث بٔطٔ َراح٠َُٔتطُ  َّی َت٨َِب ٥َ یُض١ُّٔ َحً  َوَس٠َّ

ییحی نب ییحی، امکل، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت دیبع نب رج ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رضحت انب رمع 

 ہنع ےس اہک اے اوبدبعارلنمح! ںیم  ے آپ وک اچر اےسی اکؾ رکےت نو ے داھکی ہک آپ ےک اسویھتں ںیم ےس یسک ریض اہلل اعتٰیل

افر وک اےسی رکےت نو ے  ںیہ داھکی رضحت دبعاہلل  ے رفامای اے انب رج ،! فہ ایک ںیہ؟ انب رج ،  ے اہک ہک اکی ہی ہک ںیم  ے 

 اہلل ےک دف رنک امیوینں ےک وس

 

ی ة
ا افر یسک وک  ے وک ٹوھےت نو ے  ںیہ داھکی دفرسا ہی ہک ںیم  ے آپ وک ریغب ابوں فاےل آپ وک کػ

ڑمچے یک وجایتں ےنہپ داھکی افر رسیتا ہی ہک ںیم  ے آپ وک داھکی ہک آپ زرد رگن ےس رےتگن ںیہ افر وچاھت ہی ہک ںیم  ے آپ وک داھکی 

دناھ ہکبج ہکم ںیم رےنہ فاےل وگ اچدن د ےتھک یہ ارحاؾ ابدنےتھ ںیہ رضحت ہک  ب ہکم ںیم ےھت  و آپ  ے آھٹ ذی اہجحل وک ارحاؾ اب

 انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک دف رنک امیوینں ےک ٹوھ ے یک فہج ہی ےہ ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دف رنک

وں ےک ریغب ڑمچے یک وجیت یک فہج ہی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص امیوینں ےک العفہ افر یسک رنک وک ٹوھےت نو ے  ںیہ داھکی افر اب

اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک اےسی ڑمچے یک وجیت ےنہپ نو ے ےھت ہک  س ںیم ابؽ  ںیہ ےھت افر ایس ڑمچے ںیم فوض رکےت اس ےئل 

اھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زرد رگن ںیم دنسپ رکات نوں ہک ا یس وجیت ونہپں افر زرد رگن یک فہج ہی ےہ ہک ںیم  ے د

 ےک اسھت راگن رکےت ےھت ایس ےئل ںیم یھب زرد رگن ےک رےنگن وک دنسپ رکات نوں افر ابیق ارحاؾ ابدنےنھ اک وج ہلئسم ےہ فہ ہی ےہ ہک ںیم

 ووں اہیں کت
 ہ
ت

 

ھی
 ہک آپ یک وساری آپ وک ےل رک  رھ اجیت  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک  ںیہ داھکی ہک آپ ارحاؾ ابدن

  یھ

 ییحی نب ییحی، امکل، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت دیبع نب رج ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دن ےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  س فتق وساری ہکم رکمہم یک رطػ وتمہج نو رک ڑھکی نو اج ے ۔اےسی فتق ارحاؾ اب
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 ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، ابوػَخ، اب٩ ٗشيم، حرضت ًبيس ب٩ جزیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی صَ  ٩ًَِ ًُبَِئس ب٩ِٔ ُجَزیِ َحسَّ َُٗشِيٕم  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثَىٔی أَبُو َػَِخٕ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ا٢َ َحَحِحُت اُروُ٪ ب٩ُِ َس َٗ ٕخ 



 

 

ًَِْشَ  ٨ًَُِض٤َا بَيَِن َحٓخٕ َو٤ًَُِزةٕ ث٨ًَِِٔی  أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا  ٍَ ِس َرأَیُِت ٣َ َ٘ َٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٠ُِت یَا أَبَا  ُ٘ َٓ َة ٣َزَّّة 

 ِٟ َٕ رَٔواَیَة ا َٟ َّطُ َخا إ٧ٔ َٓ ٔة اِْلٔصََِل٢ٔ  ىَی إُٔلَّ فٔی ٗٔؼَّ ٌِ ٤َِٟ َِٟحٔسیَث بَٔضَذا ا َٚ ا ٍَ خَٔؼا٢ٕ َوَسا ىّی ٔسَوی ٨ِ٣َٔک أَِربَ ٌِ ُظ ب٤َٔ ََٓذََکَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َ

ٔ إٔیَّاظُ  ظ  ذَِٔکٔ

لی ط، رضحت دیبع نب رج ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے اہرفؿ نب
ق
 دیعس ا،یل، انب فبہ، اوب،رخ، انب 

رضحت انب رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ابرہ رمہبت جح افر رمعہ ایک  و ںیم  ے رعض ایک اے اوبدبعارلنمح! ںیم  ے 

 رھپ آےگ ایس رطح دحثی ایبؿ یک وسا ے الھؽ ےک فاہعق ےک۔آپ ےس اچر ںیتلصخ دیھکی ںیہ 

لی ط، رضحت دیبع نب رج ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ق
 اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، اوب،رخ، انب 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  فتق ارحاؾ ابدن ےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  س فتق وساری ہکم رکمہم یک رطػ وتمہج نو رک ڑھکی نو اج ے ۔اےسی
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  و  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ كَاَ٪ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٤ََز َرضَٔی اہللُ 

زِزٔ َو  َِ ِٟ ٍَ رِٔج٠َطُ فٔی ا ٥َ إَٔذا َوَؿ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ةٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ ُِٟح٠َِي ائ٤َّٔة أََص١َّ ٩ِ٣ٔ ذٔی ا َٗ ِت بٔطٔ َراح٠َُٔتُط  َْ ٌَ  ا٧َِب

فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہیلع فآہل فملس وک ےل رک ذی اہفیلحل ںیم ڑھکی نویئگ  و آپ یلص اہلل  فملس  ے  ب راکب ںیم اانپ اپؤں راھک افر وساری آپ یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس  ے ارحاؾ ابدناھ ہیبلت ڑپاھ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اےسی فتق ارحاؾ ابدن ےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  س فتق وساری ہکم رکمہم یک رطػ وتمہج نو رک ڑھکی نو اج ے ۔
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 اب٩ جزیخ، ػاٟح ب٩ ٛيشا٪، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد ب٩ ٣ح٤س، :  راوی



 

 

ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی َػأُٟح بِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِيَشاَ٪  َٛ  ٩ُ

٨ًَِطُ  ٠َِيطٔ  ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ َّی اہللُ  َُّط كَاَ٪ یُِدبٔرُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ائ٤َّٔة  أ٧َ َٗ ُتطُ  َٗ ٥َ أََص١َّ حٔيَن اِسَتَوِت بٔطٔ ٧َا  َوَس٠َّ

اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، اصحل نب اسیکؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے 

  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ارحاؾ ابدناھ  س فتق افینٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک دیس ی ڑھکی نو یئگ۔ربخ دی ہک یبن

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، اصحل نب اسیکؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اےسی فتق ارحاؾ ابدن ےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ہک  س فتق وساری ہکم رکمہم یک رطػ وتمہج نو رک ڑھکی نو اج ے ۔
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 ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہرح٠٣ہ ب٩ یحٌی :  راوی

ًَِبسٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسا٥َٟٔ ب٩َِ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ِبَس اہللٔ و َحسَّ ًَ  اہللٔ أَِخبََرُظ أَ٪َّ 

َٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ُِٟح٠َِي ٥َ َرَٛٔب َراح٠ََٔتُط بٔٔذی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ةٔ ث٥َُّ یُض١ُّٔ حٔيَن َرضَٔی اہللُ 

ائ٤َّٔة  َٗ  َتِشَتؤی بٔطٔ 

ٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

ی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ذی اہفیلحل ںیم اینپ وساری  ر وسار داھکی رھپ  س فتق فہ وساری آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک ڑھک

 نویئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ارحاؾ ابدناھ

 انب باہب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، :  رافی

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

  

 ...ذی اہفیلحل یک دجسم ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمذی اہفیلحل یک دجسم ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایب
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رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اح٤س ب٩ ًيسی، اح٤س، رح٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز،  :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَِح٤َُس بِ  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ٠َ٣َُة أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ا٢َ رَحِ َٗ ث٨ََا َو ا٢َ أَِح٤َُس َحسَّ َٗ ٩ُ ًٔيَسی 

 ِ٨ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَِخبََرُظ  ا٢َ ٔطَضإب أَ٪َّ ًُبَِيَس اہللٔ ب٩َِ  َٗ َُّط  َّی اہللُ ُض٤َا أ٧َ بَاَت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َّی فٔی ٣َِشحٔٔسَصا ٔة ٣َِبَسأَُظ َوَػل َٔ ُِٟح٠َِي  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔٔذی ا

رحہلم نب ییحی، ادمح نب یسیع، ادمح، رحہلم، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

ں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ذی اہفیلحل ںیم رات سگاری افر انم ک جح یک ادتباء ہنع ےس رفاتی ےہ اوہن

 ںیہی ےس یک افر ایس دجسم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امنز ڑپ ی۔

دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع ریض  رحہلم نب ییحی، ادمح نب یسیع، ادمح، رحہلم، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیبعاہلل نب :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...ارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہارحاؾ ےس ےلہپ 
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 ٣ح٤س ب٩ ًباز، سٔيا٪، زہزی، رعوة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

اَحسَّ  َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪  ِٔ ًَبَّازٕ أَِخبََر٧َا ُس ُس ب٩ُِ  َّی ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت كَیَِّبُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َ ِٟب َٖ بٔا ِب١َ أَِ٪ یَُلو َٗ ٦َ َؤٟٔح٠ِّطٔ  ٣ٔطٔ حٔيَن أرَِحَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُٟٔحِ  ِئت اہللُ 

 دمحم نب ابعد، ایفسؿ، زرہی، رعفة، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس  ے  س فتق ارحاؾ ابدناھ  و ںیم  ے وخوبش اگلیئ افر تیب اہلل ےک وطاػ ےس ےلہپ  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الحؽ 

 وھکال  و اس فتق یھب یہی وخوبش اگلیئ۔نو ے ارحاؾ 

 دمحم نب ابعد، ایفسؿ، زرہی، رعفة، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے
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 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ا٠ٓح ب٩ ح٤يس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ  و ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َُح ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ِٓ ث٨ََا أَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ٨ًََِضا َزِؤد  َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

َّی اہللُ َِٟت كَیَِّبُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٦َ َؤٟٔح٠ِّطٔ حٔيَن أََح١َّ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٣ٔطٔ حٔيَن أرَِحَ ٥َ بَٔئسی َُٟٔحِ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

ِٟبَِئت  َٖ بٔا ِب١َ أَِ٪ یَُلو َٗ 

فہج دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، احلف نب دیمح، اقمس نب دمحم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ز

اتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  س فتق ارحاؾ ابدناھ  و ںیم  ے ارحاؾ یک فہج ےس اےنپ رہطمہ ےس رف

اہھت ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وخوبش اگلیئ افر  س فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تیب اہلل ےک وطاػ ےس ےلہپ 

 اگلیئ۔ ارحاؾ وھکال  و اس فتق یھب وخوبش

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، احلف نب دیمح، اقمس نب دمحم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی بِ  ًَ و َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ََّضا ٩ُ یَِحٌَی  ٨َِضا أ٧َ

٦َ َؤٟحٔ  ِب١َ أَِ٪ یَُِحٔ َٗ ا٣ٔطٔ  ٥َ ْٔلرِٔحَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِت أُكَيُِّب َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ َِٟت  ا ِٟبَِئت َٗ َٖ بٔا ِب١َ أَِ٪ یَُلو َٗ  ٠ِّطٔ 

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل

 وخوبش اگلای رکیت  یھ افر اس ہیلع فآہل فملس وک اؿ ےک ارحاؾ یک فہج ےس اس ےس ےلہپ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ابدن 

 فتق  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وطاػ ےس ےلہپ الحؽ نوےت ارحاؾ وھکےتل۔

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعارلامحؿ نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی



 

 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہ
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 ٤ًز، ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل ب٩ :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ أس٥َ  َ٘ ِٟ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َِٟت كَیَِّبُت  و َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  َرضَٔی اہللُ 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٣ٔطٔ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥َ ٟٔٔح٠ِّطٔ َؤَُٟحِ  َوَس٠َّ

فآہل  انب ریمن، دیبع اہلل نب رمع، اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فملس وک ارحاؾ وھکےتل افر ارحاؾ ابدنےتھ فتق وخوبش اگلیت  یھ۔

 ، اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعانب ریمن، دیبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق
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٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ٤ًز ب٩ ًبساہلل ب٩ رعوہ، ٗاس٥، سيسہ ًائظہ  :  راوی

 ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ٔ ُس ب٩ُِ َحات ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ جُ و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ اب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ َٗ ًَِبْس أَِخبََر٧َا و  ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ َزیِٕخ ٥ٕ َو

ًَائَٔظَة َرضٔیَ   ٩ًَِ أس٥َ یُِدبَٔرأ٪  َ٘ ِٟ َوَة َوا ٍَ رُعِ َّطُ َس٤ٔ َوَة أ٧َ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ رُعِ َِٟت كَیَِّبُت َرُسو٢َ اہللٔ  أَِخبََرنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا َٗ ٨ًََِضا  اہللُ 

 ٔ ا٦ َٔ ٠ِٟٔٔح١ِّ َواِْلرِٔحَ َِٟوَزا ٥َ بَٔيسٔی بَٔذرٔیَزةٕ فٔی َححَّةٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم نب احمت، دبع نب دیمح، انب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، رمع نب دبعاہلل نب رعفہ، اقمس، دیسہ اعہشئ دص

 اوداع ےک ومعق  ر ارحاؾ وھکےتل افر ارحاؾ ابدنےتھ فتق ںیم 

 

ة
ح 
د
ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

  ے اےنپ اہوھتں ےس زرریہ وخوبش اگلیئ۔

 نب دبعاہلل نب رعفہ، اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل دمحم نب احمت، دبع نب دیمح، انب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، رمع :  رافی



 

 

 اعتٰیل اہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، زہير، سٔيا٪، حرضت ٤ًْا٪ ب٩ رعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو  َوَة و َحسَّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ رُعِ ِْ ث٨ََا ًُ َياُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٕب َج٤ٔي ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِضا بٔأَیِّ َطِيٕئ كَیَِّبٔت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ َِٟت َوَس٠َّ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ا َٗ ٣ٔطٔ  ٥َ ٨ًَِٔس رُحِ

ئب   بٔأَكَِئب اٟلِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ، رضحت امثعؿ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آپ نو ے ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ہک آپ  ے روسؽ اہلل 

 ےک ارحاؾ ےک فتق وکن ی وخوبش اگلیئ  یھ؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای بس ےس زایدہ اپزیکہ افر ایھچ وخوبش۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ، رضحت امثعؿ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہ
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 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦، ٤ًْا٪ ب٩ رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َوَة یُحَ  ُت رُعِ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َوَة  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ رُعِ ِْ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ٩ًَِ و َحسَّ ُث  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ سِّ

ِب١َ أَ  َٗ ٠َِيطٔ  ًَ ٔسُر  ِٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔأَكَِئب ٣َا أَ َّی اہللُ  ٨ُِت أُكَيُِّب َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ َِٟت  ا َٗ ٨َِضا  ًَ ٦ُ ٦َ ث٥َُّ یَُِحٔ  ِ٪ یَُِحٔ

 رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، امثعؿ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ےس لبق ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ابدنےتھ آپ وک  س دقر ایھچ وخوبش اگل یتکس ںیم آپ وک 

 وخوبش اگلیت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ابدنےتھ۔



 

 

 ؿ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، امثع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث 

     337    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، ابی رجا٢، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َُٓسیِٕک أَِخبَرَ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ًََِضا و َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٩ًَِ أَبٔی اٟزَِّجا٢ٔ  اُک  حَّ َـّ ٧َا اٟ

ِب١َ أَِ٪  َٗ ٦َ َؤٟٔح٠ِّطٔ  ٣ٔطٔ حٔيَن أرَِحَ ٥َ َُٟٔحِ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت كَیَِّبُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ََّضا  ٔٔيَف بٔأَكَِئب ٣َا َوَجِسُت أ٧َ   ُي

راعف، انب ایب ہیکی، کاحک، ایب راجؽ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ دمحم نب 

ہی  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک  س فتق ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ابدنےنھ ےتگل افر ارحاؾ وھکےنل ےتگل وخوبش اگلیت افر

  لبق وج وخوبش اپیت فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اگلیت۔ہک وطاػ اافہض ےس

 دمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک، ایب راجؽ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ؿجح اک ایب :   ابب

 ارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہ
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سٌيس، یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ٨٣ؼور،  یحٌی ب٩ یحٌی، سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوربيٍ، خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ٗتیبہ ب٩ :  راوی

 ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ٌٔيسٕ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َو ٍٔ َوَخ٠َ ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوأَبُو اٟزَّبٔي ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوَس ا٢َ  و َحسَّ َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ

وَ٪  َٟ  اِْلََخُ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٔلَی َوبٔئؽ َحسَّ ِّی أ٧َُِوزُ إ َن أ َٛ ِت 

 ٥ِ َٟ ٦ْ َو ٥َ َوصَُو ٣َُِحٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٚٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ئب فٔی ٣ََِفٔ ا٢َ َوَذاَک كٔيُب  اٟلِّ َٗ ٨َُّٜٔط  ٦ْ َوَل ْٕ َوصَُو ٣َُِحٔ ١ِ َخ٠َ ُ٘ َي

ا٣ٔطٔ   إرِٔحَ

یض ییحی نب ییحی، دیعس نب وصنمر، اوبرعیب، فلخ نب اشہؾ، ہبیتق نب دیعس، ییحی، امحد نب زدی، وصنمر، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ر



 

 

 دھکی ریہ نوں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امگن ںیم وخوبش کہ اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک وگای ہک ںیم

ریہ ےہ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ابدنے نو ے ںیہ فلخ رافی  ے ہی  ںیہ اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 یک فہج ےس  یھ۔فملس ارحاؾ یک اح تل ںیم ےھت  نکی اوہنں  ے اہک ہک ہی وخوبش ارحاؾ 

ییحی نب ییحی، دیعس نب وصنمر، اوبرعیب، فلخ نب اشہؾ، ہبیتق نب دیعس، ییحی، امحد نب زدی، وصنمر، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ  :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہ
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، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ا٢َ اِْلََخَ  َٗ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ یِٕب  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ و َحسَّ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أ٪ َحسَّ

٤ًَِٔع  َ ٔ اِْل ئب ف ٔلَی َوبٔئؽ اٟلِّ ِّی أ٧َُِوزُ إ َن َٜأ َِٟت َل ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٚٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ارٔ َٔ ی ٣َ

٥َ َوصَُو یُض١ُّٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

فہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعم

 ےہ رفامیت ںیہ ہک وگای ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دھکی ریہ نوں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امگن ںیم وخوبش

 اؾ ابدنھ رےہ ںیہ۔کہ ریہ ےہ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارح

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہارح
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هی، ٣ْسوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، ابوسٌيس اطخ، وٛيٍ، ا٤ًع، ابی ؿ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا



 

 

ٍْ حَ  ث٨ََا َوٛٔي اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِْلََطخُّ  ٕب َوأَبُو َس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َهی و َحسَّ ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل سَّ

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٥َ ٩ًَِ ٣َِْسُ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٚٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ارٔ َٔ ئب فٔی ٣َ ٔلَی َوبٔئؽ اٟلِّ ِّی أ٧َُِوزُ إ َن أ َٛ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا   

ی  َوصَُو ی٠َُيِّ

ی، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

ج

 

ض

رفاتی اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع، ایب 

ےہ رفامیت ںیہ ہک وگای ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ دھکی ریہ نوں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امگن ںیم 

 وخوبش کہ ریہ  یھ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیبلت ہہک رےہ ےھت۔

ی، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبدیعس :  رافی

ج

 

ض

  اجش، فعیک، اشمع، ایب 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایب
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 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، ٣ش٥٠، ٣ْسوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٔ َو ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ُزَصيِْر َحسَّ

 ٍٕ ١ِْٔ َحٔسیٔث َوٛٔي ِّی أ٧َُِوزُ ب٤ٔٔ َن َٜأ َِٟت َل ا َٗ ٨ًََِضا   َرضَٔی اہللُ 

ہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک وگای ادمح نب وی،س، زریہ، اشمع، اربامیہ، اوسد، ملسم، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دص

 ہک ںیم دھکی ریہ نوں آےگ دحثی ایس رطح ےہ

 ادمح نب وی،س، زریہ، اشمع، اربامیہ، اوسد، ملسم، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہ
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اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی  ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، :  راوی

 ٨ًہا



 

 

٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩َِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ َْى ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت إٔبَِزاصٔي٥َ و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح

َٔ یَُحسِّ  ئب فٔی ٣َ ٔلَی َوبٔئؽ اٟلِّ ٤ََّا أ٧َُِوزُ إ أ٧َ َٛ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز َّی اہللُ ُث  ٚٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ارٔ

 ٦ْ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو ٣َُِحٔ

، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ آپ رفامیت ںیہ دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، اربامیہ

 ہک وگای ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امگن ںیم وخوبش یتکہم نویئ دھکی ریہ نوں اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ارحاؾ ںیم ںیہ۔

 نب رفعج، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایب
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 اب٩ ٤٧ير، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٨ًََِضا و َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوزٔ  ًَ  ٩ًَِ َو٢ٕ  ِِ ا ٣َأُٟک ب٩ُِ ٣ٔ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو  َّی اہللُ  ٚٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ارٔ َٔ ئب فٔی ٣َ ٔلَی َوبٔئؽ اٟلِّ ٨ُِت َْل٧َُِوزُ إ ُٛ َِٟت إِٔ٪  ا َٗ ٦ْ  ٣َُِحٔ

، امکل نب ،لوؽ، دبعارلنمح نب اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل انب ریمن

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امگن ںیم وخوبش یتکہم نویئ دیتھکی  یھ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ںیم ےھت۔

  نب ،لوؽ، دبعارلامحؿ نب اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعانب ریمن، امکل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم
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٣ح٤س ب٩ حات٥، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، س٠ولی، ابزاہي٥ ب٩ یوسٕ، اب٩ اسحاٚ ب٩ ابی اسحاٚ سبيعی، ابی اسحاٚ،  :  راوی

 اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا



 

 

َٕ  و ث٨ََا إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ یُوُس ٠ُولٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوصَُو اٟشَّ ثَىٔی إِٔسَح ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َٙ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ  َوصَُو اب٩ُِ إِٔسَح

 ٩ًَِ ٔ یَِذَُکُ  ٍَ اب٩َِ اِْلَِسَوز َٙ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔيطٔ  بٔيعٔیُّ  َٙ اٟشَّ َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ إِٔسَح ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ أَبٔيطٔ 

٦َ یََتَليَُّب بٔأَكَِئب ٣َا َیحُٔس ث٥َُّ أََری َوبٔيَؽ ا ٥َ إَٔذا أََراَز أَِ٪ یَُِحٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٔک اہللٔ َػل َس ذَٟ ٌِ ص٩ِٔ فٔی َرأِٔسطٔ َؤِٟحَیتٔطٔ َب  ٟسُّ

ااحسؼ نب وصنمر، ولسیل، اربامیہ نب ویفس، انب ااحسؼ نب ایب ااحسؼ یعیبس، ایب ااحسؼ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض دمحم نب احمت، 

 ےس اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ارحاؾ ابدنےنھ اک ارادہ نوات اھت  و ںیم ایھچ

اپیت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اگلیت رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس افر داڑ ی رابرک ںیم لیت ایھچ وخوبش وج ںیم 

 اتکمچ نوا دیتھکی۔

دمحم نب احمت، ااحسؼ نب وصنمر، ولسیل، اربامیہ نب ویفس، انب ااحسؼ نب ایب ااحسؼ یعیبس، ایب ااحسؼ، اوسد، دیسہ اعہشئ  :  رافی

  اعتٰیل اہنعدصہقی ریض اہلل

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہ
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 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٟواحس، حش٩ ب٩ ًبيساہلل، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ًُبَِئس اہللٔ ٩ًَِ ا َِٟواحٔٔس  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَائَٔظُة َحسَّ َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ث٨ََا إٔبَِزاصٔي٥ُ   َحسَّ

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٚٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ِِٟٔشٔک فٔی ٣ََِفٔ ٔلَی َوبٔئؽ ا ِّی أ٧َُِوزُ إ َن أ َٛ ٨ًََِضا  ٦ْ َرضَٔی اہللُ   ٥َ َوصَُو ٣َُِحٔ

اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ وگای ہک ںیم دھکی ریہ ہبیتق نب دیعس، دبعاوادح، نسح نب دیبع اہلل، 

نوں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امگن ںیم کشم یک وخوبش کہ ریہ ےہ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ارحاؾ ںیم ںیہ۔

 نب دیبعاہلل، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعہبیتق نب دیعس، دبعاوادح، نسح  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ؿحاک ب٩ ٣د٠س، ابوًاػ٥، سٔيا٪، حرضت حش٩ ب٩ ًبساہلل :  راوی

اُک ب٩ُِ ٣َِد٠َ  حَّ َـّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا اٟ ث٨ََاظ إِٔسَح َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ًُبَِئس اہللٔ بَٔضَذا و َحسَّ ٩ًَِ ا َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَأػ٥ٕ َحسَّ ٕس أَبُو 

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ  اِْلِٔس٨َاز

 ااحسؼ نب اربامیہ، کاحک نب دلخم، اوباعمص، ایفسؿ، رضحت نسح نب دبعاہلل ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی ےہ۔

 ، ایفسؿ، رضحت نسح نب دبعاہللااحسؼ نب اربامیہ، کاحک نب دلخم، اوباعمص :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ج  ںیہارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رح
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 اح٤س ب٩ ٨٣يح، يٌ٘وب زورقی، ہظي٥، ٨٣ؼور، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا صُ  اَُل َحسَّ َٗ ِوَرقٔیُّ  وُب اٟسَّ ُ٘ ٌِ ٍٕ َوَي ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔي ٩ًَِ أَبٔيطٔ و َحسَّ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ َظِي٥ْ أَِخبََر٧َا ٨ِ٣َُؼوْر 

ِب١َ أَِ٪ یَُِحٔ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ُِت أُكَيُِّب ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُٛ َِٟت  ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َٖ ِب١َ أَِ٪ َیُلو َٗ ٦َ َویَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ 

 ِٟ  بَِئت بٔٔليٕب ٓٔيطٔ ٣ِٔشْک بٔا

ح، وقعیب دفریق، ،میش، وصنمر، دبعارلنمح نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک 

ت 

 

می

ادمح نب 

ےلہپ فہ وخوبش اگلیت  یھ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ارحاؾ ابدنےنھ ےس ےلہپ افر رقابین فاےل دؿ افر تیب اہلل اک وطاػ رک ے ےس 

 ہک  س ںیم کشم  یھ۔

ح، وقعیب دفریق، ،میش، وصنمر، دبعارلامحؿ نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

ت 

 

می

 ادمح نب 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہ
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 ہي٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣تْش رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوكا١٣، ابی ًوا٧ہ، سٌيس، ابوًوا٧ہ، حرضت ابزا :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٌٔيْس َحسَّ ا٢َ َس َٗ َوا٧ََة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ا  ٌّ ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ َج٤ٔي ث٨ََا َس ٔس ب٩ِٔ  َحسَّ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

ِبَس اہللٔ  ًَ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٨ِ٤َُِٟتْٔشٔ  ا٢َ ٣َا أُحٔبُّ أَِ٪  ا َ٘ َٓ ٣ّا  ُب ث٥َُّ يُِؼبُٔح ٣َُِحٔ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ یََتَليَّ ٨ًَُِض٤َا  ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

 ًَ ًَلَی  ََٓسَخ٠ُِت  َٔک  ١َ ذَٟ ٌَ ِٓ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ إ٪ أََحبُّ إ ِٔطَ َ٘ َّلَٔی بٔ ُذ كٔیّبا َْلَِ٪ أَك ـَ َِ َ ٣ّا أ ٨ًََِضا ائَٔظَة َرضَٔی اأُِػبَٔح ٣َُِحٔ ہللُ 

إ٪ أَحَ  ِٔطَ َ٘ َّلَٔی بٔ ُذ كٔیّبا َْلَِ٪ أَك ـَ َِ ٣ّا أَ ا٢َ ٣َا أُحٔبُّ أَِ٪ أُِػبَٔح ٣َُِحٔ َٗ أَِخبَرِتَُضا أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز  ١َ َذَٟٔک َٓ ٌَ ِٓ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ بُّ إ

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظُة أ٧ََا كَیَِّبُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟت  ا َ٘ ٣ّآَ َٖ فٔی ََٔشائٔطٔ ث٥َُّ أَِػَبَح ٣َُِحٔ ا٣ٔطٔ ث٥َُّ كَا ٥َ ٨ًَِٔس إرِٔحَ  َس٠َّ

دیعس نب وصنمر، اوباکلم، ایب تراہن، دیعس، اوبتراہن، رضحت اربامیہ نب دمحم نب رشتنم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت 

ہنع ےس اکی اےسی آدیم ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک فہ وخوبش اگلات ےہ رھپ  نو ے رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

حبص وک ارحاؾ ابدناتھ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم اےس دنسپ  ںیہ رکات ہک ںیم حبص وک اس احؽ ںیم ارحاؾ 

 دف ےرطے لم وں  و ںیم اس وک دنسپ رکات نوں ابدنوھں ہک ریمے مسج ےس وخوبش وھپٹ ریہ نو ارگ ںیم اےنپ مسج  ر اتروکؽ ےک

اربامیہ نب دمحم ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم ایگ افر ںیم  ے اؿ وک ربخ دی ہک رضحت انب رمع ریض 

ںیم ہک ریمے مسج ےس وخوبش کہ ریہ نو اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم اس وک دنسپ  ںیہ رکات ہک ںیم حبص وک ارحاؾ ابدنوھں اس احؽ 

ارگ ںیم اےنپ مسج  ر اتروکؽ ےک دف ےرطے اگلوں  و ہی ریمے ےئل زایدہ دنسپدیہ ےہ  و رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک 

 ر رشتفی الےت رھپ حبص وک آپ ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وخوبش اگلیئ رھپ آپ اینپ ازفاج رہطمات ریض اہلل نہنع 

 یلص اہلل ہیلع ف ملس ارحاؾ ابدنےتھ  و وخوبش وھپٹ ریہ نویت

 دیعس نب وصنمر، اوباکلم، ایب تراہن، دیعس، اوبتراہن، رضحت اربامیہ نب دمحم نب رشتنم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہ
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رثی، خاٟس يٌىی اب٩ حارث، طٌبہ، ابزاہي٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣تْش، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل یحٌی ب٩ حبيب حا :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

٩ًَِ إٔبَِزاصٔي َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا ٨ِ٤َُِٟتْٔشٔ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ا  ٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

َّی ٨ُِت أُكَيُِّب َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ُث  ُت أَبٔی یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ُٖ ٥َ ث٥َُّ َیُلو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ اہللُ 



 

 

ُذ كٔیّبا ـَ ٣ّا ی٨َِ  ًَلَی ََٔشائٔطٔ ث٥َُّ يُِؼبُٔح ٣َُِحٔ

نب احرث، ہبعش، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ییحی نب بیبح احریث، اخدل ینعی ا

ہلل رفامیت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وخوبش اگلیت  یھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات ریض ا

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ابدنےتھ  و وخوبش وھپٹ ریہ نویت۔ اعتٰیل نہنع  ر رشتفی الےت رھپ حبص وک

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل ینعی انب احرث، ہبعش، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےس ےلہپ دبؿ ںیم وخوبش اگل ے افر کشم ےک اامعتسؽ رک ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وخوبش اک ارث ابیق رےنہ ںیم وکیئ رحج  ںیہ
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 ٪، حرضت ابزاہي٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣تْشابوَکیب، وٛيٍ، ٣شٌز، سٔيا :  راوی

٨ِ٤َُِٟتْٔشٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َياَ٪  ِٔ ٕ َوُس ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ُت اب٩َِ ٤ًََُز و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ 

 ٔ ٠ وُُل َْلَِ٪ أُِػبَٔح ٣ُلَّ ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ًَلَی  ََٓسَخ٠ُِت  ا٢َ  َٗ ُذ كٔیّبا  ـَ َِ َ ٣ّا أ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أُِػبَٔح ٣َُِحٔ إ٪ أََحبُّ إ ِٔطَ َ٘ ّيا بٔ

ََٓلا  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت كَیَِّبُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َ٘ َٓ ِؤٟطٔ  َ٘ أَِخبَرِتَُضا بٔ َٓ ٨ًََِضا  ٣ّا َٖ فٔی ََٔشائٔطٔ ث٥َُّ َرضَٔی اہللُ   أَِػَبَح ٣َُِحٔ

اوبرکبی، فعیک، رعسم، ایفسؿ، رضحت اربامیہ نب دمحم نب رشتنم اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے انس ہک 

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اس ابت وک دنسپ رکات نوں ہک اتروکؽ ےک دف ےرطفں وک لم رک حبص رکفں اس ابت ےس 

 ںیم حبص وک ارحاؾ ابدنوھں افر ریمے مسج ےس وخوبش وھپٹ ریہ نو رضحت اربامیہ نب دمحم ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل ہک

اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم ایگ افر ا ںیہ رضحت انب رمع ےک اس وقؽ یک ربخ دی  و رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک ںیم 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک وخوبش اگلیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم  ے روسؽ اہلل یلص

 وغشمؽ نو ے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے حبص وک ارحاؾ ابدناھ۔

 اوبرکبی، فعیک، رعسم، ایفسؿ، رضحت اربامیہ نب دمحم نب رشتنم :  رافی

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

  

 ...جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایب



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمجح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایب
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل، اب٩ ًباض، حرضت ػٌب ب٩ جْا٣ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔب  َحسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟؼَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ 

 ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٤َٔاّرا َوِحٔظياا َوصَُو ب ًَ َّی اہللُ  َّطُ أَصَِسی َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٣ََة ا٠َِّٟيثٔیِّ أ٧َ َّْ ٠ًََِيطٔ ب٩ِٔ َج ُظ  زَّ اِْلَبَِوأئ أَِو بَٔوزَّاَ٪ ََفَ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َاَرُس  َّی اہللُ  ا أَِ٪ َرأَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِيَک  و٢ُ اہللٔ َػل ًَ ُظ  ٥ِ ٧َزُزَّ َٟ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ فٔی َوِجهٔی 

َّا رُح٦ُْ   إُٔلَّ أ٧َ

س، رضحت بعص نب اثجہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابع

فآہل اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اوبا ای فداؿ ےک اقمؾ  ر اکی یلگنج دگاھ دہہی آ ش ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم داھکی ہک فملس  ے اس دگے وک ایس  ر فا س و ا دای رضحت بعص ےتہک ںیہ ہک  ب روسؽ ا

ریمے رہچے ںیم ھچک مغ اس ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم  ے ےھجت ہی دگاھ فا س  ںیہ ایک وسا ے اس ےک ہک 

 مہ ارحاؾ یک اح تل ںیم ںیہ۔

 س، رضحت بعص نب اثجہم ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٗتیبہ، ٟيث ب٩ سٌس، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حش٩ ح٠وائی، يٌ٘وب،  :  راوی

 ػاٟح

ٕس ح  ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ا  ٌّ ُٗتَِیَبُة َج٤ٔي ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح َو ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو٣َُح٤َّ ًَِبُس َحسَّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  و َحسَّ

٩ًَِ َػأٟٕح ك٠ُُّ  ث٨ََا أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َحَش٩ْ ا ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ٔ اٟزَّزَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ 

 َٛ َٟطُ ح٤َٔاَر َوِحٕع  ا٣ََة أَِخبََرظُ أَصَِسیُِت  َّْ َب ب٩َِ َج ٌِ ا٢َ ٣َأْٟک َوفٔی َحٔسیٔث ا٠َِّٟئث َوَػأٟٕح أَ٪َّ اٟؼَّ َٗ  ٤َا 



 

 

ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ہبیتق، ق ، نب دعس، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، نسح ولحایئ، وقعیب، اصحل اس  دن ےک اسھت رضحت 

ربخ دی ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی یلگنج دگاھ وطبر  زرہی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت بعص نب اثجہم  ے

 دہہی آ ش ایک آےگ دحثی ایس رطح ےہ ےسیج یلھچپ سگری۔

 ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ہبیتق، ق ، نب دعس، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، نسح ولحایئ، وقعیب، اصحل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 بوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حرضت زہزییحٌی ب٩ یحٌی، ا :  راوی

َياُ٪ ب٩ُِ ًُ  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٔ و َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َیِی٨ََة 

َُٟط ٣ٔ  ا٢َ أَصَِسیُِت  َٗ َِٟح٥ٔ ح٤َٔارٔ َوِحٕع َو  ٩ِ 

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت زرہی ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ اوہنں  ے اہک ہک ںیم  ے 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یلگنج دگے اک وگتش دہہی ےک وطر  ر آ ش ایک۔

 ، رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت زرہیییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، حبيب ب٩ ابی ثابت، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ او ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٌٔئس ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َس ٩ًَِ َحبٔئب ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل یََة 

َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٣ََة إ َّْ ُب ب٩ُِ َج ٌِ ا٢َ أَصَِسی اٟؼَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٤َٔاَر َوِحٕع َوصَُو  ُجَبيِر ًَ

زَّظُ  ٦ْ ََفَ ب٨َ٠ِٔاُظ ٨ِ٣َٔک  ٣َُِحٔ َ٘ َٟ ٣ُوَ٪  َّا ٣َُِحٔ َِٟوَُل أ٧َ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ َو ًَ 



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

یلگنج دگے اک دہہی آ ش ایک اس احؽ ںیم ہک آپ  رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک رضحت بعص نب اثجہم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ںیم ےھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس وک ایہن  ر فا س رکدای افر رفامای ہک ارگ ارحاؾ ںیم ہن

 نوےت  و مہ ھجت ےس اس وک وبقؽ رک ےتیل۔

 ، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمجح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم 
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ٌت٤زب٩ س٠امی٪، ٨٣ؼور، ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ح٥ٜ،  :  راوی

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، حبيب، سٌيس ب٩ جبير، اب٩ ًباض، حرضت ح٥ٜ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٥َٜٔ ح وو َحسَّ  َِٟح ٩ًَِ ا ُث  ُت ٨ِ٣َُؼوّرا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

 َٜ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا أَبٔی ا ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٥ٔ ح و َحسَّ

٨ًَُِض٤َا فٔی رَٔوایَ  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ َحبٔيٕب  ا  ٌّ َبُة َج٤ٔي ٌِ ث٨ََا ُط ٥َٜٔ أَصَِسی َحسَّ َِٟح ٩ًَِ ا ٔة ٨ِ٣َُؼوٕر 

 َ ٔل ا٣ََة إ َّْ ُب ب٩ُِ َج ٌِ َ ح٤َٔارٔ َو اٟؼَّ ًَُحز  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ رِٔج١َ ح٤َٔارٔ َوِحٕع َوفٔی رَٔوایَٔة ُط ًَ َّی اہللُ  ِحٕع ی ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ُّٙ ح٤َٔارٔ َوحِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔط َّی اہللُ  ٩ًَِ َحبٔيٕب أُصِٔسَی ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َبَة  ٌِ ُِطُ َز٣ّا َوفٔی رَٔوایَةٔ ُط ِ٘ زَّظُ َي  ٕع ََفَ

، ییحی نب ییحی، رمتعمنب امیلسؿ، وصنمر، مکح، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، دیبع اہلل نب اعمذ، بیبح، دیعس نب ریبج

 انب ابعس، رضحت مکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت بعص نب اثجہم  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یلگنج

دگے اک اکی اپؤں دہہی ایک افر ہبعش یک رفاتی ںیم رضحت مکح ےس ےہ ہک اوہنں  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یلگنج دگے اک 

الھچپ دڑھ  س ےس وخؿ ےک ےرطے کپٹ رےہ ےھت دہہی دای افر ہبعش یک اکی رفاتی  ر رضحت بیبح ےس ےہ ہک اوہنں  ے یبن 

 یلگنج دگے اک اکی ہصح دہہی دای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس فا س رفام دای۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

ییحی نب ییحی، رمتعمنب امیلسؿ، وصنمر، مکح، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، دیبعاہلل نب اعمذ، بیبح، دیعس  :  رافی

 ہنعنب ریبج، انب ابعس، رضحت مکح ریض اہلل اعتٰیل 

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 زہير ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، كاوئص، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِش٠ ا٢َ أَِخبََرنٔی ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ كَاُوٕض   ٥ٕ

 ًَ َٛ ُظ  ًَبَّإض َيِشَتِذَٔکُ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َٗ ٔس٦َ َزیُِس ب٩ُِ أَِر َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  َِٟح٥ٔ َػِيٕس بَّإض َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َٕ أَِخبَرَِتىٔی  ِي

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ٥َ َوصَُو رَحَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّا أُصِٔسَی إ َّا َُل ٧َأِك٠ُُُط إ٧ٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُظ  زَّ َِٟح٥ٔ َػِيٕس ََفَ ْو ٩ِ٣ٔ  ـِ ُط ًُ َٟ أُصِسَٔی 

 ٦ْ  رُحُ

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، انب رج ،، نسح نب ملسم، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک 

رفامای ہک  و  ے ےھجم اکشر ےک اس وگتش ےک ابرے ںیم ایک ربخ دی رضحت زدی نب ارمق  ب آ ے  و اؿ ےس رضحت انب ابعس  ے 

  یھ ہک وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ارحاؾ یک اح تل ںیم دہہی ایک ایگ اھت ۔ اوھنں  ے رفامای ہک آپ وک اکشر ےک وگتش اک اکی وضع

 ویکہکن مہ ارحاؾ ںیم ںیہ۔دہہی ایک ایگ  و آپ  ے اےس فا س رکدای افر رفامای ہک مہ اےس  ںیہ اھکےت 

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، انب رج ،، نسح نب ملسم، اطفسئ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیمجح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک
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ٗتیبہ ب٩ سٌيس، سٔيا٪، ػاٟح ب٩ ٛيشا٪، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ػاٟح ب٩ ٛيشا٪، ٣ح٤س ٣ولی ابی ٗتازہ، حرضت  :  راوی

 ٨ہابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ً

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ  ِيَشاَ٪ ح و َحسَّ َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َياُ٪ و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ

و٢ُ  ُ٘ َتاَزَة َي َٗ ٕس ٣َِولَی أَبٔی  ُت أَبَا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِيَشاَ٪  َٛ ث٨ََا َػأُٟح ب٩ُِ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  َحسَّ ِج٨َا ٣َ وُُل ََخَ ُ٘ َتاَزَة َي َٗ ُت أَبَا  ٌِ َس٤ٔ

ٔ إٔذِ َبُصِ  ٦ ٤َُِِٟحٔ َُيِرُ ا ٦ُ َو٨٣َّٔا  ٤َُِِٟحٔ ٨ٔ٤ََّٓا ا اَحةٔ  َ٘ ِٟ ٨َّا بٔا ُٛ َّی إَٔذا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ٨ََوزُِت َػل َٓ َ٪ َطِيّئا  ُت بٔأَِػَحابٔی َیتََراَؤِ



 

 

إَٔذا ح٤َٔا ٠ُِت ْٔلَِػَحابٔی َوكَا٧ُوا ٣َُِحٔ َٓ ُ٘ َٓ َم ٣ٔىِّی َسِؤِط  َ٘ َش َٓ ٔسی َوأََخِذُت ُر٣ِهٔی ث٥َُّ َرِٛٔبُت  ِجُت ََفَ أَِِسَ َٓ ٣ٔيَن ُر َوِحٕع 

َٓأَِزَر  ُِٟتُط ث٥َُّ َرِٛٔبُت  َٓت٨ََاَو ُِٟت  َ ٨َز َٓ ٠َِيطٔ بَٔظِيٕئ  ًَ ٌٔی٨َُک  اُٟوا َواہللٔ َُل َُ َ٘ َٓ ِوَن  ٔٔطٔ َوصَُو َوَراَئ ٧َاؤُٟونٔی اٟشَّ ِٟٔح٤َاَر ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ ُت ا ِٛ

 ِ ُض٥ِ َُل َتأ ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ُض٥ِ ك٠ُُوُظ َو ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ أََتِيُت بٔطٔ أَِػَحابٔی  َٓ تُُط  ََقِ ٌَ َٓ ٨ُِتُط بٔز٣ُِهٔی  ٌَ َل َٓ ٤َٕة  َٛ ٠َِيطٔ أَ ًَ َّی اہللُ  ك٠ُُوُظ َوكَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ُت  ِٛ ََحَّ َٓ ٥َ أ٣ََا٨َ٣َا  ک٠ُُوظُ َوَس٠َّ َٓ ا٢َ صَُو َحََل٢ْ  َ٘ َٓ ُتُط  ِٛ أَِزَر َٓ ٔسی   ََفَ

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، اصحل نب اسیکؿ، انب ایب رمع، ایفسؿ، اصحل نب اسیکؿ، دمحم ومیل ایب داتدہ، رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ب مہ اقہح ےک اقمؾ  ر ےچنہپ  و مہ ںیم ےس ھچک رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن اہیں کت ہک 

وگ ارحاؾ ںیم ےھت افر ھچک ریغب ارحاؾ ےک  و ااچکن ںیم  ے داھکی ہک ریمے اس یھ وکیئ زیچ دھکی رےہ ںیہ ںیم  ے داھکی ہک فہ اکی 

ھجم ےس ریما اچکب رگ ایگ  و ںیم  ے اےنپ یلگنج دگاھ اھت ںیم  ے اےنپ وھگڑے  ر زنی سک یل افر ںیم  ے اانپ زینہ ایل رھپ ںیم وسار نوایگ 

 ںیہ اسویھتں ےس اہک ہک ےھجم ریما اچکب ا ےن دف افر فہ اس یھ اح تل ارحاؾ ںیم ےھت  و فہ ےنہک ےگل اہلل یک مسق! اس زیچ  ر مہ اہمتری دمد 

اج رک ڑکپ ایل افر فہ اکی ےلیٹ ےک ےھچیپ اھت ںیم  رک ےتکس رھپ ںیم ارتا افر ںیم  ے اچکب راھک افر رھپ وسار نوایگ  و ںیم  ے اس یلگنج دگے وک

 ے اےس زینہ امرا افر اس یک وکںیچن اکٹ دںی افر اےس اےنپ اسویھتں ےک اپس ےل آای اؿ ںیم ےس ھچک اسویھتں  ے اہک ہک مت اےس ہن 

 فآہل فملس وک اپ ایل افر آپ یلص اہلل اھکؤ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے آےگ ےھت ںیم  ے اےنپ وھگڑے وک دفڑا رک آپ یلص اہلل ہیلع

 ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک فہ الحؽ ےہ مت اےس اھک و۔

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، اصحل نب اسیکؿ، انب ایب رمع، ایفسؿ، اصحل نب اسیکؿ، دمحم ومیل ایب داتدہ، رضحت اوبداتدہ ریض اہلل :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٗتیبہ، ٣اٟک، ابی َرض، ٧آٍ ٣ولی ابی ٗتازہ، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َِيطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک ٓامَٔی َُقٔ ُٗتَِیَبُة  ث٨ََا  ًَلَی ٣َأٟٕک ح و َحسَّ أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٍٕ ٣َِولَی ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟ و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ رِضٔ 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّطُ كَاَ٪ ٣َ ٨ِطُ أ٧َ ًَ َتاَزَة َرضَٔی اہللُ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  َتاَزَة  َٗ ََّٜة أَبٔی  ٣َ ٔٙ ی ٔف ََطٔ ٌِ َّی إَٔذا كَاَ٪ بَٔب ٥َ َحً

َُيِرُ  ٣ٔيَن َوصَُو  َٟطُ ٣َُِحٔ ٍَ أَِػَحإب  ٣َ َٕ َشأ٢ََ أَِػَحابَطُ أَِ٪ ی٨َُاؤُٟوُظ َتَد٠َّ َٓ ٔسطٔ  ًَلَی ََفَ اِسَتَوی  َٓ ا  أَی ح٤َٔاّرا َوِحٔظيا ٦ٕ ََفَ ٣َُِحٔ



 

 

 َ أَك َٓ َت٠َُط  َ٘ َٓ ِٟح٤َٔارٔ  ًَلَی ا أََخَذُظ ث٥َُّ َطسَّ  َٓ ٠َِيطٔ  ًَ أَبَِوا  َٓ ُض٥ِ ُر٣َِحُط  َٟ َ َشأ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ أَبَِوا  َٓ ُف أَِػَحأب اَسِوكَُط  ٌِ َّی ١َ ٨ِ٣ُٔط َب ٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٩ًَِ ََٓشأَُٟوُظ   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ أَِزَر َٓ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ٥َ َوأَبَی َب ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٤َْة  اہللُ  ٌِ ُ ٤ََّا هَٔی ك ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َذَٟٔک 

٤ُُٜ٤َوَصا اہللُ  ٌَ ِ  أَك

 ایب داتدہ، رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص ییحی نب ییحی، امکل، ہبیتق، امکل، ایب رضن، انعف ومیل

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت اہیں کت ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ےک یسک راےتس  ر ےھت  و رضحت اوبداتدہ ریض اہلل 

ہ ےئگ افر وخد اوبداتدہ ارحاؾ ےک ریغب ےھت  و رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل اعتٰیل ہنع اےنپ ارحاؾ فاےل ھچک اسویھتں ےک اسھت ےھچیپ ر

ہنع  ے اکی یلگنج دگاھ داھکی فہ اےنپ وھگڑے  ر وسار نو ے افر اےنپ اسویھتں ےس وساؽ ایک ہک فہ اؿ وک اؿ اک اچکب وکڑا ا ےن دںی 

اؿ ےس وکڑا اماگن  و اوہنں  ے اس ےس یھب ااکنر رکدای  و رھپ اوہنں  اوہنں  ے ااکنر رکدای رھپ رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے

 ے وخد زینہ ڑکپا افر رھپ اےنپ وھگڑے وک دفڑا رک اس دگے وک ڑکپ رک لتق رکدای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ھچک احصہب ریض اہلل 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض نو ے افر اوہنں  ے اعتٰیل ہنع  ے اس ںیم ےس اھکای افر ھچک  ے ااکنر رکدای رھپ فہ روسؽ ا

 اس ابرے ںیم آپ ےس وپاھچ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہی اکی اھکان ےہ  ےس اہلل  ے ںیہمت الھکای ےہ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، ہبیتق، امکل، ایب رضن، انعف ومیل ایب داتدہ، رضحت اوبداتدہ ر :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     359    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َتاَزَة َرضَٔی اہللُ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  ث٨ََا  َِٟوِحٔع ٣ٔ و َحسَّ ٨ُِط فٔی ح٤َٔارٔ ا ًَ ١َ ِْ

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟح٤ٔطٔ َطِيْئ  َحٔسیٔث أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ   ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ٌَ ا٢َ َص١ِ ٣َ َٗ 

 یک دحثی یک رطح رفاتی ےہ وسا ے اس ہبیتق، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبارضنل

ےک ہک زدی نب املس یک دحثی رابرہک ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک ایک اہمترے اپس اس ےک 

 وگتش ںیم ےس ھچک ےہ؟

 ہبیتق، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ػاٟح ب٩ ٣يش٤ار س٠ِم، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، حرضت ًبساہلل ب٩ ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

 ٔ ْ َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ثَىٔی أَبٔی  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠َِٔمُّ َحسَّ ث٨ََا َػأُٟح ب٩ُِ ٣ِٔش٤َإر اٟشُّ ًَِبُس اہللٔو َحسَّ ثَىٔی  ٕ َحسَّ ب٩ُِ أَبٔی  ير

٦َ أَِػحَ  أرَِحَ َٓ ُِٟحَسیِبَٔيةٔ  ًَا٦َ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٙ أَبٔی ٣َ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ َتاَزَة  َث َرُسو٢ُ َٗ ٦ِ َوحُسِّ ٥ِ یَُِحٔ َٟ ابُُط َو

ا٧َِل٠َ  َٓ َة  َ٘ ِي َِ ا بٔ ًَُسوا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ أَِػَحابٔطٔ اہللٔ َػل بَِی٤َ٨َا أ٧ََا ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ُط  أَثِبَتُّ َٓ ٨ُِتُط  ٌَ َل َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َح٠ِ٤َُت  َٓ إَٔذا أ٧ََا بٔٔح٤َارٔ َوِحٕع  َٓ ٕف إٔذِ ٧ََوزُِت  ٌِ ٔلَی َب ُض٥ِ إ ـُ ٌِ َحُک َب ـِ ٌٔ َي أَبَِوا أَِ٪ ُي َٓ ٨ُِتُض٥ِ  ٌَ اِسَت ی٨ُونٔی َٓ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُت أَك٠ُُِب َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِ٘ َٓا٧َِل٠َ  ٍَ َتَل ِ٘ َِٟح٤ٔطٔ َوَخٔظی٨َا أَِ٪ َُ أَك٨َ٠َِا ٩ِ٣ٔ  ٔسی َطأِّوا َوأَٔسيرُ َطأِّوا  َٓ ٍُ ََفَ َٓ أَِر

َٟ٘ٔي ٠ُِت أَی٩َِ  ُ٘ َٓ ِي١ٔ  ٖٔ ا٠َّٟ إر فٔی َجِو َٔ ٠َ٘ٔيُت َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَىٔی ُٔ ض٩َٔ َوصَُو َٓ ٌِ ُتطُ بَٔت ِٛ ا٢َ َتَز َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ََل٦َ َوَرِح٤ََة اہللٔ  ٠َِيَک اٟشَّ ًَ ُؤَ٪  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أَِػَحابََک َيَِقَ ُ٘ َٓ ُتطُ  ِ٘ ٠َحٔ َٓ َيا  ِ٘ ائ١ْٔ اٟشُّ َٗ ٌُ َتَل ِ٘ ِس َخُظوا أَِ٪ يُ َٗ َُّض٥ِ  وا  َوإ٧ٔ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ أؿ٠َْة  َٓ ِّی أََػِسُت َو٣َعٔی ٨ِ٣ٔطُ  ٔن ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ُ٘ َٓ َٓا٧َِتَوَزص٥ُِ  ِو٦ٔ زُو٧ََک ا٧َِتٔوزِص٥ُِ  َ٘ ٥َ ٠ِٟٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

٣ُوَ٪   ك٠ُُوا َوص٥ُِ ٣َُِحٔ

ماار یملس، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، رضح
می س

ت دبعاہلل نب داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمے ابپ روسؽ اصحل نب 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دحہیبی وک ےلچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ارحاؾ یک اح تل

ی قہ ںیم  ںیم ےھت افر فہ )ریمے ابپ( ارحاؾ یک اح تل ںیم  ںیہ ےھت افر روسؽ

 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک ایگ ہک دنمش غ

ےہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلچ رضحت اوبداتدہ ےتہک ںیہ ہک ںیم اےنپ اسویھتں ےک اسھت اھت افر فہ ریمی رطػ دھکی رک 

ےک افر اس  ر زینہ امر رک اےس رفک ایل رھپ ںیم  ے اےنپ  سنہ رےہ ےھت  و ںیم  ے اکی یلگنج دگے وک داھکی افر ںیم  ے اس  ر ہلمح رک

اسویھتں ےس دمد امیگن  و اوہنں  ے ریمی دمد رک ے ےس ااکنر رکدای رھپ مہ  ے اس اک وگتش اھکای افر ںیمہ ڈر اگل ہک مہ روسؽ اہلل یلص 

ہل فملس یک التش ںیم الکن یھبک وھگڑے وک اگھبات افر یھبک اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیہک دحیلعہ ہن نو اجںیئ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

آہتسہ الچات آد ی رات وک نب افغر ےک اکی آدیم ےس الماقت نویئ  و ںیم  ے اس ےس وپاھچ ہک ےھجت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےک اقمؾ ںیم ٹوھڑا ےہ افر آپ ایقس ےک 

 

ن

ه

 

ت

 

ب

اقمؾ ںیم آراؾ رفامںیئ ےگ  و ںیم فملس اہکں ےلم ےھت؟ اس  ے اہک ںیم  ے آپ وک 



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس ہگج اج رک الم افر ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب 

ےس دحیلعہ ہن نو  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ رعض رکےت ںیہ افر ا ںیہ ہی ڈر ےہ ہک ںیہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اے  اجںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ اک ااظتنر رفامںیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ اک ااظتنر رفامای رھپ ںیم  ے رعض ایک

ےک ووگں اہلل ےک روسؽ! ںیم  ے اکشر ایک ےہ افر اس ےس اچب نوا ریمے اپس ھچک وگتش ےہ  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وقؾ 

 ےس رفامای ہک مت اھکؤ احالہکن فہ بس ارحاؾ یک اح تل ںیم ےھت۔

ماار یملس، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، رضحت دبعاہلل نب داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
می س

 اصحل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 ابوكا١٣ ححسری، ابوًوا٧ہ، ٤ًْا٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣وہب، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی ٗتازہ :  راوی

ًَِبسٔ حَ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ًُ ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ٩ًَِ أَبٔيطٔ  سَّ َتاَزَة  َٗ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حَ  ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََخَ َٗ ٨ُِط  ًَ َٖ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ ٓٔيض٥ِٔ أَبُو َرضَٔی اہللُ  ََٓصَ ا٢َ  َٗ طُ  ٌَ ِج٨َا ٣َ ا َوََخَ اجا

ُٓوا َٗٔب١َ  ََِصَ ا ا َّ٤٠َ َٓ َِٟبَِحٔ  أََخُذوا َساح١َٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ ِونٔی  َ٘ َّی َت٠ِ َِٟبَِحٔ َحً ا٢َ ُخُذوا َساح١َٔ ا َ٘ َٓ َتاَزَة  ٠َِيطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٣ُوا ٥َ أرَِحَ ٠ًََ  َوَس٠َّ َح١َ٤َ  َٓ بَِی٤َ٨َا ص٥ُِ َئشيرُوَ٪ إٔذِ َرأَِوا ح٤َُُز َوِحٕع  َٓ  ٦ِ ٥َِٟ یَُِحٔ َّطُ  إ٧ٔ َٓ َتاَزَة  َٗ ُض٥ِ إُٔلَّ أَبَا  ََقَ ك٠ُُّ ٌَ َٓ َتاَزَة  َٗ ِيَضا أَبُو 

َِٟح٤ّا َو٧َِح٩ُ ٣ُ  اُٟوا أَك٨َ٠َِا  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟح٤َٔضا  أَك٠َُوا ٩ِ٣ٔ  َٓ ٨َزَُٟوا  َٓ ا ٨ِ٣َٔضا أََتا٧ّا  َّ٤٠ََٓ َِٟح٥ٔ اِْلََتأ٪  َح٠٤َُوا ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ٣ُوَ٪  َِحٔ

٨َ٣ِا َوكَاَ٪ أَبُو ٨َّا أرَِحَ ُٛ َّا  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَی٨َِا ح٤َُُز َوِحٕع  أََتِوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٦ِ ََفَ ٥ِ یَُِحٔ َٟ َتاَزَة  َٗ

 ًَ َح١َ٤َ  َٓ َ َِٟح٥َ َػِيٕس َو٧ ٨َ٠ِا ٧َأِك١ُُ  ُ٘ َٓ َِٟح٤َٔضا  أَك٨َ٠َِا ٩ِ٣ٔ  َٓ ٨َِٟا  ٨َزَ َٓ ََقَ ٨ِ٣َٔضا أََتا٧ّا  ٌَ َٓ َتاَزَة  َٗ َح٨َ٠ِ٤َا ٣َا ٠َِيَضا أَبُو  َٓ ٣ُوَ٪  ِح٩ُ ٣َُِحٔ

ا٢َ  َٗ َِٟيطٔ بَٔظِيٕئ  ٔ ا٢َ َص١ِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أََحْس أ٣َََزُظ أَِو أََطاَر إ َ٘ َٓ َِٟح٤َٔضا  َِٟح٤َٔضا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ  َٓک٠ُُوا ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َٗ اُٟوا َُل  َٗ 

اوباکلم دجحری، اوبتراہن، امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، رضحت دبعاہلل نب ایب داتدہ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ 

آہل فملس ےک اسھت ےلکن رافی ےتہک ںیہ ہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس جح رک ے ےک ےئل ےلکن افر مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع ف

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس ھچک وک اکی رطػ ریھپ دای رضحت اوبداتدہ یھب ا ںیہ ںیم ےھت 

 رافی ےتہک ںیہ ہک بس وگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت دنمسر ےک اسلح  ر ولچ اہیں کت ہک مت ھجم ےس آرک انلم



 

 

دنمسر ےک اسلح  ر ےلچ  و  ب فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ رھپے  و اوہنں  ے ارحاؾ ابدنھ ایل وسا ے رضحت 

اہلل اوبداتدہ ےک ہک اوہنں  ے ارحاؾ  ںیہ ابدناھ ایس دفراؿ فہ لچ رےہ ےھت ہک اوہنں  ے یلگنج دگے دےھکی رضحت اوبداتدہ ریض 

اعتٰیل ہنع  ے اؿ  ر ہلمح رک ےک اکی دگ ی یک وکںیچن اکٹ دںی رھپ فہ بس ارتے افر اوہنں  ے اس وگتش ےس اھکای رضحت 

 اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوہنں  ے اہک ہک مہ  ے وگتش  و اھک ایل ےہ احالہکن مہ  و ارحاؾ ںیم ںیہ رضحت اوبداتدہ ےتہک

 اچب نوا وگتش اسھت رھک ایل افر  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آ ے  و اوہنں  ے رعض ایک ںیہ ہک اوہنں  ے

اے اہلل ےک روسؽ! مہ ارحاؾ یک اح تل ںیم ےھت افر اوبداتدہ ارحاؾ ںیم  ںیہ ےھت مہ  ے یلگنج دگے دےھکی  و اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل 

ر اؿ ںیم ےس اکی دگ ی یک وکںیچن اکٹ دںی رھپ مہ ارتے افر مہ  ے اس وگتش ےس اھکای رھپ مہ  ے ہنع  ے اؿ  ر ہلمح رکدای اف

ہلل ہیلع وساچ ہک مہ  و اکشر اک وگتش اھک ت ےھٹ ںیہ احالہکن مہ  و ارحاؾ ںیم ںیہ افر اکشر اک اچب نوا وگتش مہ  ے اسھت ا ےن ایل  و آپ یلص ا

یسک اک اکشر اک ارادہ اھت ای اکشر یک رطػ یسک  ے یسک زیچ ےک اسھت ااشرہ ایک ےہ؟ احصہب  ے رعض ایک فآہل فملس  ے رفامای ایک مت ںیم ےس 

 ہک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اکشر ےس اچب نوا وگتش یھب مت اھک و۔

 داتدہ اوباکلم دجحری، اوبتراہن، امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، رضحت دبعاہلل نب ایب :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗاس٥ ب٩ زَکیا، ًبيساہلل، حرضت طیبا٪ :  راوی

أس٥ُ ب٩ُِ  َ٘ ِٟ ثَىٔی ا َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ و َحسَّ یَّاَئ َحسَّ  َزََکٔ

ا٢َ َرُس  ٩ًَِ  َ٘ َٓ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ فٔی رَٔوایَةٔ َطِیَباَ٪  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ًُ ٩ًَِ ا  ٌّ ٠ًََِيطٔ َطِیَباَ٪ َج٤ٔي َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

ِيَضا َوفٔی رَٔو  َٟ ٔ ٠َِيَضا أَِو أََطاَر إ ًَ ٥َ أ٥ُِٜ٨ِ٣َٔ أََحْس أ٣ََزَُظ أَِ٪ َیِح١َٔ٤  َبُة َُل َوَس٠َّ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٨ًَُِت٥ِ أَِو أََػِست٥ُِ  ت٥ُِ أَِو أَ ا٢َ أََْشِ َٗ َبَة  ٌِ ایَةٔ ُط

٨ًَُِت٥ِ أَِو أََػِست٥ُِ  ا٢َ أَ َٗ  أَِزرٔی 

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اقمس نب زرکای، دیبع اہلل، رضحت ابیشؿ یک اکی رفاتی ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفامای ہک ایک مت ںیم ےس یسک  ے ہی مکح دای اھت ہک اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلگنج دگوھں  ر ہلمح رکںی ای اس یک رطػ یسک  ے فملس  ے 

 ایک اھت ااشرہ ایک؟ افر ہبعش یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ  ے رفامای ہک ایک مت  ے ااشرہ ایک اھت ای ایک مت  ے اکشر ںیم دمد یک  یھ ای مت  ے اکشر
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 ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم  ںیہ اج ات ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے أ

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اقمس نب زرکای، دیبعاہلل، رضحت ابیشؿ :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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ی، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی ٗتازہ رضی اہلل ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، یحٌی ب٩ حشا٪، ٣ٌاویہ، اب٩ سَل٦، یحٌ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

اؤیَُة َوصُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ اَ٪ َحسَّ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحشَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٦ٕ أَِخبََرنٔی یَِحٌَی أَِخبََرنٔی َحسَّ َو اب٩ُِ َسَلَّ

َتازَ  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی  َُزَِو ًَ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُزَا ٣َ َُّط  ٨ًَُِط أَِخبََرُظ أ٧َ ا٢َ َة أَ٪َّ أَبَاُظ َرضَٔی اہللُ  َٗ ُِٟحَسیِبَٔئة  َة ا

٣ُوَ٪  ٤ُِت أَِػَحابٔی َوص٥ُِ ٣َُِحٔ ٌَ ِ أَك َٓ َٓاِػَلِسُت ح٤َٔاَر َوِحٕع  ا٢َ  َٗ َُيِرٔی  ٤َِزةٕ  ٌُ وا بٔ أََص٠ُّ ٠َِيطٔ  َٓ ًَ َّی اہللُ  ث٥َُّ أََتِيُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٣ُوَ٪  ا٢َ ك٠ُُوُظ َوص٥ُِ ٣َُِحٔ َ٘ َٓ أؿ٠َّة  َٓ َِٟح٤ٔطٔ  أ٧ََِبأِتُُط أَ٪َّ ٨ًَِٔس٧َا ٩ِ٣ٔ  َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

 اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، اعمفہی، انب السؾ، ییحی، رضحت دبعاہلل نب ایب داتدہ ریض اہلل

اؿ ےک ابپ ربخ دےتی ںیہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفہ دحہیبی ںیم ےھت فہ ےتہک ںیہ ہک ریمے العفہ  ے 

الھکای رھپ ںیم روسؽ رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ایل فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اکی یلگنج دگے اک اکشر ایک افر اےس اےنپ ارحاؾ فاےل اسویھتں وک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک ربخ دی ہک امہرے اپس اس اک وگتش 

 چب ایگ ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت اےس اھکؤ احالہکن فہ اسرے ارحاؾ یک اح تل ںیم ےھت۔

 ہلل نب دبعارلامحؿ داریم، ییحی نب اسحؿ، اعمفہی، انب السؾ، ییحی، رضحت دبعاہلل نب ایب داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعا :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ
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 اح٤س ب٩ ًبسة ؿيی، ٓـي١ ب٩ س٠امی٪ ٤٧يری، ابوحاز٦، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

یُّ  يِّ َـّ ًَِبَسَة اٟ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَ  َحسَّ َتاَزَة  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو َحاز٦ٕٔ  َ٪ ا٤َُّ٨ٟيِرٔیُّ َحسَّ ِي١ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ـَ ُٓ ث٨ََا  بٔيطٔ َحسَّ

٣ُوَ٪ َوأَبُو  ٥َ َوص٥ُِ ٣َُِحٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُجوا ٣َ َُّض٥ِ ََخَ ٨ُِط أ٧َ ًَ َِٟحٔسیَث َوٓٔيطٔ َرضَٔی اہللُ  َٚ ا َتاَزَة ٣ُٔح١ٌّ َوَسا َٗ

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  أََخَذَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ ٨َا رِٔج٠ُطُ  ٌَ اُٟوا ٣َ َٗ ٥ُِٜ ٨ِ٣ٔطُ َطِيْئ  ٌَ ا٢َ َص١ِ ٣َ َ٘ أَك٠َََضآَ َٓ  ٥َ 

دہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ادمح نب دبعة یبض، لیضف نب امیلسؿ ریمنی، اوباحزؾ، رضحت دبعاہلل نب ایب دات

ںیہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ارحاؾ یک اح تل ںیم ےلکن افر رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع الحؽ ےھت 

رفامای ہک ایک اہمترے اپس اس  ارحاؾ ےک ریغب اس ےک دعب ایس رطح دحثی ےہ افر اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

ںیم ےس ھچک ےہ؟ اوہنں  ے رعض ایک ہک امہرے اپس اس اک اکی اپؤں ےہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فہ اپؤں اؿ ےس 

 ایل افر اےس اھک ایل۔

  اعتٰیل ہنعادمح نب دبعة یبض، لیضف نب امیلسؿ ریمنی، اوباحزؾ، رضحت دبعاہلل نب ایب داتدہ ریض اہلل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     365    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواُلحوؾ، ٗتیبہ، اسحاٚ، جزیز، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓيٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی ٗتازہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجزٔیز  ُٙ ُٗتَِیَبُة َوإِٔسَح ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ ح و َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَ  و َحسَّ ص٤َُا  ٍٕ لِٔکَ ِي َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ِ

تَ  ِٗ َتاَزَة ٣ُٔح١ٌّ َوا َٗ ٣ٔيَن َوأَبُو  ََََفٕ ٣َُِحٔ َتاَزَة فٔی  َٗ ا٢َ كَاَ٪ أَبُو  َٗ َتاَزَة  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ ا٢َ ص١َِ ٩ًَِ  َٗ َِٟحٔسیَث َوٓٔيطٔ  ؽَّ ا

 َٗ ََِشاْ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِو أ٣َََزُظ بَٔظِيٕئ  ٔ َِٟيطٔ إ ٔ َٓک٠ُُواأََطاَر إ ا٢َ  َٗ  اُٟوا َُل یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، ہبیتق، ااحسؼ، رجری، دبعایزعسی نب رعیف، رضحت دبعاہلل نب ایب داتدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

رطح ےہ افر اس ںیم ےہ  اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ارحاؾ یک اح تل ںیم  ںیہ ےھت ہکبج ابیق بس ارحاؾ ںیم ےھت آےگ دحثی ایس

ہک ایک مت ںیم ےس یسک ااسنؿ  ے اس اکشر یک رطػ ااشرہ ایک اھت ای اےس یسک زیچ ےس مکح دای اھت؟ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے 

 رعض ایک ہک  ںیہ اے اہلل ےک روسؽ! آپ  ے رفامای  و رھپ مت اےس اھک و۔

 ، ااحسؼ، رجری، دبعایزعسی نب رعیف، رضحت دبعاہلل نب ایب داتدہاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، ہبیتق :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ای رمعہ ای اؿ دفونں اک ارحاؾ ابدنےنھ فاےل  ر یکشخ اک اکشر رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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زہير ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حرضت ٣ٌاذ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤ًْا٪ تيِم رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ جُ  ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ

 ِ َُٟط كَي أُصِسَٔی  َٓ ٍَ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ًُبَِئس اہللٔ َو٧َِح٩ُ رُح٦ُْ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َِّئِمِّ  ٤َاَ٪ اٟت ِْ ٨ٔ٤ََّٓا ٩ِ٣َ أَك١ََ ب٩ِٔ ًُ ْر َوك٠ََِحُة َراْٗٔس 

َّی اہللَُو  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ أَك٨َ٠َِاُظ ٣َ َٗ َٙ ٩ِ٣َ أَك٠ََُط َو َّٓ َى ك٠ََِحُة َو َ٘ ا اِستَِي َّ٤٠َ َٓ  ََ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ َتَورَّ   

 اےنپ ابپ ےس زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، انب رج ،، دمحم نب دکنمر، رضحت اعمذ نب دبعارلنمح نب امثعؿ یمیت ریض اہلل اعتٰیل ہنع

رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک مہ رضحت ہحلط نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت اسھت ےھت افر مہ ارحاؾ یک اح تل ںیم 

ےھت ہک اؿ ےک ےیل اکی  ردنہ دہہی الای ایگ افر رضحت ہحلط وس رےہ ےھت  و مہ ںیم ےس ھچک  ے فہ اھکایل افر ھچک  ے  رزیہ ایک  و  ب 

ت ہحلط اجےگ  و اوہنں  ے اؿ یک وماتقف یک وہنجں  ے اھکای اھت افر رفامای ہک مہ  ے ارحاؾ یک اح تل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رضح

 فآہل فملس ےک اسھت اھکای ےہ۔

 ٰیل ہنعزریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، انب رج ،، دمحم نب دکنمر، رضحت اعمذ نب دبعارلنمح نب امثعؿ یمیت ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجؿ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل 
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ہارو٪ ب٩ سٌيس، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٣َخ٣ہ ب٩ بٜير، ًببساہلل ب٩ ٣٘ش٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، سيسہ ًائظہ  :  راوی

 ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا َصا ًَ َحسَّ  ٕ َٜيِر ُ ٣َُة ب٩ُِ ب اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣ََِخَ َٗ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی  ُت ُروُ٪ ب٩ُِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ِ أَبٔيطٔ 



 

 

ًَائَٔظَة َزِو  ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٕس َي أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ُت ا ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َش٥ٕ َي ِ٘ و٢ُ ًُبَِيَس اہللٔ ب٩َِ ٣ٔ ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َت ًَ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ََِٟحَ  ِٟٔح١ِّ َوا َت٩َ٠ِ فٔی ا ِ٘ ْٙ ُي أس َٓ ُض٩َّ  ٍْ ك٠ُُّ و٢ُ أَِربَ ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ أَِرةُ َس٤ٔ َٔ ِٟ َزاُب َوا ُِ ِٟ ِٟٔحَسأَةُ َوا ٦ٔ ا

ا٢َ  َٗ وُر  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا ََٟضاَوا  ٕ ز ِِ َت١ُ بُٔؼ ِ٘ ا٢َ ُت َٗ َة  َِٟحيَّ أَیَِت ا أس٥ٔ أَََفَ َ٘ ٠ُِت ٠ِٟٔ ُ٘ َٓ 

 ی د  اہلل نب مسقم، اقمس نب دمحم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن
عی
 اہرفؿ نب دیعس، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، 

  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ رفامیت ںیہ ہک ںیم

رافی رفامےت ںیہ ہک اچر اجونر اذیاء دےنی فاےل ںیہ افر اؿ وک رحؾ افر ریغرحؾ ںیم لتق ایک اج اتکس ےہ لیچ، وکا، وچاہ ، اکےنٹ فاال اتک، 

ا ایک ایخؽ ےہ؟ اوہنں  ے اہک ہک اس یک ذ تل یک فہج ےس اےس لتق ایک ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اقمس ےس اہک ہک اسپن ےک ابرے ںیم ریت

 اج ے اگ۔

 ی د اہلل نب مسقم، اقمس نب دمحم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی
عی
اہرفؿ نب دیعس، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، 

 اہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔
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طٌبہ، اب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ٗتازہ، سٌيس ب٩ ٣شيب، سيسہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر،  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

َّی َواب٩ُِ َبظَّ  ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ََفٕ  إر  ٌِ ب٩ُِ َج

 ًَ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٔ٦ ََِٟحَ ِٟٔح١ِّ َوا َت٩َ٠ِ فٔی ا ِ٘ ُٙ ُي َوأس َٓ ا٢َ َخ٤ِْص  َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ُِٟحَسیَّاَوَس٠َّ وُر َوا ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا أَِرةُ َوا َٔ ِٟ ٍُ َوا َ٘ َزاُب اِْلَبِ ُِ ِٟ ُة َوا َِٟحيَّ  ا

ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، انب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، داتدہ، دیعس نب بیسم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 رفامای اپچن اجونر اذیاء دےنی فاےل ںیہ ا ںیہ رحؾ افر ریغرحؾ ںیم لتق ایک اج اتکس ےہ رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

 اسپن ایسہ فدیفس، وکا، وچاہ، اکےنٹ فاال اتک افر لیچ۔

اعتٰیل  اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، انب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، داتدہ، دیعس نب بیسم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل :  رافی



 

 

 اہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔
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 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از، اب٩ زیس، ہظا٦ ب٩ رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ اْز َوصَُو اب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ و َحسَّ ٨ًََِضا  بٔيطٔ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

 َٔ ِٟ ُب َوا َِقَ ٌَ ِٟ ٔ ا ٦ ََِٟحَ َت٩َ٠ِ فٔی ا ِ٘ ُٙ ُي َوأس َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٤ِْص  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َزاُب َٗ ُِ ِٟ ُِٟحَسیَّا َوا أَِرةُ َوا

وُر  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا  َوا

رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرعیب زرہاین، امحد، انب زدی، اشہؾ نب 

ےنٹ فاال ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اپچن اجونر اذیاء دےنی فاےل ںیہ نج وک رحؾ ںیم یھب لتق ایک اجاتکس ےہ وھچب، وچاہ، لیچ، وکا افر اک

 اتک۔

 ، انب زدی، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرعیب زرہاین، امحد :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اک لتق بحتسم ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں 

     370    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اب٩ ٤٧ير، حرضت ہظا٦ :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ْ بٔضَ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٔ و َحسَّ  َذا اِْلِٔس٨َاز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ  ے اس  دن ےک اسھت ایس رطح ایبؿ ایک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔



 

 

     371    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًبيساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، سيسہ ًائظہ  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ و َحسَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ یِّ 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٨َِضا  ُِٟحَسیَّا ًَ َزاُب َوا ُِ ِٟ ُب َوا َِقَ ٌَ ِٟ أَِرةُ َوا َٔ ِٟ ٦ٔ ا ََِٟحَ َت٩َ٠ِ فٔی ا ِ٘ ُٙ يُ َوأس َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٤ِْص 

وُر  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا  َوا

 دیبع اہلل نب رمع وقارریی، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک

 افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اپچن اجونر اذیاء دےنی فاےل ںیہ نج وک رحؾ ںیم لتق ایک اجاتکس ےہ وچاہ افر وھچب

 لیچ افر وکا افر اکےنٹ فاال اتک

 ٰیل اہنعدیبعاہلل نب رمع وقارریی، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔

     372    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََاظ  َّ  و َحسَّ َِٟت أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا ی اہللُ َٗ

 ٍٕ ١ِْٔ َحٔسیٔث یَزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ ٦ٔ ث٥َُّ َذََکَ ب٤ٔٔ ََِٟحَ ِٟٔح١ِّ َوا َٙ فٔی ا َوأس َٓ ِت١ٔ َخ٤ِٔص  َ٘  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ے اپچن اذیاء دےنی فاےل اجونرفں وک رحؾ افر ریغرحؾ ںیم لتق رک ے اک مکح رفامای رھپ سیدی نب زرعی یک دحثی یک رطح ذرک  فملس

 رفامای۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔



 

 

     373    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رعوہ ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابوكاہز، رح٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب،  :  راوی

َو  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی و َحسَّ  ٩ًَِ  ٔ َة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  َزاُب  اہللُ  ُِ ِٟ ٔ ا ٦ ََِٟحَ َت١ُ فٔی ا ِ٘ ُٙ ُت َوأس َٓ َضا  َوابِّ ك٠ُُّ ٥َ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

أَِرةُ  َٔ ِٟ ُب َوا َِقَ ٌَ ِٟ وُر َوا ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا ِٟٔحَسأَةُ َوا  َوا

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک  اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رعفہ نب زح ،، دیسہ اعہشئ دصہقی

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک امتؾ اجونرفں ںیم ےس اپچن اجونر اذیاء دےنی فاےل ںیہ نج وک رحؾ ںیم یھب لتق

 ایک اج اتکس ےہ وکا، لیچ، اکےنٹ فاال اتک، وھچب افر وچاہ۔

  فبہ، وی،س، انب باہب، رعفہ نب زح ،، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوباطرہ، رحہلم، انب :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم

     374    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، زہير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حرضت سا٥ٟ اپ٨ے باپ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ا  ٌّ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔي ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ و َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ ٩ٔ ًَُیِی٨ََة 

تَ  َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ  ا٢َ َخ٤ِْص َُل ُج٨َاَح  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ا٩ًَِ أَبٔيطٔ َرضَٔی اہللُ  ٔ َواِْلرِٔحَ ٦ ََِٟحَ ٦ٔ ٠َُض٩َّ فٔی ا

 ِٟ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز فٔی رَٔوایَتٔطٔ فٔی ا َٗ وُر و  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا ِٟٔحَسأَةُ َوا َزاُب َوا ُِ ِٟ ُب َوا َِقَ ٌَ ِٟ أَِرةُ َوا َٔ ِٟ ٔ ا ا٦ ٦ٔ َواِْلرِٔحَ  َُحُ

یبن یلص اہلل زریہ نب رحب، انب ایب رمع، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسمل اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

افر وکا ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اپچن اجونر اےسی ںیہ ہک اؿ وک رحؾ ںیم افر ارحاؾ یک اح تل ںیم لتق رکان وکیئ انگہ  ںیہ وچاہ افر وھچب 

 افر لیچ افر اکےٹن فاال اتک۔

 اےنپ ابپ زریہ نب رحب، انب ایب رمع، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسمل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔

     375    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ًَِبَس اہللَٔحسَّ  ب٩َِ ٤ًََُز ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ 

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َؼُة َزِوُد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٔ َِٟت َح ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ی اہللُ 

ُب  َِقَ ٌَ ِٟ َت٠َُض٩َّ ا َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ  َد  ْٙ َُل رَحَ َٓأس َضا  َوابِّ ك٠ُُّ وُر  اٟسَّ ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا أَِرةُ َوا َٔ ِٟ ِٟٔحَسأَةُ َوا َزاُب َوا ُِ ِٟ  َوا

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسمل نب دبعاہلل  ے ےھجم ربخ دی 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 

ضة
 یک زفہج رہطمہ رضحت ذة

اےل رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اجونرفں ںیم ےس اپچن اجونر اےسی ںیہ ہک وج یلک وطر  ر اذیاء دےنی ف

  فاال اتک۔ںیہ اؿ ےک لتق رک ے فاوں  ر وکیئ انگہ  ںیہ وھچب افر وکا افر لیچ افر وچاہ افر اکےنٹ

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ
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 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، حرضت زیس ب٩ جبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ُجَبيِر ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َ٘ َٓ َوابِّ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٤َُِِٟحٔ ُت١ُ ا ِ٘ َرُجَّل َسأ٢ََ اب٩َِ ٤ًََُز ٣َا َي

 ِٟ ُت١َ ا ِ٘ َّطُ أ٣َََز أَِو أ٣َُٔز أَِ٪ َي ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٟک٠ََِب أَِخبََرِتىٔی إِٔحَسی َِٔشَوة ِٟحَٔسأََة َوا َب َوا َِقَ ٌَ ِٟ أَِرَة َوا َٔ

 ِٟ َزاَب ا ُِ ِٟ وَر َوا ُ٘ ٌَ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اکی آدیم  ے رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ادمح نب وی،س، زریہ، رضحت زدی نب ریبج

 ہیلع فآہل ےس وپاھچ ہک ارحاؾ فاال نک اجونرفں وک لتق رک اتکس ےہ؟ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ایگ  فملس یک ازفاج رہطمات ںیم ےس یسک  ے ےھجم ربخ دی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح رفامای ای رفامای ہک ارحاؾ فاےل وک مکح دای

 ہک فہ وچےہ افر وھچب افر لیچ افر اکےنٹ فاےل ےتک افر وکے وک لتق رک دے۔



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادمح نب وی،س، زریہ، رضحت زدی نب ریبج :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔
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 طیبا٪ ب٩ َفور، ابوًوا٧ہ، حرضت زیس ب٩ جبير :  راوی

ا٢َ َسأ٢ََ َرُج١ْ اب٩َِ ٤ًََُز ٣َا  َٗ  ٕ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ َوابِّ َوصَُو َحسَّ ُت١ُ اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ِ٘ َي

 ِٟ ِت١ٔ ا َ٘ َّطُ كَاَ٪ َیأ٣ُِزُ بٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ثَِتىٔی إِٔحَسی َِٔشَوة ا٢َ َحسَّ َٗ  ٦ْ ٔب ٣َُِحٔ َِقَ ٌَ ِٟ ٔ َوا أَِرة َٔ ِٟ ورٔ َوا ُ٘ ٌَ ِٟ ک٠َِٔب ا

ا ـّ ََلةٔ أَِي ا٢َ َوفٔی اٟؼَّ َٗ َِٟحيَّةٔ  َزأب َوا ُِ ِٟ ُِٟحَسیَّا َوا  َوا

اوبتراہن، رضحت زدی نب ریبج ےس رفاتی ےہ رفامای ہک اکی آدیم  ے رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ  ابیشؿ نب رففخ،

ہک ارحاؾ یک اح تل ںیم نک اجونرفں وک لتق ایک اجاتکس ےہ؟ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہ  ے ھجم ےس ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکےنٹ فاےل ےتک، وچےہ افر وھچب افر وکا افر فآہل فملس  ے یک یسک زفہج رہطم

 اسپن ےک لتق رک ے اک مکح رفامےت ےھت افر رفامای ہک امنز ںیم یھب ا ںیہ لتق رک دای اج ے۔

 ابیشؿ نب رففخ، اوبتراہن، رضحت زدی نب ریبج :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔
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 ٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیح :  راوی

٨ُِض٤َا أَ٪َّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِيطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َو  ا٢َ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ اٟسَّ َٗ  ٥َ ِٟک٠َُِب َوَس٠َّ أَِرةُ َوا َٔ ِٟ ُب َوا َِقَ ٌَ ِٟ ِٟٔحَسأَةُ َوا َزاُب َوا ُِ ِٟ ِت٠ٔض٩َّٔ ُج٨َاْح ا َٗ ٔ فٔی  ٦ ٤َُِِٟحٔ ًَلَی ا َِٟيَص  ابِّ 

وُر  ُ٘ ٌَ ِٟ  ا

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک



 

 

 اپچن اجونر اےسی ںیہ ہک نج وک لتق رک ے ںیم ارحاؾ فاےل  ر وکیئ انگہ  ںیہ وکا، لیچ، وھچب، وچاہ، اکےنٹ فال اتک۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔
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 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، حرضت اب٩ جزیخ :  راوی

 ٣َ ٍٕ ٔ ٠ُُِٗت ٨َٟٔآ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ُس ب٩ُِ برَِکٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َت اب٩َِ ٤ًََُز یُح١ُّٔ و َحسَّ ٌِ اَذا َس٤ٔ

ُت ا٨َّٟئ  ٌِ ًَِبُس اہللٔ َس٤ٔ ا٢َ  َٗ  ٍْ ٔ ا٢َ لٔی ٧َآ َ٘ َٓ َوابِّ  ِت٠َطُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ َٗ ا٦ٔ  َوابِّ ٠ََِٟٔحَ و٢ُ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  یَّ َػل

وُر  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا أَِرةُ َوا َٔ ِٟ ُب َوا َِقَ ٌَ ِٟ ِٟٔحَسأَةُ َوا َزاُب َوا ُِ ِٟ ِت٠ٔض٩َّٔ ا َٗ َت٠َُض٩َّ فٔی  َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ   َُل ُج٨َاَح 

ؿ رکےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب رکب، انب رج ،، رضحت انب رج ، ایب

آپ  ے ارحاؾ فاےل ےک ےئل اجونرفں ےک لتق رک ے ےک ابرے ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایک انس؟ رضحت انعف 

ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک  ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ھجم ےس رفامای ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

رفامےت نو ے انس ہک اجونرفں ںیم ےس اپچن اےسی اجونر ںیہ ہک اؿ ےک لتق رک ے ںیم ارحاؾ فاےل  ر وکیئ انگہ  ںیہ وکا، لیچ، وھچب، 

 وچاہ، اکےنٹ فاال اتک۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب رکب، انب رج ،، رضحت انب رج ، :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔
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ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، طیبا٪ ب٩ َفور، جزیز يٌىی اب٩ حاز٦، ٧آٍ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز،  :  راوی

 اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ابوكا١٣، ح٤از، ایوب، اب٩ ٣ْىی، یزیس ب٩ ہارو٪، یحٌی ب٩ سٌيس، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزا٪

 ًَ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََاظ  ٩ًَِ و َحسَّ ا  ٌّ ىٔی اب٩َِ َحاز٦ٕٔ َج٤ٔي ٌِ ث٨ََا َجزٔیْز َي ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس



 

 

 َ ث ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٕ ح و َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٍٕ ح و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ح و ٨َا أَبٔی ٧َآ ا  ٌّ َج٤ٔي

ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصا َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أَیُّوُب ح و َحسَّ اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ثَىٔی أَبُو كَا١ٕ٣ٔ َحسَّ ٌٔيٕس ك١ُُّ َحسَّ ُروَ٪ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َس

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٥َِٟ َصُذَُلٔئ  ١ِْٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک َواب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َو ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا   

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٨ًَُِض٤َا َس٤ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٩ًَِ ٧َآ ١ِ أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ُ٘ ٥َ إُٔلَّ ابِ َي ِس ٠َّ َٗ ٩ُ ُجَزیِٕخ َوِحَسُظ َو

 َٙ ًَلَی َذَٟٔک اب٩ُِ إِٔسَح ٍَ اب٩َِ ُجَزیِٕخ   َتابَ

ہبیتق، انب رل ، ق ، نب دعس، ابیشؿ نب رففخ، رجری ینعی انب احزؾ، انعف، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، انب ریمن، دیبع اہلل، 

دیعس، انعف، انب رمعاؿ  دنفں ےک اسھت رضحت انعف  ے رضحت انب رمع ےس اوباکلم، امحد، اویب، انب ینثم، سیدی نب اہرفؿ، ییحی نب 

 رفاتی ایک ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس رھپ ایس رطح آےگ دحثی ایبؿ یک۔

 ہبیش، یلع نب رہسم، انب ریمن، ہبیتق، انب رل ، ق ، نب دعس، ابیشؿ نب رففخ، رجری ینعی انب احزؾ، انعف، اوبرکب نب ایب :  رافی

 دیبعاہلل، اوباکلم، امحد، اویب، انب ینثم، سیدی نب اہرفؿ، ییحی نب دیعس، انعف، انب رمعاؿ

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر
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 ٓـ١ ب٩ سہ١، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٧آٍ، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨َٔي ٍٕ َوًُبَِيسٔ اہللٔ بِ و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ١ُ ب٩ُِ َسِض١ٕ َحسَّ ـِ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ  ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ٔ

و٢ُ َخ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٦ٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ََِٟحَ ُٗت١َٔ ٨ِ٣ُٔض٩َّ فٔی ا ِت١ٔ ٣َا  َٗ ٤ِْص َُل ُج٨َاَح فٔی 

٠ٔطٔ  ِْ  ََٓذََکَ ب٤ٔٔ

لضف نب لہس، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب ااحسؼ، انعف، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت 

 نو ے انس ہک اپچن اجونر اےسی ںیہ ہک نج ےک لتق رک ے ںیم وکیئ انگہ  ںیہ فہ ںیہ ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت

 اجونر ہک نج وک رحؾ ںیم لتق ایک اج ے رھپ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ۔

 لضف نب لہس، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب ااحسؼ، انعف، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ فاےل ےک ےئل رحؾ افر ریغ رحؾ ںیم نج اجونرفں اک لتق بحتسم ےہ ۔
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یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی اب٩ یحٌی، اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوَیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ث٨ََا و َحسَّ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ی أَِخبََر٧َا و 

٨ُِض٤َ  ًَ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َج َّی اہللُ إِٔس٤َ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ا َي

َت٠َضُ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٤ِْص ٩ِ٣َ  ُِٟحَسیَّ ًَ َزاُب َوا ُِ ِٟ وُر َوا ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا أَِرةُ َوا َٔ ِٟ ُب َوا َِقَ ٌَ ِٟ ٠ًََِيطٔ ٓٔيض٩َّٔ ا َََٓل ُج٨َاَح  ا٦ْ  ا ٩َّ َوصَُو رَحَ

ُى َٟٔيِحٌَی ب٩ِٔ یَِحٌَی ِٔ  َوا٠َّٟ

رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی انب ییحی، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر،

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اپچن اجونر اےسی ںیہ ہک وج اؿ رک ارحاؾ یک اح تل ںیم لتق رکے  و 

 اس  ر وکیئ انگہ  ںیہ اؿ اجونرفں ںیم وھچب، وچاہ، اکےنٹ فاال اتک، وکا افر لیچ ںیہ۔

ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی انب ییحی، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب  :  رافی

 ہنع

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

  

 ...  ے ہیہی افر اس یک رادار ےک ایبؿرحمؾ وک  ب وکیئ فیلکت فریغہ آ ش آاج ے  و رس ناڈا

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وک  ب وکیئ فیلکت فریغہ آ ش آاج ے  و رس ناڈا ے ہیہی افر اس یک رادار ےک ایبؿ ںیم
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ح٤از، ایوب، ٣حاہس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی ٟيلی،  ب، ابوربيٍ،ًبيساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ح٤از يٌىی اب٩ زیس، ایو :  راوی

 حرضت ٌٛب ب٩ ًحزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ َزیِٕس  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ازْ و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ َحسَّ ث٨ََا  ىٔی أَبُو اٟزَّبٔي َحسَّ



 

 

ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة َرضَٔی اہللُ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟيلَی  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ ُث  ُت ٣َُحاصّٔسا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَلَیَّ َرُسو٢ُ أَیُّوُب  ا٢َ أَتَی  َٗ ٨ُِط  ًَ  

ُِٟحَسیِبَٔئة َوأ٧ََا أُوُٗٔس  ٥َ َز٩َ٣َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١ُ٤ِ  اہللٔ َػل َ٘ ِٟ ٍٔ بُز٣َِٕة لٔی َوا ا٢َ أَبُو اٟزَّبٔي َٗ َوارٔیزٔیُّ ِٗٔسٕر لٔی و  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ َتِحَت 

 ٕ ِٙ َوُػ٥ِ ثَََلثََة أَیَّا٦ ٔ َٓاِح٠ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ا٢َ أَیُِذذٔیَک َصَوا٦ُّ َرأِٔسَک  َ٘ َٓ ًَلَی َوِجهٔی  َة ٣ََشاٛٔيَن أَِو  یَت٨ََاثَزُ  ٥ٌِٔ ٔستَّ ِ  أَِو أَك

ََل أَِزرٔی بٔأَیِّ َذَٟٔک بََسأَ  َٓ ا٢َ أَیُّوُب  َٗ َّٜة  ََٔشي َُِشِک   ا

امحد، اویب، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت بعک نب رجعہ ریض  دیبع اہلل نب رمع وقارریی، امحد ینعی انب زدی، اویب، اوبرعیب،

 دحہیبی فاےل اسؽ ریمے اہں رشتفی ال ے افر ںیم اہیڈی ےک اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےچین آگ الج راہ اھت افر ریمے رہچے  ر وجںیئ رگ رںیہ  ںیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ایک ےھجت وجںیئ تہب فیلکت 

 رس ناڈا دے افر نیت دونں ےک رفزے رھک دے ریہ ںیہ؟ ںیم  ے رعض ایک ہک اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و اانپ

ء ےل ای ھچ ونیکسمں وک اھکان الھک دے ای اکی رقابین رک۔ اویب رافی  ے اہک ہک ںیم  ںیہ اج ات ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ادتبا

 ںیم سک زیچ اک ذرک رفامای۔

امحد، اویب، اجمدہ، دبعارلامحؿ نب ایب یلیل، رضحت بعک نب  ،دیبعاہلل نب رمع وقارریی، امحد ینعی انب زدی، اویب، اوبرعیب :  رافی

 رجعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رادار ےک ایبؿ ںیم رحمؾ وک  ب وکیئ فیلکت فریغہ آ ش آاج ے  و رس ناڈا ے ہیہی افر اس یک
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 ًلی ب٩ ححز سٌسی، زہير ب٩ رحب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ٠ًية، حرضت ایوب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

وُب  ُ٘ ٌِ ٕب َوَي ٔسیُّ َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ا  ٌّ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َج٤ٔي

٠ٔطٔ  ِْ  ب٤ٔٔ

ا، رضحت اویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ذموکرہ 

 

ی ہ
یلع نب رجح دعسی، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب عل

 دحثی رابرہک یک رطح لقن یک یئگ ےہ

ا، رضحت اویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلع نب :  رافی

 

ی ہ
 رجح دعسی، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب عل

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رادار ےک ایبؿ ںیمرحمؾ وک  ب وکیئ فیلکت فریغہ آ ش آاج ے  و رس ناڈا ے ہیہی افر اس یک 
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٣حاہس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی ٟيلی، حرضت ٌٛب ب٩ ًحزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔب ب٩ِٔ و َحسَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟيلَی  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٓٔیٕ 

 ِ ا أَِو بٔطٔ أَّذی ٩ِ٣ٔ َرأ ـّ ٩ِ٤َ كَاَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َزٔي َٓ َِٟت َصٔذظٔ اِْلَیُة  ٔ ا٢َ فٔیَّ أ٧ُِز َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٔٔسیَْة ٩ِ٣ٔ ٔػَيا٦ٕ أَ ًُِحَزَة َرضَٔی اہللُ  َٓ ٕة ٔسطٔ  َٗ ِو َػَس

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ ََٓس٧َِوُت  ا٢َ اِز٧ُِط  َ٘ َٓ ََٓس٧َِوُت  ا٢َ اِز٧ُِط  َ٘ َٓ أََتِیُتُط  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ أَِو َُُشٕک  َٗ َک   أَیُِذذٔیَک َصَوا٣ُّ

ِٔٔسیَٕة ٩ِ٣ٔ ٔػَيا٦ٕ أَِو َػ  َٓأ٣َََزنٔی بٔ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ِوٕ٪ َوأَُه٨ُُّط  ًَ َ ٕة أَِو َُُشٕک ٣َا َتَيْسَّ َٗ  َس

دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب ترؿ، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت بعک نب رجعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک 

ہی ےک وطر  ر رفزے رےھک ریمے ابرے ںیم ہی آتی انزؽ یک یئگ مت ںیم ےس وج آدیم امیبر نو ای اس ےک رس ںیم وکیئ فیلکت نو  و فہ ہی

ای دصہق دے ای رقابین رکے رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای آپ 

ںیم رقبی  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رقبی نواجؤ  و ںیم افر رقبی نوایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رقبی نواجؤ  و

ا نوایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ایک ےھجت وجںیئ تہب فیلکت دیتی ںیہ؟ انب ترؿ ےتہک ںیہ افر رافی ےتہک ںیہ ہک ریم

ایخؽ ےہ ہک رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک یج اہں رضحت بعک ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم 

 ہی ےک وطر  ر رفزفں اک ایدصہق رک ے اک ای رقابین رک ے اک وج آاسین ےس نو ےکس رک ے اک مکح رفامای۔ہی

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب ترؿ، اجمدہ، دبعارلامحؿ نب ایب یلیل، رضحت بعک نب رجعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وک  ب وکیئ فیلکت فریغہ آ ش آاج ے  و رس ناڈا ے ہیہی افر اس یک رادار ےک ایبؿ ںیم
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 لی، حرضت ٌٛب ب٩ ًحزہاب٩ ٤٧ير، سیيٕ، ٣حاہس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی ٟي :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ثَىٔی  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت ٣َُحاصّٔسا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ْٕ ث٨ََا َسِي ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ُب و َحسَّ ٌِ َٛ ثَىٔی  َِٟيلَی َحسَّ  ب٩ُِ أَبٔی 



 

 

َّی اہللُ ٨ًَِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َک  ب٩ُِ ًُِحَزَة َرضَٔی اہللُ  ا٢َ أَیُِذذٔیَک َصَوا٣ُّ َ٘ َٓ ٤َِّل  َٗ ُت  َٓ ٠َِيطٔ َوَرأُِسطُ یََتَضا ًَ  َٕ َٗ ٥َ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

ا أَِو بٔطٔ أَّذی  ـّ ٩ِ٤َ كَاَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َزٔي َٓ ٔ اِْلَیُة  َِٟت َصٔذظ فٔیَّ ٧َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٙ َرأَِسَک  ٔ اِح٠ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ِٔٔسَیْة ٩ِ٣ٔ ٠ُُِٗت  َٓ ٩ِ٣ٔ َرأِٔسطٔ 

ٕ أَِو َت ٔػ  ٥َ ُػ٥ِ ثَََلثََة أَیَّا٦ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٕة أَِو َُُشٕک  َٗ ٕ أَِو َػَس ٔة َيا٦ ٕٚ بَيَِن ٔستَّ ِٚ بََٔفَ َؼسَّ

 َ َُِشِک ٣َا َتَيْسَّ  ٣ََشاٛٔيَن أَِو ا

 ی ف، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت بعک نب رجع
می
ہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ  ر انب ریمن، 

ڑھکے نو ے اس احؽ ںیم ہک ریمے رس ےس وجںیئ ڑھج ریہ  ںیھ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ایک ےھجت فیلکت دیتی 

اےل رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ؟ ںیم  ے رعض ایک ہک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و اانپ رس ناڈ

ںیہ ہک ہی آتی ریمے ابرے ںیم انزؽ نویئ مت ںیم ےس وج وکیئ امیبر نو ای اس ےک رس ںیم وکیئ فیلکت نو  و فہ ہیہی ےک وطر  ر رفزے 

نیت دؿ ےک رفزے رھک ای  رھک ےل ای دصہق دے دے ای رقابین رکےل  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای ہک  و

 اکی وٹرکا ھچ ونیکسمں ےک درایمؿ دصہق رک دے ای  و رقابین رک رغض ہی ہک وج ےھجت آاسین نو رکےل۔

 ی ف، اجمدہ، دبعارلامحؿ نب ایب یلیل، رضحت بعک نب رجعہ :  رافی
می
 انب ریمن، 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وک  ب وکیئ فیلکت فریغہ آ ش آاج ے  و رس ناڈا ے ہیہی افر اس یک رادار ےک ایبؿ ںیم
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 ہس، حرضت ٌٛب ب٩ ًحزہ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ ابی ٧حيح، ایوب، ح٤يس، ًبسالرکی٥، ٣حا :  راوی

ًَِبٔس اِلرَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔيٕح َوأَیُّوَب َوح٤َُِيٕس َو َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟيلَی و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ی٥ٔ 

٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػ  ًَ ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة َرضَٔی اہللُ  ٌِ َٛ ََّٜة َوصَُو ٩ًَِ  ِب١َ أَِ٪ یَِسُخ١َ ٣َ َٗ ُِٟحَسیِبَٔئة  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ بٔطٔ َوصَُو بٔا ًَ َّی اہللُ  ل

 ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٔ َک َصٔذظ ا٢َ أَیُِذذٔیَک َصَوا٣ُّ َ٘ َٓ ًَلَی َوِجضٔطٔ  ُت  َٓ ١ُ٤ِ یََتَضا َ٘ ِٟ ٦ْ َوصَُو یُوُٗٔس َتِحَت ِٗٔسٕر َوا ِٙ َرأَِسَک ٣َُِحٔ ٔ اِح٠ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ 

َّٜة  ََٔشي َُِشِک  ٕ أَِو ا ٍٕ أَِو ُػ٥ِ ثَََلثََة أَیَّا٦ ُٚ ثَََلثَُة آُػ ََِٟفَ ٔة ٣ََشاٛٔيَن َوا ا بَيَِن ٔستَّ ّٗ ٥ِ ََفَ ٌٔ ِ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٧َحٔيٕح أَِو اذِبَِح َوأَك َٗ

 َطاةّ 

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ، انب ایب حیجن، اویب، دیمح، دبعارکلمی، اجمدہ، رضحت بعک نب رجعہ

اؿ ےک اپس ےس سگرے افر احؽ ہی ہک آپ دحہیبی ںیم ےھت افر ایھب کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ںیم دالخ  ںیہ 



 

 

  و روسؽ اہلل نو ے ےھت افر ںیم ارحاؾ یک اح تل ںیم اہیڈی ےک ےچین آگ الج راہ اھت افر وجںیئ ریمے رہچے  ر ےس ڑھج ریہ  ںیھ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ایک ےھجت وجںیئ تہب فیلکت دے ریہ ںیہ؟ رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک یج 

نیت  اہیں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اانپ رس ناڈا دے افر ھچ ونیکسمں ےک درایمؿ اکی رفؼ اک اھکان میسقت رک افر رفؼ

ی اصع اک نوات ےہ ای نیت دونں ےک رفزے رھک ای رقابین رک انب ایب حیجن ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ای اکی رکب

 ذحب رک۔

 دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ، انب ایب حیجن، اویب، دیمح، دبعارکلمی، اجمدہ، رضحت بعک نب رجعہ :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وک  ب وکیئ فیلکت فریغہ آ ش آاج ے  و رس ناڈا ے ہیہی افر اس یک رادار ےک ایبؿ ںیم
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 ٟسب٩ ًبساہلل، خاٟس، ابی َٗلبہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی ٟيلی، حرضت ٌٛب ب٩ ًحزہحٌی ب٩ یحٌی، خا :  راوی

ًَِبٔس اٟزَّ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ َخأٟٕس  ِبٔس اہللٔ  ًَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ  ٔب ب٩ِٔ و َحسَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟيلَی  ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی 

ُط آَذاَک ًُِحَزَة َرضَٔی  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟحَسیِبَٔئة  ٥َ ٣َزَّ بٔطٔ َز٩َ٣َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥ِ اہللُ  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َصَوا٦ُّ َرأِٔسَک 

 ّ ِٙ َرأَِسَک ث٥َُّ اذِبَِح َطاّة َُُشک ٔ ٥َ اِح٠ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ ٍٕ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ٥ٌِٔ ثَََلثََة آُػ ِ ا أَِو ُػ٥ِ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ أَِو أَك

ةٔ ٣ََشاٛٔيَن   ًَلَی ٔستَّ

 ییحی نب ییحی، اخدلنب دبع اہلل، اخدل، ایب القہب، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت بعک نب رجعہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اپس ےس سگرے افر رفامای ہک ایک ےھجت وجںیئ تہب فیلکت دے ریہ ںیہ؟ رضحت بعک  ے فآہل فملس دحہیبی فاےل اسؽ اؿ ےک

 رعض ایک ہک یج اہں  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس رفامای ہک اےنپ رس وک ناڈا دف رھپ اکی رکبی ذحب رک ےک رقابین رک ای نیت

 ں وک الھک دے۔دونں ےک رفزے رھک ای وجھکرفں ںیم ےس نیت اصع ھچ ونیکسم

 ییح نب ییحی، اخدلنب دبعاہلل، اخدل، ایب القہب، دبعارلامحؿ نب ایب یلیل، رضحت بعک نب رجعہ :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  رس ناڈا ے ہیہی افر اس یک رادار ےک ایبؿ ںیمرحمؾ وک  ب وکیئ فیلکت فریغہ آ ش آاج ے  و
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ اػب٬انی، حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

١ٌ٘٣ 

َّی َوا ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ و َحسَّ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  ب٩ُِ َبظَّ

٤َِِٟشحٔٔس  ٨ًَُِط َوصَُو فٔی ا ٕب َرضَٔی اہللُ  ٌِ َٛ ٔلَی  ِسُت إ ٌَ َٗ ا٢َ  َٗ  ١ٕٔ٘ ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ  ٩ًَِ ِٟتُ اِْلَِػَبَضانٔیِّ  َ َشأ ِٔٔسیَْة َٓ َٓ ٔ اِْلَیٔة  ٩ًَِ َصٔذظ ُط 

ُح٤ٔ  َٓ َِٟت فٔیَّ كَاَ٪ بٔی أَّذی ٩ِ٣ٔ َرأِٔسی  ٨ًَُِط ٧َزَ ْب َرضَٔی اہللُ  ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕة أَِو َُُشٕک  َٗ َّی اہللُ ٩ِ٣ٔ ٔػَيا٦ٕ أَِو َػَس ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ُِت إ

ًَلَی َوجِ   ُ ١ُ٤ِ یَت٨ََاثَز َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا َِٟت ًَ ٨َزَ َٓ ٠ُِت َُل  ُ٘ َٓ َّ ٨ِ٣َٔک ٣َا أََری أََتحُٔس َطاّة  َِٟحِضَس ب٠ََ ٨ُِت أَُری أَ٪َّ ا ُٛ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ هٔی 

ٔة ٣ََش  ا٦ُ ٔستَّ ٌَ ِ ٕ أَِو إٔك ا٢َ َػِو٦ُ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ َٗ ٕة أَِو َُُشٕک  َٗ ٕ أَِو َػَس ِٔٔسَیْة ٩ِ٣ٔ ٔػَيا٦ َٓ ٔ اِْلیَُة  َ َصٔذظ َٕ ك َٕ َػا ا٣ّا اٛٔيَن َِٔؼ ٌَ

ّة  ًَا٣َّ ّة َوهَٔی َل٥ُِٜ  َِٟت فٔیَّ َخاػَّ ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ٜٔيٕن   ٟٔک١ُِّ ٣ِٔش

 ھااین، رضحت دبعاہلل نب لقعم ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ 

صت

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعارلنمح نب ا

ٍک( بعک ہک ںیم بعک ےک اپس دجسم ںیم اھٹیب اھت  و ںیم  ے اؿ ےس اس 
ُ
ل
ُ

 

ت
 
ْ
ف
َ
ٍ أ

 

قَة ْ َص َ
ف
َ
 أ
ٍ
اؾ
َ
 
ِ
ٌ نِْم ص

 

ة

َ
ت  ْ
فِد 
َ ف
آتی ےک ابرے ںیم وپاھچ )

ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ہی آتی ریمے ابرے ںیم انزؽ نویئ  یھ ریمے رس ںیم فیلکت  یھ  و ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ر ػ البای ایگ احؽ ہی اھت ہک وجںیئ ریمے رہچے 
کی ط
 ر ےس ڑھج ریہ  ںیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم دھکی فآہل فملس 

 
ٍ
اؾ
َ
 
ِ
ٌ نِمْ ص

 

ة

َ
ت  ْ
فِد 
َ ف
 راہ نوں ہک ےھجت تہب فیلکت چنہپ ریہ ےہ ایک  و اکی رکبی ےل اتکس ےہ؟ ںیم  ے اہک  ںیہ  و ہی آتی انزؽ نویئ )

ْ
ف
َ
 أ

ٍک( ہک اس اک ہیہی رفزے ںیہ ای دصہق ای 
ُ
ل
ُ

 

ت
 
ْ
ف
َ
ٍ أ

 

قَة ھچ ونیکسمں وک اھکان الھکان ای رہ نیکسم ےک ےئل آداھ آداھ اصع اھکان الھکان بعک َص َ

 رفامےت ںیہ ہک ہی آتی اخص وطر  ر ریمے ابرے ںیم انزؽ نویئ  نکی اس اک مکح اہمترے ےئل یھب اعؾ ےہ۔

 ھااین،  :  رافی

صت

 رضحت دبعاہلل نب لقعمدمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعارلامحؿ نب ا

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وک  ب وکیئ فیلکت فریغہ آ ش آاج ے  و رس ناڈا ے ہیہی افر اس یک رادار ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، زَکیا ب٩ ابی زائسہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ اػب٬انی، ًبساہلل ب٩ ١ٌ٘٣، حرضت  :  راوی

 ٌٛب ب٩ ًحزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َزََکٔ   ٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ اِْلَِػَبَضانٔیِّ و َحسَّ ًَ ث٨ََا  یَّاَئ ب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة َحسَّ



 

 

ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ  َد ٣َ َُّط ََخَ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ُب ب٩ُِ ًُِحَزَة َرضَٔی اہللُ  ٌِ َٛ ثَىٔی  ١ٕٔ٘ َحسَّ ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َ ًَ ثَىٔی  ٣ّا َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُِحٔ ًَ َّی اہللُ  َػل

 َ٘ َِٟحَلَّ َٓ ًَا ا َس َٓ َِٟيطٔ  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ َذَٟٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ َٟطُ َص١ِ ١َٔ٤ َرأُِسُط َؤِٟحَیُتُط  ا٢َ  َٗ َٙ َرأَِسطُ ث٥َُّ  َح٠َ َٓ  َٚ

أ٣َََزُظ أَِ٪ َيُؼو٦َ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ أَ  َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ِٗسُٔر  ا٢َ ٣َا أَ َٗ أ٧َِز٢ََ اہللُ ٨ًَِٔسَک َُُشْک  َٓ  َْ ٜٔی٨َئِن َػا َة ٣ََشاٛٔيَن ٟٔک١ُِّ ٣ِٔش ٥َ ٔستَّ ٌٔ ِو یُِل

ًَا٣َّ  ا أَِو بٔطٔ أَّذی ٩ِ٣ٔ َرأِٔسطٔ ث٥َُّ كَا٧َِت ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن  ـّ ٩ِ٤َ كَاَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َزٔي َٓ ّة  زَّ َوَج١َّ ٓٔيطٔ َخاػَّ  ّة ًَ

 ھااین، دبعاہلل نب لقعم، رضحت بعک نب رجعہ ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، زرکای نب ایب

صت

 زادئہ، دبعارلنمح نب ا

اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ارحاؾ یک اح تل ںیم ےلکن  و اؿ ےک رس افر داڑ ی ںیم وجںیئ 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس یک رطػ اغیپؾ جیھب رک اس وک الب ایل افر اکی  ڑپںیئگ ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت یچنہپ  و آپ یلص

 اجحؾ وک ولبا رک اس اک رس ناڈفادای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ریتے اپس رقابین ےہ؟ رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 فآہل فملس  ے رضحت بعک وک مکح رفامای ہک نیت رفزے رںیھک ای  ے رعض ایک ہک ںیم اس یک دقرت  ںیہ راتھک  و آپ یلص اہلل ہیلع

ا
َ
 ک
ْ

 

ن
َ
م
َ ف

َؿ ھچ ونیکسمں وک اھکان الھکںیئ رہ دف ونیکسمں ےک ےئل اکی اصع اک اھکان نو  و اہلل اعتیل  ے اخص اےسی فتق آتی انزؽ رفامیئ )

ِمِة( رھپ اس آتی اک مکح
ْ
أ َّ
 ر
ْ

 

ّ

ِ

ًذی م
َ
ِة أ

ِ
ت 
 
ْ
ف
َ
ا أ ً

 

ْم رَِمي 

ُک ْ

 

ی ِ
م

 املسمونں ےک ےئل اعؾ نوایگ۔ 

 ھااین، دبعاہلل نب لقعم، رضحت بعک نب رجعہ  :  رافی

صت

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، زرکای نب ایب زادئہ، دبعارلامحؿ نب ا

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...رحمؾ ےک ےنھچپ وگلا ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےک ےنھچپ وگلا ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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كاؤض، ًلاء، حرضت  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اسحاٚ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َياُ٪ ب٩ُِ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ

 ًَ ٩ًَِ كَاُوٕض َو ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِحَتَح٥َ َوصَُو ٣َُِحٔ ًَُیِی٨ََة  َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٦ْ َلإئ 



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، اطؤس، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل 

  رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ارحاؾ یک اح تل ںیم ےنھچپ وگلا ے۔ہنع ےس

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، اطؤس، اطعء، رضحت انب ابعس ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےک ےنھچپ وگلا ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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ح٤ا٪ ارعد، حرضت اب٩ بحی٨ہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ٌلی ب٩ ٨٣ؼور، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ٤٘٠ًہ ب٩ ابی ٤٘٠ًہ، ًبساٟز :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ َّی ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ل ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَبِسٔ و َحسَّ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ََة ب٩ِٔ أَبٔی  َ٘ ٠ِ ًَ

٩ًَِ اب٩ِٔ بَُحیِ  ٔد  ٦ْ َوَسَم َرأِٔسطٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلرَِعَ ٙٔ ٣َََّٜة َوصَُو ٣َُِحٔ ی ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِحَتَح٥َ بَِٔطٔ َّی اہللُ   ٨ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ی نب وصنمر، امیلسؿ نب البؽ، ہمقلع نب ایب ہمقلع، دبعارلنمح ارعج، رضحت انب ہنیحب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

معل

اوبرکب نب ایب ہبیش، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ارحاؾ یک اح تل ںیم ہکم ےک راےتس ںیم اےنپ رس رابرک ےک درایمین ہصح ںیم ےنھچپ رفاتی ےہ ہک یبن

 وگلا ے۔

ی نب وصنمر، امیلسؿ نب البؽ، ہمقلع نب ایب ہمقلع، دبعارلامحؿ ارعج، رضحت انب ہنیحب ریض اہلل  :  رافی

معل

اوبرکب نب ایب ہبیش، 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ...ارحاؾ فاےل ےک ےئل اینپ آںوھکں اک العؿ رکفا ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ فاےل ےک ےئل اینپ آںوھکں اک العؿ رکفا ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، ابوبرک، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوب ب٩ ٣وسی، ٧بيہ ب٩  :  راوی



 

 

 وہب

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  ا  ٌّ ٕب َج٤ٔي ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو َياُ٪ ب٩ُِ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ َیِی٨ََة 

َّی إَٔذا ٤َاَ٪ َحً ِْ ٍَ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ ًُ ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ ٧ُبَِيطٔ ب٩ِٔ َوصِٕب  ث٨ََا أَیُّوُب ب٩ُِ ٣ُوَسی  ٨َّا ب١ٕ٠َ٤َٔ اِطَتکَی ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ًَُیِی٨ََة َحسَّ ُٛ

 ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ًَِی٨َِيطٔ  َِٟيطٔ أَِ٪ اِؿ٤ِٔسص٤َُ ًُبَِئس اہللٔ  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ٤َاَ٪ َيِشأَُٟطُ  ِْ ٔلَی أَبَاَ٪ ب٩ِٔ ًُ أَِرَس١َ إ َٓ طُ  ٌُ ا ٨َّا بٔاٟزَِّوَحأئ اِطَتسَّ َوَج

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی اٟزَّجُ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َث  ٨ًَِطُ َحسَّ ٤َِْاَ٪ َرضَٔی اہللُ  إٔ٪َّ ًُ َٓ  ٔ بٔر ٦ْ ١ٔ بٔاٟؼَّ ًَِی٨َِيطٔ َوصَُو ٣َُِحٔ إَٔذا اِطَتکَی 

 ٔ بٔر َسص٤َُا بٔاٟؼَّ  َؿ٤َّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، اوبب نب ومیس، ہیبن نب فبہ ےس رفاتی ےہ فہ 

ہک  ب مہ للم ےک اقمؾ  ر ےچنہپ  و رمع نب دیبع اہلل یک  ےتہک ںیہ ہک مہ اابؿ نب امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ےلکن اہیں کت

آںوھکں ںیم فیلکت نویئ افر  ب رفاحء ےک اقمؾ  ر ےچنہپ  و دشدی درد نو ے اگل بت اوہنں  ے اابؿ نب امثعؿ یک رطػ اس ہلئسم ےک 

 امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک ابرے ںیم اانپ اقدص اجیھب انچہچن اابؿ  ے اؿ وک وجاب اجیھب ہک اولیے اک پیل اگلو ویکہکن

 اکی آدیم یک آںوھکں ںیم فیلکت ڑپ یئگ افر فہ آدیم ارحاؾ یک اح تل ںیم اھت  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس یک آںوھکں  ر اولیے

 اک پیل رکاای۔

 ایفسؿ نب ہنییع، اوبب نب ومیس، ہیبن نب فبہاوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، اوبرکب،  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ فاےل ےک ےئل اینپ آںوھکں اک العؿ رکفا ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     394    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، ایوب ب٩ ٣وسی، حرضت ٧بيہ ب٩ وہب بيا٪ َکےت ہيں ٛہ  :  راوی

 حرضت ٤ًز ب٩ ًبيساہلل ب٩ ٤ٌ٣ز

َِٟوارٔ ًَِبٔس ا ٤َٔس ب٩ُِ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  َِٟح٨َِولٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ث٨ََاظ إِٔسَح ثَىٔی و َحسَّ ث٨ََا أَیُّوُب ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ٔث َحسَّ

٨ََضاُظ  َٓ أََراَز أَِ٪ یَُِٜح٠ََضا  َٓ ًَِی٨ُُط  ٕ َر٣َٔسِت  ٤َز ٌِ ٤َاَ٪ َوأ٣َََزُظ أَِ٪ ٧ُبَِيُط ب٩ُِ َوصِٕب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ ِْ أَبَاُ٪ ب٩ُِ ًُ

ٔ َوحَ  بٔر َسَصا بٔاٟؼَّ ِّ٤ ـَ ١َ َذَٟٔک ُي ٌَ َٓ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اَ٪  َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ًُ ٩ًَِ َث   سَّ

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دبعادمصل نب دبعاوارث، اویب نب ومیس، رضحت ہیبن نب فبہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت رمع نب دیبع 



 

 

اوہنں  ے اینپ آںوھکں ںیم رسہم وگلاان اچاہ  و رضحت اابؿ نب امثعؿ  ے اوکن عنم رفام دای افر  اہلل نب رمعم یک آںیھکن دےنھک ںیگل  و

ا ںیہ مکح رفامای ہک اولیے اک پیل اگل و ویکہکن رضحت امثعؿ نب افعؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت نو ے ایبؿ رکےت ںیہ 

 ہک آپ  ے اےسی یہ ایک اھت۔

ربامیہ یلظنح، دبعادمصل نب دبعاوارث، اویب نب ومیس، رضحت ہیبن نب فبہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت رمع ااحسؼ نب ا :  رافی

 نب دیبعاہلل نب رمعم

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

  

 ...ارحاؾ فاےل وک اانپ رس افر دبؿ دوھ ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ فاےل وک اانپ رس افر دبؿ دوھ ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     395    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زیس اب٩ اس٥٠، ٗتیبہ ب٩  :  راوی

 اٟک ب٩ ا٧ص، حرضت ابزاہي٥ ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٨ينسٌيس، ٣

اُٟوا حَ  َٗ ٌٔيٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٕب َو ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ و َحسَّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس سَّ

ُٗتَِیَبةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ  َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ ح و َحسَّ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٠َِيطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ُُْط  ٌٔيٕس َوَصَذا َحٔسی ب٩ُِ َس

 َ ٣ََة أ ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣ََِخَ ًَبَّإض َوا ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن  اإٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ  َٔ َُّض٤َا اِخَت٠َ ا٢َ  ٧ َ٘ َٓ بٔاِْلَبَِوأئ 

أَِرَس٠َىٔ  َٓ ٦ُ َرأَِسُط  ٤َُِِٟحٔ ٔش١ُ ا ِِ ٤ِِٟٔشَوُر َُل َي ا٢َ ا َٗ ٦ُ َرأَِسطُ َو ٤َُِِٟحٔ ٔش١ُ ا ِِ ًَبَّإض َي ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ٔلَی أَبٔی أَیُّوَب ًَ ًَبَّإض إ ی اب٩ُِ 

َتٔش١ُ بَيَِن  ِِ َوَجِستُطُ َي َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ََِؼارٔیِّ أَِسأَُُٟط  َ ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا  اِْل َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َش٤َِّ٠ُت  َٓ ا٢َ  َٗ ِوٕب  َْ ٔ رُ ب
ٔ

٧َئِن َوصَُو َيِشَتت ََِٟقِ ا

َٕ كَاَ٪ َرُسو٢ُ  ِي َٛ ًَبَّإض أَِسأََُٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  َِٟيَک  ٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ح٨َُيِٕن أَِرَس٠َىٔی إ ًَ ٠ُِت أ٧ََا  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َّی بَ  َلأِكَأَُظ َحً َٓ ِؤب  َّْ ًَلَی اٟ ٨ًَُِط یََسُظ  ٍَ أَبُو أَیُّوَب َرضَٔی اہللُ  َوَؿ َٓ  ٦ْ ٔش١ُ َرأَِسُط َوصَُو ٣َُِحٔ ِِ ََِشإ٪ َي ٔ ا٢َ ْٔل َٗ َسا لٔی َرأُِسطُ ث٥َُّ 

َب١َ بٔض٤َٔ  ِٗ َ أ َٓ َک َرأَِسُط بَٔيَسیِطٔ  ًَلَی َرأِٔسطٔ ث٥َُّ رَحَّ ََٓؼبَّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيُؼبُّ اِػبُِب  َّی اہللُ  ا٢َ َصََٜذا َرأَیُِتُط َػل َٗ ا َوأَِزبََز ث٥َُّ 

 ُ١ ٌَ ِٔ  َي

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ نب ہنییع، زدی انب املس، ہبیتق نب دیعس، امکل نب ا،س، رضحت 



 

 

ےت نو ے رفامےت ںیہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح اےنپ ابپ ےس رفاتی رک

وسمر نب رخمہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک درایمؿ اوباء ےک اقمؾ  ر االتخػ نوایگ رضحت دبعاہلل رفامےت ےھت ہک ارحاؾ فاال آدیم اانپ رس 

 ںیہ دوھ اتکس  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے  دوھ اتکس ےہ افر رضحت وسمر رفامےت ےھت ہک ارحاؾ فاال آدیم اےنپ رس وک

ےھجم رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ اس ہلئسم ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک ےئل اجیھب  و ںیم  ے اؿ وک ڑکلویں ےک 

السؾ ایک  و اوہنں  ے رفامای وکؿ درایمؿ اکی ڑپکے ےس  ردہ ود  نو ے ک ل رکےت نو ے اپای رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اؿ  ر 

ےہ؟ ںیم  ے اہک ہک ںیم دبعاہلل نب نینح نوں ےھجم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ یک رطػ اس ےئل اجیھب ےہ اتہک 

ےنپ اہھت ںیم آپ ےس وپٹوھں ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ یک اح تل ںیم اانپ رس دوھےت ےھت؟ رضحت اویب  ے ا

 ےس ڑپکے وک ےچین ایک اہیں کت ہک آپ اک رس اظرہ نوا رھپ اوہنں  ے یسک اپین ڈاےنل فاےل وک رفامای ہک اپین ڈاو  و اس  ے آپ ےک رس  ر

 ےس اپین ڈاال رھپ اوہنں  ے اےنپ دفونں اہوھتں ےس اےنپ رس وک یالای رھپ اہوھتں وک رس  ر ریھپ رک آےگ ےس ےھچیپ یک رطػ ال ے افر ےھچیپ

آےگ یک رطػ ال ے رھپ رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام ے ےگل ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح 

 رکےت داھکی ےہ۔

نب ا،س،  اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ نب ہنییع، زدی انب املس، ہبیتق نب دیعس، امکل :  رافی

 رضحت اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ فاےل وک اانپ رس افر دبؿ دوھ ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     396    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ خْش٦، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، حرضت زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ُجزَ  اَُل أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َٗ  ٕ ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََاظ إِٔسَح یِٕخ أَِخبََرنٔی َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ و َحسَّ

 ٔ ٔ ب َب١َ بٔض ِٗ َ أ َٓ ٍٔ َرأِٔسطٔ  ًَلَی َج٤ٔي ا  ٌّ ًَلَی َرأِٔسطٔ َج٤ٔي أ٣ََزَّ أَبُو أَیُّوَب بَٔيَسیِطٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔ َو ٤ِِٟٔشَوُر ُٔلب٩ِٔ َضَذا اِْلِٔس٨َاز ا٢َ ا َ٘ َٓ ٤َا َوأَِزبََز 

 ًَبَّإض َُل أ٣َُارٔیَک أَبَّسا

رضحت زدی نب املس ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ ہک رضحت  ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، انب رج ،،

اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ دفونں اہوھتں وک اےنپ رس  ر آےگ افر ےھچیپ ریھپا  و رضحت وسمر  ے رضحت انب ابعس ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک ںیم یھبک یھب آپ ےس تجح  ںیہ رکفں اگ۔



 

 

 ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، انب رج ،، رضحت زدی نب املسااحسؼ نب اربامیہ :  رافی

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

  

 ...رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟

     397    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َس  ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر

ا٢َ أُِش٠ُوُظ ب٤َٔإئ َؤس  َ٘ َٓ ٤َاَت  َٓ ُوَٗٔؽ  َٓ  ٔ ٌٔيرٔظ ٥َ ََخَّ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َب ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ُوُظ فٔی ثَِوبَِيطٔ َوَُل ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِّٔ َٛ ِسٕر َو

إٔ٪َّ  َٓ زُوا َرأَِسطُ  ّيا تَُد٤ِّ َِٟ٘ٔيا٣َٔة ٠َ٣ُبِّ ُُْط یَِو٦َ ا ٌَ  اہللَ یَِب

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ہک اےس ح ،ی ےک وتپں ےک اپین ےس ک ل دف فآہل فملس  ے اکی اےسی آدیم ےک ابرے ںیم ہک وج اےنپ افٹن ےس رگا افر رم ایگ رفامای 

 افر اےس دف ڑپکفں ںیم نفک دف افر اس ےک رس وک ہن ڈاھوپن ویکہکن اہلل زعفلج ایقتم ےک دؿ اےس ہیبلت ڑپےتھ نو ے ا ےن ے اگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟

     398    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوربيٍ زہزانی، ح٤از، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ایوب :  راوی

ٌٔئس ب٩ِٔ ُجبَ  ٩ًَِ َس ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر َوأَیُّوَب   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ يِر

 ْٕ ٔ ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ َواٗ َٗ ٨ُِض٤َا  َؼِتُط  ًَ َٗ أَِو َٓ ا٢َ أَیُّوُب  َٗ ٍَ ٩ِ٣ٔ َراح٠َٔتٔطٔ  َٗ َة إٔذِ َو َٓ َز ٌَ ٥َ بٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَِو ٣َ

ا٢َ أُِش  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َُٓذَٔکَ ذَٟ َؼِتطُ  َٗ َو َٓ ٤ِْزو  ًَ ا٢َ  َٗ َؼِتُط و  ٌَ ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  ٨ُوُظ فٔی َٗ ِّٔ َٛ ٠ُوُظ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َو



 

 

َِٟ٘ٔيا٣َٔة ٠َ٣ُبِّ  ُُْط یَِو٦َ ا ٌَ إٔ٪َّ اہلَل َیِب َٓ ا٢َ أَیُّوُب  َٗ زُوا َرأَِسُط  ُُْط یَِو٦َ ثَِوبَئِن َوَُل تَُح٨ُِّلوُظ َوَُل تَُد٤ِّ ٌَ إٔ٪َّ اہلَل یَِب َٓ ٤ًَِْزو  ا٢َ  َٗ ّيا َو

ی َِٟ٘ٔيا٣َةٔ ی٠َُيِّ  ا

، امحد، رمعف نب دانیر، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک اکی اوبرعیب زرہاین

آدیم رعافت ےک دیماؿ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکا اھت ااچکن فہ اینپ وساری  ر ےس رگ ڑپا افر اس یک 

فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اےس ح ،ی ےک وتپں ےک رگدؿ وٹٹ یئگ یبن یلص اہلل ہیلع 

 اپین ےس ک ل دف افر دف ڑپکفں ںیم اس وک نفک دف افر اس وک وخوبش ہن اگلؤ افر ہن یہ اس اک رس ڈاھوپن ویکہکن اہلل ایقتم ےک دؿ اےس اس

  نواگ۔احؽ ںیم ا ےن ے اگ ہک ہی ہیبلت ہہک راہ

 اوبرعیب زرہاین، امحد، رمعف نب دانیر، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟

     399    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ایوب، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ئِ  ا٢َ ٧ُبِّ َٗ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨َٔيطٔ  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ُت 

ََٓذََکَ ٧َِحَو ٣َا   ٦ْ ٥َ َوصَُو ٣َُِحٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا ٣َ ّٔ ٔ ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َرُجَّل كَاَ٪ َواٗ ٩ًَِ أَیُّوَب ًَ اْز   َذََکَ َح٤َّ

، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم یبن رکمی رمعف اندق، اامسلیع نب اربامیہ، اویب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ارحاؾ یک اح تل ںیم ڑھکا اھت رھپ آےگ ایس رطح دحثی رابرہک ذرک رفامیئ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ر :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟

     400    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

يٌىی اب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل  ًلی ب٩ خْش٦، ًيسٰی  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ



 

 

٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ىٔی اب٩َِ یُو٧َُص  ٌِ ٦ٕ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی َي ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ث٨ََا  ٩ًَِ و َحسَّ  ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس إر 

ََخَّ ٣ٔ  اب٩ِٔ  َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٣ّا ٣َ َب١َ َرُج١ْ رَحَ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ّؼا ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِٗ ُوَٗٔؽ َو َٓ  ٔ ٌٔيرٔظ ٩ِ َب

 ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أُِش٠ُوُظ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َوأَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َاَت  ِتٔی یَِو٦َ َٓ َّطُ َیأ إ٧ٔ َٓ زُوا َرأَِسطُ  بُٔشوُظ ثَِوبَِيطٔ َوَُل تَُد٤ِّ

ی َِٟ٘ٔيا٣َةٔ ی٠َُيِّ  ا

یلع نب رشخؾ، ٰیسیع ینعی انب وی،س، انب رج ،، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت آای افر فہ اےنپ افٹن ےس رگ ڑپا  و اس یک رگدؿ رفامای ہک اکی آدیم ارحاؾ ابدنے نو ے روسؽ اہلل

یک ڈہی وٹٹ یئگ افر فہ رم ایگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اےس ح ،ی ےک وتپں ےک اپین ےس ک ل دف افر اےس دف 

 ی ک اتہک نوا آ ے اگ۔ڑپکفں ںیم نفک دف افر اس اک رس ہن ڈاھوپن ویکہکن ہی ایق
لی
 تم ےک دؿ 

 یلع نب رشخؾ، ٰیسیع ینعی انب وی،س، انب رج ،، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟

     401    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ برک بزسانی، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخ  ث٨ََاظ  ٌٔيَس ب٩َِ و َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر أَ٪َّ َس ِٟبُرَِسانٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ُس ب٩ُِ برَِکٕ ا ٕ  بََر٧َا ٣َُح٤َّ ُجَبيِر

َّی اہللُ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٦ْ ٣َ َب١َ َرُج١ْ رَحَ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ  أَِخبََرُظ  َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ ٠ٔطٔ  ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ

ٕ َحِيُث ََخَّ  ٌٔيُس ب٩ُِ ُجَبيِر ٥َِٟ ُيَش٥ِّ َس ّيا َوَزاَز  َِٟ٘ٔيا٣َٔة ٠َ٣ُبِّ ُث یَِو٦َ ا ٌَ َُّط یُِب إ٧ٔ َٓ 

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای دبع نب دیمح، دمحم نب رکب رباسین، انب رج ،، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت

ہک اکی آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ارحاؾ یک اح تل ںیم آای آےگ دحثی ایس رطح ےہ وسا ے اس ےک ہک اس 

 ںیم ےہ ہک فہ ایقتم دیکؿ اس احؽ ںیم ا ےنای اج ے اگ ہک فہ ہیبلت ڑپھ راہ نواگ۔

 ، انب رج ،، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع نب دیمح، دمحم نب رکب رباسین :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟

     402    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، وٛيٍ، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَبَّاو َحسَّ ٨ًَُِض٤َا   ٕض َرضَٔی اہللُ 

٥َ أُِش  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َاَت  َٓ  ٦ْ َؼِتطُ َراح٠َُٔتطُ َوصَُو ٣َُِحٔ َٗ ٨ُوُظ فٔی أَ٪َّ َرُجَّل أَِو ِّٔ َٛ ٠ُوُظ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َو

َّطُ  إ٧ٔ َٓ زُوا َرأَِسُط َوَُل َوِجَضُط  ّيا ثَِوبَِيطٔ َوَُل تَُد٤ِّ َِٟ٘ٔيا٣َٔة ٠َ٣ُبِّ ُث یَِو٦َ ا ٌَ  یُِب

اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم وج ارحاؾ 

  ے رفامای ہک اےس ح ،ی ےک یک اح تل ںیم اھت اس یک وساری  ے اس یک رگدؿ  وڑ دی افر فہ رم ایگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وتپں ےک اپین ےس ک ل دف افر اےس اس ےک ڑپکفں ںیم نفک دف افر اس اک رہچہ افر اس اک رس ہن ڈاھوپن ویکہکن ہی ایقتم ےک دؿ کیبل 

 کیبل اکپرات نوا اےھٹ اگ۔

 ٰیل ہنعاوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟

     403    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ػباح، ہظي٥، ابوبْش،  :  راوی

وحسث٨ا ٣ح٤س ب٩ اٟؼباح حسث٨ا صظي٥ اخبر٧ا ابوبْش حسث٨ا سٌيس ب٩ جبير ٩ً اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًض٤ا٦ 

وحسث٨ا یهی ب٩ یهی وا٠ٟٔى ٟط اخبر٧ا صظي٥ ٩ً ابی بْش ٩ً سٌيس ب٩ جبير٩ً اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًض٤ا ا٪ رجَل 

ہلل ػلی اہلل ٠ًيط وس٥٠ ٣َح٣ا ٓوٗؼتط ٧اٗتط ٤ٓات ٓ٘ا٢ رسو٢ اہلل ػلی اہلل ٠ًيط وس٥٠ كا٪ ٣ٍ رسو٢ ا

ا٧ط یبٌث یو٦ اٟ٘يا٣ة ٠٣بسا  اُش٠واظ ب٤ائ وسسر و٨ٔٛوظ فی ثوبيط وُل ت٤شوظ بليب وُل تد٤زوا رأسطٓ 

تی ےہ ہک اکی آدیم ارحاؾ یک اح تل ںیم دمحم نب ابصح، ،میش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفا

ہک اےس  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت فہ اینپ افینٹن ےس رگا افر رم ایگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای



 

 

ر اس اک رس ہن ڈاھوپن ویکہکن فہ ایقتم ح ،ی ےک وتپں ےک اپین ںیم ک ل دف افر اےس اؿ یہ ڑپکفں ںیم نفک دف افر اےس وخوبش ہن اگلؤ اف

 ےک دؿ ابؽ ےمج نو ے نو ے یک اح تل ںیم اےھٹ اگ۔

 دمحم نب ابصح، ،میش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   باب

 رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟

     404    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣، ٓـي١ ب٩ حشين ححسری، ابوًوا٧ہ، ابی بْش، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ـَ  ُٓ ثَىٔی أَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ًَبَّإض و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ  ِي١ُ ب٩ُِ حَُشيِٕن ا

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٦ْ ٣َ ٌٔيرُُظ َوصَُو ٣َُِحٔ َؼُط َب َٗ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُجَّل َو َٓ َرضَٔی اہللُ  َّی اہللُ ٥َ  أ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ِٟ ُث یَِو٦َ ا ٌَ َّطُ یُِب إ٧ٔ َٓ َز َرأُِسطُ  َش١َ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َوَُل ی٤َُصَّ كٔیّبا َوَُل یَُد٤َّ ِِ ّسا٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ُي  َ٘ٔيا٣َةٔ ٠َ٣ُبِّ

انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی  اوباکلم، لیضف نب نیسح دجحری، اوبتراہن، ایب رشب، دیعس نب ریبج، رضحت

آدیم وج ارحاؾ یک اح تل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت اس ےک افٹن  ے اس یک رگدؿ  وڑ دی  س یک فہج ےس 

 ک ل دف افر اس وک وخوبش ہن اگلؤ افر اس فہ رم ایگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح رفامای ہک اےس ح ،ی ےک وتپں ےک اپین ےس

 اک رس یھب ہن ڈاھوکن ویکہکن ہی ایقتم ےک دؿ ابؽ ےمج نو ے نو ے یک اح تل ںیم اےھٹ اگ۔

 اوباکلم، لیضف نب نیسح دجحری، اوبتراہن، ایب رشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟

     405    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ بظار، ابوبرک ب٩ ٧آٍ، اب٩ ٧آٍ، ٨ُسر، طٌبہ، سٌيس ب٩ جبير، حرض :  راوی

َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٍٕ أَِخبََر٧َا ٨َُُِسْر َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ ٧َآ َٗ  ٍٕ إر َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُث و َحسَّ ُت أَبَا بِْٔشٕ یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

٨ًَُِض٤َا ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٍَ اب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٕ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٦ْ  ٩ًَِ َس ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو ٣َُِحٔ ًَ َّی اہللُ  ُث أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل یَُحسِّ



 

 

َش١َ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َو  ِِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ُي ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َؼِتطُ  ٌَ ِٗ َ أ َٓ تٔطٔ  َٗ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٧َا َٗ َو َٓ ُ ٩َ فٔی ثَِوبَئِن َوَُل ی َّٔ َٜ ٤َصَّ أَِ٪ یُ

ُث یَوِ  ٌَ َُّط یُِب إ٧ٔ َٓ َس َذَٟٔک َخارْٔد َرأُِسُط َوَوِجُضُط  ٌِ ثَىٔی بٔطٔ َب َبُة ث٥َُّ َحسَّ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ّساكٔیّبا َخارْٔد َرأُِسُط  َِٟ٘ٔيا٣َٔة ٠َ٣ُبِّ  ٦َ ا

اکی آدیم ارحاؾ یک اح تل دمحم نب  ،رر، اوبرکب نب انعف، انب انعف، دنغر، ہبعش، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ایبؿ رکےت ںیہ ہک 

ہیلع فآہل  ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای  و فہ اینپ افینٹن ےس رگ ڑپا افر اس یک رگدؿ وٹٹ یئگ فہ رم ایگ  و یبن یلص اہلل

 وخوبش ہن اگلیئ اج ے فملس  ے مکح رفامای ہک اےس ح ،ی ےک وتپں ےک اپین ےس ک ل دف افر اےس دف ڑپکفں ںیم نفک دای اج ے افر اےس

 افر اس اک رس ابرہ رےہ ہبعش ےتہک ںیہ ہک اس اک رس افر اس اک رہچہ ابرہ رےہ ویکہکن ہی ایقتم ےک دؿ ہیبلت اتہک نوا اےھٹ اگ۔

 دمحم نب  ،رر، اوبرکب نب انعف، انب انعف، دنغر، ہبعش، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟

     406    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہارو٪ ب٩ ًبساہلل، اسوز ب٩ ًا٣ز، زہير، ابی زبير، سٌيس ب٩ جبير، حرض :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر  ٕ ٩ًَِ ُزَصيِر  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ اب٩ُِ َحسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٕ َي ٌٔيَس ب٩َِ ُجَبيِر ُت َس

 ٔ َؼِت َرُجَّل َراح َٗ ٨ًَُِض٤َا َو َّی اہللُ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  أ٣َََزص٥ُِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َُتطُ َوصَُو ٣َ

ُث  ٌَ َُّط یُِب إ٧ٔ َٓ ا٢َ َوَرأَِسطُ  َٗ ُٔوا َوِجَضُط َحٔشبُِتُط  ٔش٠ُوُظ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َوأَِ٪ َیِٜٔظ ِِ َِٟ٘ٔيا٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َي  ٣َٔة َوصَُو یُض١ُّٔ  یَِو٦َ ا

اہرفؿ نب دبع اہلل، اوسد نب اعرم، زریہ، ایب زح ،، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم وج 

اہلل ہیلع  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت اس یک وساری  ے اس آدیم یک رگدؿ  وڑ دی فہ رم ایگ  و روسؽ اہلل یلص

 فآہل فملس  ے ا ںیہ مکح رفامای ہک اےس ح ،ی ےک وتپں ےک اپین ےس ک ل دف افر اس اک رہچہ الھک روھک رافی ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای افر اس اک رس الھک روھک ویکہکن ہی ایقتم ےک دؿ ہیبلت اتہک نوا اےھٹ اگ۔

 نب دبعاہلل، اوسد نب اعرم، زریہ، ایب زح ،، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہرفؿ :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ  ب ااقتنؽ رک اج ے  و ایک ایک اج ے ؟



 

 

     407    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبيساہلل ب٩ ٣وسی، اِسائي١، ٨٣ؼور، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ٩ًَِ ٨٣َ ائٔي١ُ  ث٨ََا إِِٔسَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا  ًَبَّإض و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ُؼوٕر 

 َ٤َٓ ُتُط  َٗ َؼِتطُ ٧َا َٗ َو َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُج١ْ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ كَاَ٪ ٣َ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٠ًََِيطٔ َرضَٔی اہللُ  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ اَت 

٥َ أُِش٠ُوُظ َوَُل تُ  یَوَس٠َّ ُث ی٠َُيِّ ٌَ َُّط یُِب إ٧ٔ َٓ وا َوِجَضُط  لُّ َِ بُوُظ كٔیّبا َوَُل ُت  ََقِّ

دبع نب دیمح، دیبع اہلل نب ومیس، ارسالیئ، وصنمر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک یبن 

ؿ  وڑ دی  و فہ رم ایگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی آدیم اھت افینٹن  ے ایکس رگد

 ک ل دف افر اوکس وخوبش ہن اگلؤ افر ہن یہ اس اک رہچہ ڈاھوپن ویکہکن ہی ایقتم ےک دؿ ہیبلت ڑپاتھ نوا اےھٹ اگ۔

 اہلل اعتٰیل ہنعدبع نب دیمح، دیبعاہلل نب ومیس، ارسالیئ، وصنمر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض  :  رافی

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

  

 ...ہی رشط اگل رک ارحاؾ ابدنانھ ہک امیبری ای افر یسک ذعر یک انب  ر ارحاؾ وھکؽ دفں اگ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذعر یک انب  ر ارحاؾ وھکؽ دفں اگ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ہی رشط اگل رک ارحاؾ ابدنانھ ہک امیبری ای افر یسک

     408    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًَلء ہ٤سانی، ابواسا٣ہ، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ََل  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َِٟت َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ٔئ ا

 َٗ َِٟحخَّ  ََٟضا أََرِزٔت ا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ًََة ب٨ِٔٔت اٟزُّبَيِر ًَلَی ُؿَبا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت َواہللٔ َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ّة ا ٌَ  ٣َا أَٔجُسنٔی إُٔلَّ َؤج

 ٔ َساز ِ٘ ٔ٤ِٟ ِّی َحِيُث َحَبِشَتىٔی َوكَا٧َِت َتِحَت ا ُٗولٔی ا٠َُّٟض٥َّ ٣َٔحل ِّی َواِطتَرِٔٔط َو ََٟضا حُط ا٢َ  َ٘ َٓ 

 این، اوبااسہم، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک 
 
روسؽ اہلل یلص اوبرکبی، دمحم نب العء ہ

؟ اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ابضہع تنب زربی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رشتفی ال ے  و اؿ ےس رفامای ہک ایک  و  ے جح اک ارادہ ایک ےہ

ہنع  رضحت ابضہع  ے رعض ایک اہلل یک مسق! ےھجم درد یک فیلکت ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت ابضہع ریض اہلل اعتٰیل

ےس رفامای ہک  و جح رک افر ہی رشط اگل افر ہہک اے اہلل ریمے جح ےک ارحاؾ اک وھکانل اس ہگج نواگ  س ہگج  و ےھجم رفک دے اگ افر 



 

 

 رضحت ابصہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت راداد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اکنح ںیم  ںیھ

 این، اوبااسہم، اشہ :  رافی
 
 ؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکبی، دمحم نب العء ہ

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہی رشط اگل رک ارحاؾ ابدنانھ ہک امیبری ای افر یسک ذعر یک انب  ر ارحاؾ وھکؽ دفں اگ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     409    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ رُعِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  َِٟت َزَخ١َ و َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة 

َِٟت َیا َرُسو٢َ  ا َ٘ َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًََة ب٨ِٔٔت اٟزُّبَيِر ًَلَی ُؿَبا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟحخَّ َوأ٧ََا َطاَٛٔيْة ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِّی أُرٔیُس ا ٔن  اہللٔ إ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َ٘ ِّی َحِيُث َحَبِشَتىٔیَٓ ِّی َواِطتَرِٔٔط أَ٪َّ ٣َٔحل ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حُط َّی اہللُ   ل

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

اپس رشتفی ال ے  و رضحت ابضہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک اے اہلل فآہل فملس رضحت ابضہع نب زربی نب دبعابلطمل ےک 

اگل ہک  ےک روسؽ! ںیم جح رکان اچیتہ نوں افر احؽ ہی ےہ ہک ںیم امیبر نوں  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و جح رک افر ہی رشط

 رفک دے اگ۔ریمے الحؽ نو ے ارحاؾ وھکےنل یک فیہ ہگج ےہ اہجں  و ےھجم 

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذعر یک انب  ر ارحاؾ وھکؽ دفں اگ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمہی رشط اگل رک ارحاؾ ابدنانھ ہک امیبری ای افر یسک 

     410    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہظا٦ ب٩ رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ِبُس  ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ٠َِْطُ  و َحسَّ ٨ًََِضا ٣ٔ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا  اٟزَّزَّ

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ایس دحثی یک رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 ، دبعارلزاؼ، رمعم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبع نب دیمح :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اگ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ہی رشط اگل رک ارحاؾ ابدنانھ ہک امیبری ای افر یسک ذعر یک انب  ر ارحاؾ وھکؽ دفں

     411    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب ب٩ ًبسا٤ٟحيس، ابوًاػ٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہبرک، اب٩ جزیخ، ابوزبير، كاؤض، ًرک٣ہ ٣ولی اب٩ ًباض، حرضت اب٩ ًباض ر

ُس ب٩ُِ بَ  ًَأػ٥ٕ َو٣َُح٤َّ ٤َِٟحٔيسٔ َوأَبُو  ًَِبٔس ا َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ رِکٕ 

ُس ب٩ُِ بَ  َُٟط أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُى  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ ٣ََة ٣َِولَی إِٔسَح ٍَ كَاُوّسا َوًرِٔکٔ َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ رِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر

٨َِضا أََتِت  ًَ ٠ٔٔب َرضَٔی اہللُ  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًََة ب٨َِٔت اٟزُّبَيِر ًَبَّإض أَ٪َّ ُؿَبا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَّإض  َّی اب٩ِٔ  ٠ًََِيطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل اہللُ 

 ٔ َِٟحخِّ َواِطتَر ِّی بٔا ا٢َ أَصٔل َٗ ٤َا َتأ٣ُِزُنٔی  َٓ َِٟحخَّ  ِّی أُرٔیُس ا ٔن ِّی ا٣َِزأَْة َث٘ٔي٠َْة َوإ ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ َوَس٠َّ َٗ ِّی َحِيُث َتِحبُٔشىٔی  ِٔط أَ٪َّ ٣َٔحل

ِت  َٛ أَِزَر َٓ 

، انب رج ،، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، انب رج ،، اوبزح ،، اطؤس، دمحم نب  ،رر، دبعاواہب نب دبعا،دیجم، اوباعمص، دمحم نب رکب

رکعہم ومیل انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ابضہع تنب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعابلطمل 

ہک ںیم اکی تررت نوں افر ںیم جح یھب رکان اچیتہ نوں  و  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نوںیئ افر رعض ایک

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اس ابرے ںیم ایک مکح دےتی ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و جح اک ارحاؾ ابدنھ ےل

ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے افر ہی رشط اگل ےل ہک ریمے ارحاؾ وھکےنل یک فیہ ہگج ےہ  س ہگج  ر  و ےھجم رفک د

 رفامای ہک اس تررت  ے جح اپ ایل۔

دمحم نب  ،رر، دبعاواہب نب دبعا،دیجم، اوباعمص، دمحم نب رکب، انب رج ،، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، انب رج ،، اوبزح ،،  :  رافی

 ہنعاطؤس، رکعہم ومیل انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہی رشط اگل رک ارحاؾ ابدنانھ ہک امیبری ای افر یسک ذعر یک انب  ر ارحاؾ وھکؽ دفں اگ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     412    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ابوزاؤز كياٟسی، حبيب ب٩ یزیس، ٤ًزو ہز٦، سٌيس ب٩ جبير، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی  :  راوی



 

 

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٩ًَِ ث٨ََا َحبٔيُب ب٩ُِ یَزٔیَس  َيأٟٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز اٟلَّ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٕ  َحسَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َصز٦ٔ ًَ

َّی اہللُ  أ٣َََزَصا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َِٟحخَّ  ًََة أََراَزِت ا ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ُؿَبا ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٥َ أَِ٪ َتِظتَرَٔن َوًرِٔکٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٩ًَِ أ٣َِز َٔک  ٠َِت ذَٟ ٌَ َٔ َٓ ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبداؤد ایطیسل، بیبح نب سیدی، رمعف رہؾ، دیعس نب ریبج، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رشط اگل ے اک مکح رفامای  و  رفاتی ےہ ہک رضحت ابضہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے جح اک ارادہ ایک  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس

 رضحت ابضہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح ےس اےسی یہ ایک۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبداؤد ایطیسل، بیبح نب سیدی، رمعف رہؾ، دیعس نب ریبج، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہی رشط اگل رک ارحاؾ ابدنانھ ہک امیبری ای افر یسک ذعر یک انب  ر ارحاؾ وھکؽ دفں اگ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     413    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوایوب ُيَلنی، اح٤س ب٩ َخاغ، اسحاٚ، ابوًا٣ز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، رباح، اب٩ ابی  :  اویر

 ٣ٌزوٖ، ًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ إِٔس  َٗ إغ  ِيََلنٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َٔخَ َِ ِٟ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوأَبُو أَیُّوَب ا ث٨ََا إِٔسَح ٕ و َحسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  َح

ًَبَّإض َرضَٔی ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ  ٕٖ زو ٌِ ث٨ََا َربَاْح َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی ٣َ ٤ِزٕو َحسَّ ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ َّی َوصَُو  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ہللُ 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَةَ اہللُ  َٙ أ٣َََز ُؿَبا ِّی َحِيُث َتِحبُٔشىٔی َوفٔی رَٔوایَٔة إِٔسَح ِّی َواِطتَرِٔٔط أَ٪َّ ٣َٔحل ًََة حُط َبا ـُ ٔ ا٢َ ٟ َٗ 

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباویب الیغین، ادمح نب رخاش، ااحسؼ، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمعف، رابح، انب ایب رعمفػ، اطعء، رضحت انب 

رفامای ہک  و جح رک افر  ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت ابضہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ہی رشط اگل ہک ریمی ارحاؾ وھکےنل یک فیہ ہگج ےہ  س ہگج  و ےھجم رفک دے افر ااحسؼ یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہنع وک اس اک مکح رفامای اھت۔ فملس  ے رضحت ابضہع ریض اہلل اعتٰیل

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباویب الیغین، ادمح نب رخاش، ااحسؼ، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمعف، رابح، انب ایب رعمفػ، اطعء،  :  رافی

 رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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



 

 

  

 ...ضیح ف ساس فایل ترر وں ےک ارحاؾ افر ارحاؾ ےک ےئل ک ل ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ضیح ف ساس فایل ترر وں ےک ارحاؾ افر ارحاؾ ےک ےئل ک ل ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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ہ٨از ب٩ ِسی، زہير ب٩ رحب، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، زہير، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ِبَسةَ  ًَ  ٩ًَِ ُض٥ِ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة ك٠ُُّ ِْ ٕب َوًُ یِّ َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اْٟسَّ ٩ًَِ  َحسَّ  ٪َ ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ

 َٟ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ َٔٔشِت أَِس٤َاُئ ب٨ُِٔت ٤ًَُِيٕص ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ِت َُ

ٔس ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ بٔاٟ َتٔش١َ َوتُض١َّٔ ب٤َُٔح٤َّ ِِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبَا برَِکٕ َیأ٣ُِزَُصا أَِ٪ َت َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َحَزةٔ   ظَّ

انہد نب رسی، زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، زریہ، دبعہ نب امیلسؿ، دیبع اہلل نب رمع، دبعارلنمح نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی 

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای ہک رضحت اامسء تنب سیمع ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک دمحم نب ایب رکب یک دیپاشئ یک  ریض اہلل اعتٰیل

فہج ےس اکی درتخ ےک اپس ذفاہفیلحل ںیم  ساس رشفع نوایگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل 

  اامسء ک ل رکںی افر ارحاؾ ابدنھ ںیل۔ہنع وک مکح رفامای ہک ہی

انہد نب رسی، زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، زریہ، دبعہ نب امیلسؿ، دیبعاہلل نب رمع، دبعارلامحؿ نب اقمس، دیسہ اعہشئ  :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ضیح ف ساس فایل ترر وں ےک ارحاؾ افر ارحاؾ ےک ےئل ک ل ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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رضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی ابوُشا٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، جزیز ب٩ ًبساٟح٤يس، یحٌی ب٩ سٌيس، جٌَف ب٩ ٣ح٤س، ح :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌِ ٩ًَِ َج ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس َِٟح٤ٔئس  ًَِبٔس ا ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  اَ٪ ٣َُح٤َّ َُشَّ ث٨ََا أَبُو  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ



 

 

٨ُِض٤َا ًَ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َّی اہللُ  َجابٔز ٔة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٔ ُِٟح٠َِي َٔٔشِت بٔٔذی ا فٔی َحٔسیٔث أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت ٤ًَُِيٕص حٔيَن َُ

َتٔش١َ َوتُض١َّٔ  ِِ أ٣َََزَصا أَِ٪ َت َٓ ٨ِطُ  ًَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز أَبَا برَِکٕ َرضَٔی اہللُ 

نب دیعس، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  اوباسغؿ، دمحم نب رمعف، رجری نب دبعاا دیم، ییحی

رضحت اامسء تنب سیمع ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک  س فتق ذفاہفیلحل ےک اقمؾ  ر  ساس رشفع نوایگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رضحت اامسء وک مکح دںی ہک فہ ک ل رکے افر ارحاؾ ابدنھ ےل۔  ے رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح رفامای ہک

 اوباسغؿ، دمحم نب رمعف، رجری نب دبعاا دیم، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم
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 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ٣اٟک، اب٩ طہاب، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی بِ  ٨ًََِضا َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٤ٔئِمُّ  َِٟت ٩ُ َیِحٌَی اٟتَّ ا َٗ ََّضا  أ٧َ

 ٕ ٤َِزة ٌُ أَص٨َ٠ِ٠َِا بٔ َٓ  َٔ َِٟوَزا ٔة ا ًَا٦َ َححَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ََخَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ث٥َُّ 

َِٟت  ا َٗ ا  ٌّ َّی َیٔح١َّ ٨ِ٣ُٔض٤َا َج٤ٔي ٔ ث٥َُّ َُل یَٔح١ُّ َحً ٤َِزة ٌُ ِٟ ٍَ ا َِٟحخِّ ٣َ ٠ِيُض١َّٔ بٔا َٓ ُط َصِسْی  ٌَ ٥ِ ٩ِ٣َ كَاَ٪ ٣َ َٟ ََّٜة َوأ٧ََا َحائْٔف  ٔس٣ُِت ٣َ َ٘ َٓ

 ِ ِٟبَِئت َوَُل بَي ِٕ بٔا ُ ٔضی َرأَِسٔک أَك ُ٘ َِ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٔک إ َِٜوُت ذَٟ َظ َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ  َن اٟؼَّ

َِٟحخَّ أَِرَس٠َىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ  ِی٨َا ا ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ َِٟت  ا َٗ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوَزعٔی ا ِّی بٔا ٍَ  َوا٣َِتٔظٔلی َوأَصٔل ٥َ ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

َّٟٔذی٩َ أَصَ  َٖ ا َلا َٓ ا٢َ صَٔذظٔ ٣َکَاُ٪ ٤ًَُِزتٔٔک  َ٘ َٓ ًَِت٤َزُِت  ا َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ إ ا ًَ َٔ ِٟبَِئت َوبٔاٟؼَّ ٤َِزةٔ بٔا ٌُ ِٟ ٠ُّوا بٔا

ُٓوا كَوَ  ٔ ث٥َُّ َح٠ُّوا ث٥َُّ كَا ٤َِٟزَِوة ٤ََّا َوا إ٧ٔ َٓ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا وا ا ٌُ َّٟٔذی٩َ كَا٧ُوا َج٤َ ا ا ض٥ِٔ َوأ٣ََّ وا ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّی َٟٔححِّ ٌُ َس أَِ٪ َرَج ٌِ ا آََخَ َب ّٓ ا

ا َواحّٔسا ّٓ ُٓوا كََوا  كَا

 اوداع ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، انب باہب، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفام

 

ة
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د
ای ہک مہ 

 فاےل اسؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن  و مہ  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے



 

 

 ب کت ہک جح رفامای ہک  س آدیم ےک اپس رقابین اک اجونر ےہ فہ جح افر رمعہ اک ارحاؾ ابدنے افر رھپ اس فتق کت ارحاؾ ہن وھکےل 

افر رمعہ دفونں ےس الحؽ  ںیہ نو اج ے۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ہکم آیئ اس احؽ ںیم ہک ںیم احہضئ  یھ 

اس  ہن  و ںیم  ے تیب اہلل اک وطاػ ایک افر ہن یہ ںیم  ے افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس یک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 یک اکشتی یک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و اےنپ رس ےک ابؽ ٹوھڑ دے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک

ںیم  ے اےسی یہ ایک  ب مہ  ے جح رکایل  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم رضحت دبعارلنمح نب اوبرکب دصقی ریض اہلل 

 ہنع ریمے اھبیئ ےک اسھت ک میع ےک اقمؾ  ر اجیھب  و ںیم  ے رمعہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی ریتے رمعے اک دبؽ اعتٰیل

ےہ  ب ووگں  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت اوہنں  ے تیب اہلل افر افص فرمفہ اک وطاػ ایک رھپ فہ الحؽ نوےئگ رھپ اوہنں  ے ٰینم ےس 

ےک دعب اےنپ جح ےک ےئل اکی افر وطاػ ایک افر نج ووگں  ے جح افر رمعہ دفونں اک ااھٹک ارحاؾ ابدناھ اھت اوہنں  ے اکی  فا س آ ے

 یہ وطاػ ایک۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، انب باہب، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     417    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٰی ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌال :  راوی

 ٨ًہا

 ٩ًَِ ِي١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َوَة  و َحسَّ ٩ًَِ رُعِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

 َٗ ََّضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ  ٔ ًَا٦َ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ ٔس٨َ٣ِا ٣َََّٜة  َٗ َّی  ٕ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أَص١ََّ بَٔحٓخٕ َحً ٤َِزة ٌُ ٨ٔ٤َّا ٩ِ٣َ أََص١َّ بٔ َٓ  َٔ َِٟوَزا ٔة ا ٥ِ یُِضسٔ َححَّ َٟ ٕ َو ٤َِزة ٌُ ٦َ بٔ  ٩ِ٣َ أرَِحَ

٠َِيحِ  َٓ َٗ ٠ِیُت٥َّٔ َححَّطُ  َٓ َّی ی٨َََِحَ َصِسیَطُ َو٩ِ٣َ أَص١ََّ بَٔحٓخٕ  ََل َیٔح١ُّ َحً َٓ ٕ َوأَصَِسی  ٤َِزة ٌُ ٦َ بٔ ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ ١ِٔ٠ َو٩ِ٣َ أرَِحَ َِٟت  ا

٤ِزَ  ٌُ ٥َِٟ أُص١ِٔ٠ِ إُٔلَّ بٔ َة َو َٓ َّی كَاَ٪ یَِو٦ُ رَعَ ا َحً ـّ ٔ ٥ِ٠َ أََز٢ِ َحائ َٓ ُت  ـِ ٔح َٓ ٨َِضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ًَ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََزنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٕ ة

 ًٔ ِيُت َححَّ ـَ َٗ َّی إَٔذا  ٠ُِت َذَٟٔک َحً ٌَ َٔ َٓ َِٟت  ا َٗ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ َف َرأِٔسی َوأ٣ََِتٔظَم َوأُص١َّٔ بَٔحٓخٕ َوأَِتزَُک ا ُ٘ َِ َث ٣َعٔی َرُسو٢ُ اہللٔ أَ ٌَ ی َب

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ىٔ َػل َٛ ًَّٟٔی أَِزَر ٌٔي٥ٔ ٣َکَاَ٪ ٤ًَُِزتٔی ا ٨َِّ ًَِت٤َٔز ٩ِ٣ٔ اٟت ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی برَِکٕ َوأ٣َََزنٔی أَِ٪ أَ ًَ  ٥َ َّ٥َِٟ ٠ َِٟحخُّ َو ی ا



 

 

 أَِح١ِٔ٠ ٨ِ٣َٔضا

اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، انب باہب، رعفہ نب زح ،، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل 

اوداع ےک ےئل ےلکن  و مہ 

 

ة
ح 
د
فملس یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

 س  ے رمعہ اک ارحاؾ ںیم ےس یسک  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر یسک  ے جح اک ارحاؾ ابدناھ  ب مہ ہکم آ ے  و روسؽ اہلل  ے رفامای ہک 

ین ابدناھ ےہ افر رقابین اسھت  ںیہ الای  و فہ الحؽ نو اج ے ارحاؾ وھکؽ دے افر رقابین رک افر  س  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ ےہ افر رقاب

اھ ےہ  و اےس اسھت الای ےہ  و فہ الحؽ ہن نو ارحاؾ ہن وھکےل  ب کت ہک اینپ رقابین ذحب ہن رک ےل افر  س  ے رصػ جح اک ارحاؾ ابدن

اچےیہ ہک فہ اےنپ جح وک وپرا رک ےل رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم احہضئ نویئگ افر اح تل ضیح ںیم ریہ 

ای ہک ںیم اےنپ اہیں کت ہک رعہف اک دؿ آایگ افر ںیم  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ نوا اھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم مکح رفام

رس ےک ابؽ وھکؽ دفں افر یھگنک رکوں افر ںیم جح اک ارحاؾ ابدنھ وں افر رمعہ وک ٹوھڑ دفں رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت 

نب  ںیہ ہک ںیم  ے اےسی یہ ایک اہیں کت ہک  ب ںیم جح ےس افرغ نویئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت دبعارلنمح

دبہل ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمے اھبیئ وک ریمے اسھت اجیھب افر ےھجم مکح رفامای ہک ںیم اقمؾ ک میع ےس رمعہ رکفں اےنپ اس رمعہ ےک 

 ںیم  ےس ںیم  ے احہضئ نو ے یک فہج ےس ٹوھڑ دای اھت افر اس رمعہ اک ارحاؾ وھکےنل ےس ےلہپ ںیم  ے جح اک ارحاؾ ابدنھ ایل اھت۔

 دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، انب باہب، رعفہ نب زح ،، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  یراف

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     418    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ِج٨َا  و َحسَّ َِٟت ََخَ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

ِٟضَ  ُت ا ِ٘ ٩ِ ُس ُٛ ٥َِٟ أَ ٕ َو ٤َِزة ٌُ أَص٠ِ٠َُِت بٔ َٓ  َٔ َِٟوَزا ًَا٦َ َححَّةٔ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِيطٔ ٣َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ِسَی 

ُط صَ  ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ كَاَ٪ ٣َ ا زَ َوَس٠َّ َّ٤٠َ َٓ ُت  ـِ ٔح َٓ َِٟت  ا َٗ ا  ٌّ َّی َیٔح١َّ ٨ِ٣ُٔض٤َا َج٤ٔي ٍَ ٤ًُِزَتٔطٔ ث٥َُّ َُل َیٔح١َّ َحً َِٟحخِّ ٣َ ٠ُِيِض١ِٔ٠ بٔا َٓ َخ٠َِت ِسْی 

ٔضی ُ٘ َِ ا٢َ ا َٗ ًٔی  ٍُ بَٔححَّ َٕ أَِػ٨َ َِٜي َٓ  ٕ ٤َِزة ٌُ ٨ُِت أَص٠ِ٠َُِت بٔ ُٛ ِّی  ٔن ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َة  َٓ ِي٠َُة رَعَ َرأَِسٔک َوا٣َِتٔظٔلی َوأ٣َِٔشکٔی  َٟ

َٓأَِرزَ  ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی برَِکٕ  ًَ ِيُت َححًَّٔی أ٣َََز  ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟحخِّ  ِّی بٔا ٤َِزةٔ َوأَصٔل ٌُ ِٟ ٌٔي٥ٔ ٣َکَاَ٪ ٩ًَِ ا ٨َِّ ٤ََزنٔی ٩ِ٣ٔ اٟت ًِ َ أ َٓ ىٔی  َٓ



 

 

٨ًََِضا ًَّٟٔی أ٣ََِشُِٜت   ٤ًَُِزتٔی ا

دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع  دبع نب دیمح،

 اوداع فاےل اسؽ ےلکن  و ںیم  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر ںیم رقابین اک اجونر  ںیہ الیئ  یھ یبن یلص اہلل 

 

ة
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د
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

 رفامای ہک  س ےک اپس رقابین اک اجونر نو  و فہ اےنپ رمعہ ےک اسھت جح افر رمعہ دفونں ےس افرغ نواج ے اعہشئ ریض اہلل فآہل فملس  ے

 اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم احہضئ نویئگ  و  ب رعہف یک رات آیئ  و ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ںیم  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ

 جح ےسیک رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےنپ رس ےک ابؽ وھکؽ ڈاؽ افر یھگنک رک افر رمعہ یک ادا یگی ےس اھت  و اب ںیم اانپ

 رک اج افر جح اک ارحاؾ ابدنھ ےل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک  ب ںیم اےنپ جح ےس افرغ نویئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع

دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح رفامای  و اوہنں  ے ےھجم ک میع ےس رمعہ رکاای افر ہی ریمے اس  فآہل فملس  ے رضحت

 رمعہ یک ہگج اھت  ےس ںیم  ے ٹوھڑ دای اھت۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     419    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہزی، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َٟ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َّی َحسَّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ِت ََخَ

ا٢َ ٩ِ٣َ أََراَز ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یُض١َّٔ بَٔحٓخٕ َو٤ًَُِزةٕ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ٠ُِيض١َّٔ َو٩ِ٣َ أََراَز أَِ٪ یُض١َّٔ اہللُ  َٓ ١ِ َو٩ِ٣َ أََراَز أَِ٪ یُض١َّٔ بَٔحٓخٕ  ٌَ ِٔ ٠َِي َٓ

 ٔ ٥َ ب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََص١َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٨ًََِضا  ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  َِٟت  ا َٗ ٠ُِيض١َّٔ  َٓ  ٕ ٤َِزة ٌُ طُ َوأََص١َّ بٔ ٌَ  َحٓخٕ َوأََص١َّ بٔطٔ ٧َاْض ٣َ

 ٔ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٨ُِت ٓٔي٩ِ٤َ أَص١ََّ بٔا ُٛ ٤َِزةٕ َو ٌُ َِٟحخِّ َوأَص١ََّ ٧َاْض بٔ ٤َِزةٔ َوا ٌُ ِٟ  ٧َاْض بٔا

انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت ںیم ےس  س اک ارادہ نو ہک فہ جح اک ارحاؾ ابدنے  و فہ جح اک فآہل فملس ےک اسھت ےلکن  و آپ یلص 

 ارحاؾ ابدنھ ےل افر  س اک ارادہ نو رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ےل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ر ووگں احصہب  ے یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح اک ارحاؾ ابدناھ افر ھچک ووگں  ے فآہل فملس  ے جح اک ارحاؾ ابدناھ اف



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رمعہ افر جح دفونں اک ارحاؾ ابدناھ افر ھچک ووگں  ے رصػ رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر ںیم اؿ 

 ابدناھ اھت۔ ووگں ںیم ےس  یھ ہک وہنجں  ے رمعہ اک ارحاؾ

 انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     420    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َر   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٪َ ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِج٨َا ضَٔی اہللُ و َحسَّ َِٟت ََخَ ا َٗ ٨ًََِضا   

 َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٔة  ِٟٔححَّ َٔ ٣َُوآٔيَن ٟٔضََٔل٢ٔ ذٔی ا َِٟوَزا ٔة ا ٥َ فٔی َححَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِيطٔ ٣َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٓ ٤َِزةٕ  ٌُ ٥َ ٩ِ٣َ أََراَز ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یُض١َّٔ بٔ ٤َِزةٕ َوَس٠َّ ٌُ ِو٦ٔ ٩ِ٣َ أَص١ََّ بٔ َ٘ ِٟ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٓ َِٟت  ا َٗ ٤َِزةٕ  ٌُ ِّی أَصَِسیُِت َْلَص٠ِ٠َُِت بٔ ٠َِوَُل أَن َٓ ٠ُِيض١َّٔ 

 َ أ َٓ ََّٜة  ٔس٨َ٣ِا ٣َ َٗ َّی  ِج٨َا َحً ََخَ َٓ  ٕ ٤َِزة ٌُ ٩ِ أَص١ََّ بٔ ٨َُُِٜٓت أ٧ََا ٤٣َّٔ َِٟت  ا َٗ َِٟحخِّ  ىٔی یَ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ أَص١ََّ بٔا َٛ َة َوأ٧ََا َحائْٔف ِزَر َٓ ِو٦ُ رَعَ

ا٢َ َزعٔی ٤ًُِزََتٔک َوا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٜوُت َذَٟٔک إ َظ َٓ ٥ِ أَح١َّٔ ٩ِ٣ٔ ٤ًَُِزتٔی  ِّی َٟ ٔضی َرأَِسٔک َوا٣َِتٔظٔلی َوأَصٔل ُ٘ َِ

ِٟحَ  ِي٠َُة ا َٟ ا كَا٧َِت  َّ٤٠ََٓ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟحخِّ  ىٔی بٔا َٓ َٓأَِرَز ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی برَِکٕ  ًَ ٨َا أَِرَس١َ ٣َعٔی  َضی اہللُ َححَّ َٗ ِس  َٗ ِؼَبةٔ َو

٥ِ ی٩َُِٜ فٔی َذَٟٔک صَِسْی  َٟ ٨َا َو٤ًَُِزَت٨َا َو َضی اہللُ َححَّ َ٘ َٓ ٤َِزةٕ  ٌُ أَص٠ِ٠َُِت بٔ َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت َد بٔی إ ْة َوَُل َػوِ َوََخَ َٗ  ٦ْ  َوَُل َػَس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل

اوداع ےک ےئل ذی اہجحل ےک اچدن ےک اطمقب ےلکن رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 

ة
ح 
د
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

ات  و فملس  ے رفامای ہک مت ںیم ےس  س اک ارادہ نو ہک فہ رمعہ اک ارحاؾ ابدنے  و فہ ارحاؾ ابدنھ ےل ارگ ںیم رقابین اک اجونر اسھت ہن الفآہل 

 ےس ںیم یھب رمعہ اک ارحاؾ ابدناتھ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک احصہب ںیم ےس ھچک  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر اؿ ںیم

 مہ ھچک  ے جح اک ارحاؾ ابدناھ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم اؿ ںیم ےس  یھ وہنجں  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت  و

 ںیم ےلکن اہیں کت ہک ہکم آےئگ  و ںیم  ے رعہف اک دؿ اس احؽ ںیم اپای ہک ںیم احہضئ  یھ افر ںیم اےنپ رمعہ ےس الحؽ  ںیہ نویئ  یھ  و

 ے اس یک اکشتی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و اےنپ رمعہ وک ٹوھڑ دے افر 

اےنپ رس ےک ابؽ وھکؽ ڈاؽ افر یھگنک رک افر جح اک ارحاؾ ابدنھ ےل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے ایس رطح 



 

 

 و  ب رکنکویں یک رات نویئ افر اہلل اعتیل  ے امہرے جح وک وپار رکدای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمے اسھت دبعارلنمح ایک 

اؾ نب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمے اھبیئ وک اجیھب اوہنں  ے ےھجم اےنپ اسھت وسار ایک افر ک میع یک رطػ ےلکن  و ںیم  ے رمعہ اک ارح

 زہ اھت۔ و اہلل اعتیل  ے امہرے جح افر رمعہ وک وپرا رفام دای افر اس ںیم ہن وکیئ رقابین اک اجونر اھت افر ہن یہ وکیئ دصہق افر ہن وکیئ رفابدناھ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     421    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، اب٩ ٤٧ير، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا أَبُو َُکَ  ٔ و َحسَّ ِج٨َا ٣َُوآ َِٟت ََخَ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٍَ یِٕب َحسَّ يَن ٣َ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ َِٟحخَّ  ِٟٔححَّةٔ َُل ٧ََزی إُٔلَّ ا ٥َ ٟٔضََٔل٢ٔ ذٔی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أََحبَّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ   َػل

ِبَسةَ  ًَ ١ِْٔ َحٔسیٔث  َِٟحٔسیَث ب٤ٔٔ َٚ ا ٤َِزةٕ َوَسا ٌُ ٠ُِيض١َّٔ بٔ َٓ ٤َِزةٕ  ٌُ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یُض١َّٔ بٔ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ ذی اہجحل اک اچدن دھکی رک

فملس ےک اسھت ےلکن مہ جح رک ے ےک وسا ھچک  ںیہ اچےتہ ےھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت ںیم ےس وج دنسپ 

 ری۔رکات نو ہک فہ رمعہ اک ارحاؾ ابدنے  و فہ رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ےل افر اس ےس آےگ دحثی ایس رطح ےہ  س رطح سگ

 اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     422    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، وٛيٍ، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َِٟت  ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َّی و َحسَّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ََخَ

 ًَ ٕ اہللُ  ٕة َو٤ًَُِزة ٕ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أَص١ََّ بَٔححَّ ٤َِزة ٌُ ِٟٔححَّةٔ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أََص١َّ بٔ ٥َ ٣َُوآٔيَن ٟٔضََٔل٢ٔ ذٔی ا ٕة ٠َِيطٔ َوَس٠َّ  َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أََص١َّ بَٔححَّ



 

 

ا٢َ  َٗ ا٢َ ٓٔيطٔ  َٗ ٔ َحٔسیْٔض٤َٔا و  َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َٚ ا ٤َِزةٕ َوَسا ٌُ ٨ُُِٜت ٓٔي٩ِ٤َ أََص١َّ بٔ ا٢َ َٓ َٗ َضا َو٤ًَُِزَتَضا  َضی اہللُ َححَّ َٗ َّطُ  َوةُ فٔی َذَٟٔک إ٧ٔ رُعِ

ْة  َٗ ٥َِٟ َی٩ُِٜ فٔی َذَٟٔک صَِسْی َوَُل ٔػَيا٦ْ َوَُل َػَس  صَٔظا٦ْ َو

 ذی اہجحل اوبرکبی، فعیک، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت

ےک اچدن ےک اطمقب ےلکن مہ ںیم ےس ھچک  ے رصػ رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ نوا اھت افر ھچک  ے جح افر رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ نوا اھت اس ےس 

آےگ دحثی ایس رطح ےس ےہ  س رطح سگری اس ہلسلس ںیم رعفہ  ے اہک ہک اہلل اعتیل  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک 

 ؿ ےک رمعہ دفونں وک وپرا رفام دای اشہؾ  ے اہک ہک اس ںیم رقابین فا ب نویئ ہن رفزہ افر ہن دصہق فا ب نوا۔جح افر ا

 اوبرکبی، فعیک، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     423    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی اسوز، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٧و١ٓ، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ًَائَٔظَة  َحسَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ  ١ٕ َٓ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٧َِو سٔ ب٩ِٔ  ٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِسَوز ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ََقَ

َِٟوزَ  ٔة ا ًَا٦َ َححَّ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ َٓ َرضَٔی اہللُ   َٔ ٤َِزةٕ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ ا ٌُ ٨ٔ٤َّا ٩ِ٣َ أََص١َّ بٔ

 ِٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا َّی اہللُ  َِٟحخِّ َوأَص١ََّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا أََص١َّ بَٔحٓخٕ َو٤ًَُِزةٕ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أََص١َّ بٔا َح١َّ َوأ٣ََّ َٓ ٤َِزةٕ  ٌُ ا ٩ِ٣َ أََص١َّ بٔ أ٣ََّ َٓ َحخِّ 

َّی كَاَ٪ یَِو٦ُ ا٨ََِّٟحٔ ٩ِ٣َ أََص١َّ بَٔحٓخٕ أَِو َج٤َ  ٥ِ٠َ َیٔح٠ُّوا َحً َٓ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا  ٍَ ا

ییحی نب ییحی، امکل، ایب اوسد، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے 

 ا

 

ة
ح 
د
وادع ےک اسؽ ےلکن  و مہ ںیم ےس ھچک  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر ھچک  ے رفامای ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

 ے جح اک  جح افر رمعہ دفونں اک ارحاؾ ابدناھ نوا اھت  و وہنجں  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ نوا اھت فہ  و الحؽ نو ےئگ ارحاؾ وھکؽ دای افر وہنجں

ؾ ابدناھ اھت  و فہ ویؾ ارحنل رقابین فاےل دؿ ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو ے ارحاؾ  ںیہ ارحاؾ ابدناھ اھت ای جح افر رمعہ دفونں اک ااھٹک ارحا

 وھکےل۔

 ییحی نب ییحی، امکل، ایب اوسد، دمحم نب دبعارلامحؿ نب ونلف، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ  :  راوی

 ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًائظہ ػسي٘

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٕب َج٤ٔي ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٤ِْزو َحسَّ ًَ

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَُل ٧ََزی ٩ًَِ  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا َٗ ٨ًََِضا  َظَة َرضَٔی اہللُ 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََٓسَخ١َ  ُت  ـِ ٔ یّبا ٨ِ٣َٔضا ح َٖ أَِو ََقٔ ٨َّا بَْٔسٔ ُٛ َّی إٔذَا  َِٟحخَّ َحً ِٔٔشٔت َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا أَبِ  إُٔلَّ ا ََ ا٢َ أَ َ٘ َٓ کٔی 

ٔضی  ِ٘ ِٗٔضی ٣َا َي َٓا ًَلَی ب٨ََأت آَز٦َ  تََبُط اہللُ  َٛ ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا َطِيْئ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت  َِٟت  ا َٗ َة  ـَ َِٟحِي ىٔی ا ٌِ َِٟحادُّ َُيَِر أَِ٪ َُل َتُلوفٔی َي ا

َّی اہللُ ی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َوَؿهَّ ا َٗ َتٔشلٔی  ِِ َّی َت ِٟبَِئت َحً َِٟبََقٔ بٔا ٩ًَِ ََٔشائٔطٔ بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠    

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

افر امہرا جح ےک وسا وکیئ ارادہ  ںیہ اھت اہیں کت اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن 

ہک  ب رسػ ےک اقمؾ  ر ای اس ےک رقبی ےچنہپ  و ںیم احہضئ نویئگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی رطػ رشتفی ال ے افر ںیم رف 

 اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے ریہ  یھ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و احہضئ نویئگ ےہ؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل

ےہ  و رعض ایک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہی  و فہ زیچ ےہ  س وک اہلل اعتیل  ے آدؾ ہیلع االسلؾ ےک ویٹیبں  ر ھکل دای 

ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  وجح ےک انم ک ادا رک وسا ے اس ےک ہک  و تیب اہلل اک وطاػ ہن رک  ب کت ہک  و ک ل ہن رک ےل رضح

 رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ ازفاج رہطمات یک رطػ ےس اکی اگ ے یک رقابین یک۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلامحؿ نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی  :  رافی

 اہلل اعتٰیل اہنع ریض

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم
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ابوًا٣زًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو ًبساٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ ٣اجظو٪ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩  س٠امی٪ ب٩ ًبيساہلل ابوایوب ُيَلنی :  راوی

 ٗاس٥ سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ِيََلنٔیُّ َحسَّ َِ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ ًُبَِيسٔ اہللٔ أَبُو أَیُّوَب ا ثَىٔی ُس٠َامِیَ ًَبِ َحسَّ ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ٤ِزٕو َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ُس ا

ِج٨َا ٣َ  َِٟت ََخَ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٤َِٟأجُظوُ٪  َّی اہللُ ا ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َّی ٔجئ٨َِا َِٟحخَّ َحً ا٢َ ٣َا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُل ٧َِذَُکُ إُٔلَّ ا َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا أَبِکٔی  َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓسَخ١َ  ُِْت  َل٤ٔ َٓ  َٖ َِسٔ

 ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت  ِٔٔشٔت  ََ ٠َّٔک  ٌَ َٟ َٟٔک  ا٢َ ٣َا  َٗ ا٦َ  ٌَ ِٟ ِجُت ا ٩ِ ََخَ ُٛ ٥ِ أَ َٟ ِّی  ََٟوزِٔزُت أَن ٠ُِت َواہللٔ  ُ٘ َٓ ٜٔئک  ا٢َ َصَذا َطِيْئ یُِب تََبطُ اہللُ  َٗ َٛ

 َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ َّی َتِلُضزٔی  ِٟبَِئت َحً َِٟحادُّ َُيَِر أَِ٪ َُل َتُلوفٔی بٔا ١ُ ا ٌَ ِٔ لٔی ٣َا َي ٌَ ِٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ًَلَی ب٨ََأت آَز٦َ ا َٗ ٔس٣ُِت ٣َََّٜة 

أَحَ  َٓ ٠ُوَصا ٤ًَُِزّة  ٌَ ٥َ ْٔلَِػَحابٔطٔ اِج ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟضِسُی ٣َ کَاَ٪ ا َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟضِسُی  ُط ا ٌَ ١َّ ا٨َّٟاُض إُٔلَّ ٩ِ٣َ كَاَ٪ ٣َ

ا َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ٔ ث٥َُّ أََص٠ُّوا حٔيَن َراحُوا  َِٟيَشاَرة ٥َ َوأَبٔی برَِکٕ َو٤ًََُز َوَذؤی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٣ََزَ  َػل َٓ نٔی كَاَ٪ یَِو٦ُ ا٨ََِّٟحٔ كََضزُِت 

اُٟوا َ٘ َٓ ٠ُِت ٣َا َصَذا  ُ٘ َٓ أُتَٔی٨َا ب٠َِٔح٥ٔ َبََقٕ  َٓ َِٟت  ا َٗ ُت  ـِ َٓ َ أ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أَصَِسی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠ُُِٗت  َِٟحِؼَبٔة  ِي٠َُة ا َٟ ا كَا٧َِت  َّ٤٠َ َٓ َِٟبََقَ  ٩ًَِ ََٔشائٔطٔ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٕة  ًَ ٍُ بَٔححَّ ٕ َوأَِرٔج ٕة َو٤ًَُِزة ٍُ ا٨َّٟاُض بَٔححَّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َیزِٔج

ِّی َْلَذَُِکُ َوأ٧ََا َجارٔیَ  إٔن َٓ َِٟت  ا َٗ ًَلَی َج٠٤َٔطٔ  ىٔی  َٓ أَِرَز َٓ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی برَِکٕ  أ٣َََز  َٓ َِٟت  ا ُئؼيُب َٗ َٓ ُص  ٌَ َِ َ ٩ِّ أ ُة اٟشِّ َْ ْة َحٔسی

ًِ  َوِجهٔی ًَّٟٔی ا ٤َِزةٔ ا٨َّٟأض ا ٌُ ٤َِزةٕ َجزَاّئ بٔ ٌُ أَص٠ِ٠َُِت ٨ِ٣َٔضا بٔ َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت َّی ٔجئ٨َِا إ َة اٟزَِّح١ٔ َحً  َت٤َزُوا٣ُِذَٔخَ

 امیلسؿ نب دیبع اہلل اوباویب الیغین اوباعرمدبعاکلمل نب رمعف دبعایزعسی نب ایب ہملس اموشجؿ دبعارلنمح نب اقمس دیسہ اعہشئ دصہقی

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن مہ وسا ے جح ےک افر وکیئ ذرک 

 ںیہ رک رےہ ےھت اہیں کت ہک  ب مہ رسػ ےک اقمؾ  ر آ ے  و ںیم احہضئ نویئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی رطػ 

ہکبج ںیم رف ریہ  یھ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ویکں رف ریہ نو؟ ںیم  ے رعض ایک اہلل یک مسق! اکش ہک رشتفی ال ے 

ںیم اس اسؽ ہن یتلکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےھجت ایک نوا؟ اشدی ہک  و احہضئ نویئگ ےہ؟ ںیم  ے رعض یک یج اہں آپ 

 ے رفامای ہک ہی  و فہ زیچ ےہ ہک  ےس اہلل  ے آدؾ ہیلع االسلؾ یک ویٹیبں ےک ےئل ھکل دای ےہ مت ایس رطح رکف  س  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رطح احیج رکےت ںیہ وسا ے اس ےک ہک تیب اہلل اک وطاػ ہن رکان  ب کت ہک  و اپک ہن نو اج ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک مت اےنپ ارحاؾ وک رمعہ رفامیت ںیہ ہک مہ ہکم ںیم آ ے  و 

یبن اک ارحاؾ رک ڈاو  و رھپ فہ وگ  و الحؽ نو ےئگ ہک نج ےک اپس رقابین ےک اجونر ےھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک 



 

 

رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر درگی امدلار ووگں ےک اپس رقابین ےک اجونر ےھت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رھپ  س فتق فہ ےلچ  و اوہنں  ے ارحاؾ ابدنھ ایل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک  ب ویؾ ارحنل اک دؿ نوا  و ںیم اپک

 ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم مکح رفامای ہک ںیم وطاػ اافہض رکوں رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ نویئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل

 ہک رھپ ںیمہ اگ ے اک وگتش دای ایگ ںیم  ے وپاھچ ہک ہی ایک ےہ؟  و اوہنں  ے رفامای ہک ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اینپ

صت  یک رات نویئ  و ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ازفاج رہطمات ریض اہلل اعت
ح
م

ٰیل ہنع یک رطػ ےس اگ ے یک رقابین یک  یھ۔  و  ب 

ےک روسؽ وگ  و جح افر رمعہ رکےک فا س وںیٹ ےگ افر ںیم رصػ جح رک ےک فا س ووٹں یگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

رلنمح نب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح رفامای ہک  و فہ ےھجم اےنپ افٹن  ر رفامیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت دبعا

ھگن اھٹب رک اےپن اسھت ےل ےئگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ےھجم اید ےہ ہک ںیم اؿ دونں اکی مک رمع ڑلیک  یھ ےھجم اف

 اہیں کت ہک مہ ک میع یک رطػ آےئگ  و ںیم  ے اس ہگج ےس رمعہ اک ارحاؾ آاجیت  و اپالؿ یک یلھچپ ڑکلی ریمے رہچے وک یتگل  یھ

 ابدناھ افر ہی رمعہ اس رمعہ ےک دبہل ںیم اھت وج ووگں  ے ایک اھت

امیلسؿ نب دیبعاہلل اوباویب الیغین اوباعرمدبعاکلمل نب رمعف دبعایزعسی نب ایب ہملس اموشجؿ دبعارلامحؿ نب اقمس دیسہ  :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاعہشئ 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     426    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، ًبساٟزح٤ا٪، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابوایوب ب٩ ُيَلنی، بہز،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ِيََلنٔیُّ َحسَّ َِ ِٟ ثَىٔی أَبُو أَیُّوَب ا َِّی٨َا و َحسَّ َٟب َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

َّی إَٔذا  َِٟحخِّ َحً َِٟحٔسیَث بٔا َٚ ا ٥َ َوأ٧ََا أَبِکٔی َوَسا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓسَخ١َ  ُت  ـِ ٔ َٖ ح ٨َّا بَْٔسٔ ٔ َحٔسیٔث ُٛ ب٨َِٔحو

٠ًََِيطٔ  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟضِسُی ٣َ کَاَ٪ ا َٓ َِٟيَص فٔی َحٔسیْٔطٔ  اّزا  ٤َِٟأجُظؤ٪ َُيَِر أَ٪َّ َح٤َّ ٔ  ا َِٟيَشاَرة ٥َ َوأَبٔی برَِکٕ َو٤ًََُز َوَذؤی ا َوَس٠َّ

َة اٟزَّ ُئؼيُب َوِجهٔی ٣ُِذَٔخَ َٓ ُص  ٌَ َِ ٩ِّ أَ ُة اٟشِّ َْ ِوَُٟضا َوأ٧ََا َجارٔیَْة َحٔسی َٗ  ِح١ٔ ث٥َُّ أََص٠ُّوا حٔيَن َراحُوا َوَُل 

اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ  ے جح اک ہیبلت ڑپاھ اوباویب نب الیغین، زہب، امحد، دبعارلنمح ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

)جح اک ارحاؾ ابدناھ( اہیں کت ہک  ب مہ رسػ ےک اقمؾ  ر آ ے  و ںیم احہضئ نویئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی 



 

 

 امحد یک دحثی ںیم ہی  ںیہ ےہ رطػ رشتفی ال ے ہکبج ںیم رف یہ  یھ آےگ دحثی یلھچپ دحثی یک رطح ےہ وسا ے اس ےک ہک

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دفرسے اصبح رثفت احصہب ریض اہلل اعتٰیل 

  س یک فہج ےس ریمے ہنع ےک اپس رقابین اک اجونر اھت افر ہن یہ رضحت اعہشئ اک وقؽ ےہ ہک ںیم مک رمع ڑلیک  یھ افر افےنھگن یتگل  یھ

 رہچے  ر اجکفے یک یلھچپ ڑکلی گل اجیت  یھ۔

 اوباویب نب الیغین، زہب، امحد، دبعارلامحؿ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     427    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اس٤اًي١ ب٩ ابی اویص، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ٌٔي١ُ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِٕص َحسَّ  ث٨ََا إِٔس٤َ ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ثَىٔی َخالٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ

٠ًََِيطٔ  َّی اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ َز اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا َِٟحخَّ َوَس٥ََّ٠ أََِفَ  ا

اامسلیع نب ایب افسی، امکل نب ا،س، ییحی نب ییحی، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح ارفاد ایک ےہ۔

 امحؿ نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاامسلیع نب ایب افسی، امکل نب ا،س، ییحی نب ییحی، امکل، دبعارل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     428    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، اسحاٚ ب٩ س٠امی٪، ا٠ٓح ب٩ ح٤يس، ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٠ََِٓح ب٩ِٔ ح٤َُِيٕس  ٩ًَِ أَ  ٪َ ُٙ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا إِٔسَح ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة َر و َحسَّ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ضَٔی اہللُ  ا

َِٟحخِّ  ٔ ا َِٟحخِّ فٔی أَِطُضز ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُض٠ِّٔيَن بٔا َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا َٗ ٨َِضا  َّی ًَ َِٟحخِّ َحً ََٟيالٔی ا َِٟحخِّ َو َوفٔی رُح٦ُٔ ا



 

 

٥َِٟ َیُٜ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ٔلَی أَِػَحابٔطٔ  َد إ َََٓخَ  َٖ ٨َِٟا بَْٔسٔ طُ ٧َزَ ٌَ ١ِ َو٩ِ٣َ كَاَ٪ ٣َ ٌَ ِٔ ٠َِي َٓ ٠ََضا ٤ًَُِزّة  ٌَ أََحبَّ أَِ٪ یَِح َٓ ُط ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ صَِسْی  ٌَ ٩ِ ٣َ

َّی ا ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ٣ََّ َٓ طُ صَِسْی  ٌَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٣َ  ٩ِ ََٟضا ٤٣َّٔ ارُٔک  ٨ِٔ٤َُٓض٥ِ اِْلخُٔذ بَٔضا َواٟتَّ ََل  َٓ َٓکَاَ٪ ٣َ َصِسْی   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ُط ہللُ  ٌَ

٥َ َو  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓسَخ١َ  ْة  ُٗوَّ َُٟض٥ِ  ٍَ رَٔجا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َِٟضِسُی َو٣َ ٜٔئک ا ا٢َ ٣َا یُِب َ٘ َٓ أ٧ََا أَبِکٔی 

 ِ٠ُٗ َٟٔک  ا٢َ َو٣َا  َٗ ٤َِزةٔ  ٌُ ِٟ ُت بٔا ٌِ َش٤ٔ َٓ ٍَ أَِػَحابَٔک  ٣ََک ٣َ ُت لَِکَ ٌِ َسی ٠ُُِٗت َس٤ٔ ٌَ َٓ ٔک  َُٜٓونٔی فٔی َححِّ ٔک  ََل َيرُضُّ َٓ ا٢َ  َٗ ِّی  ُت َُل أَُػل

ََخَ  َٓ َِٟت  ا َٗ ٠ًََِيض٩َّٔ  َتَب  َٛ ٠َِئک ٣َا  ًَ َتَب اہللُ  َٛ ٤ََّا أ٧َِٔت ٩ِ٣ٔ ب٨ََأت آَز٦َ  ٜٔيَضا َوإ٧ٔ َٗ ٨َِٟا ٣ٔىّی اہللُ أَِ٪ َیزُِز َّی ٧َزَ ِجُت فٔی َححًَّٔی َحً

 ُ زُِت ث٥َُّ ك َتَلضَّ َٓ ٔ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَب ًَ ًَا  َس َٓ َب  ٤َُِٟحؼَّ ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِٟبَِئت َو٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َا بٔا ِد ِٔ ا٢َ اَِخُ َ٘ َٓ ی برَِکٕ 

٤َا َصا  ُٛ ِّی أ٧ََِتٔوزُ إٔن َٓ ِٟبَِئت  ِٕ بٔا ٕ ث٥َُّ َٟٔتُل ٤َِزة ٌُ ٠َُِٓتض١َّٔ بٔ  ٔ ٦ ََِٟحَ ِٟبَِئت بٔأُِختَٔک ٩ِ٣ٔ ا ُت بٔا ِٔ ُ أَص٠ِ٠َُِت ث٥َُّ ك َٓ ِج٨َا  ََخَ َٓ َِٟت  ا َٗ ص٨َُا 

ٖٔ ا٠َّٟ  ٥َ َوصَُو فٔی ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ ٩ِ٣ٔ َجِو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  حٔئ٨َِا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ٥ِ َوبٔاٟؼَّ ٌَ ََ ٠ُُِٗت  ُِٔت  ا٢َ َص١ِ ََفَ َ٘ َٓ ِي١ٔ 

 ٔ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َٓآَذَ٪ فٔی أَِػَحابٔطٔ ب ٔلَی ا َد إ ِبٔح ث٥َُّ ََخَ ِب١َ َػََلةٔ اٟؼُّ َٗ َٖ بٔطٔ  َلا َٓ ِٟبَِئت  ٤َزَّ بٔا َٓ َد  ََخَ َٓ  اٟزَّحٔي١ٔ 

جح  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب امیلسؿ، احلف نب دیمح، اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح اک ارحاؾ ابدنھ رک ےلکن  ب مہ رسػ ےک اقمؾ  ر آ ے  و آپ یلص  ےک ونیہمں ںیم مہ

اس  اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ احصہب یک رطػ آ ے افر رفامای ہک مت ںیم ےس  س ےک اپس رقابین اک اجونر ہن نو افر فہ دنسپ رکات نو ہک اےنپ

ںیم دبؽ ےل  و فہ اےسی رک ےل افر  س ےک اپس رقابین اک اجونر ہن نو  و فہ اس رطح ہن رکے  و اؿ ںیم ےس ھچک ارحاؾ وک رمعہ ےک ارحاؾ 

ہل  ے اس  ر لمع ایک افر ھچک  ے ٹوھڑ دای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رقابین اک اجونر اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 ہنع ںیم ےس وج آدیم اس یک اطتق رےتھک ےھت اؿ ےک اپس یھب دہی  یھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل

فملس ریمی رطػ رشتفی ال ے افر ںیم رف ریہ  یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اعہشئ! مت سک فہج ےس رفیہ نو ںیم 

 احصہب وک وج رفامای ںیم  ے  ن ایل افر ںیم  ے رمعہ ےک ابرے ںیم انس ےہ آپ یلص  ے رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےھجت اس ےس ایک رغض؟ ںیم  ے رعض ایک ہک ںیم امنز ہن ڑپھ وکسں یگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

رنو اشدی ہک اہلل ںیہمت رمعہ یک  وقیف اطع رفام دے افر ابت درالص ہی ےہ  رفامای ہک ےھجت اس ےس وکیئ اصقنؿ  ںیہ نواگ مت اےنپ جح ںیم

ہک مت رضحت آدؾ ہیلع االسلؾ یک ویٹیبں ںیم ےس نو اہلل  ے اہمترے ےئل یھب فیہ رادر ایک ےہ وج دفرسی ترر وں ےک ےئل رادر ایک 

یک ادا یگی ےک ےئل یلکن اہیں کت ہک  ب مہ ینم چنہپ ےئگ  و ےہ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم اےنپ انم ک جح 

صت  ںیم ارتے  و رضحت 
ح
م

ںیم فاہں اپک نویئگ رھپ مہ  ے تیب اہلل اک وطاػ ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادیئ 

ےس ولکن اتہک ہی رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ںیل رھپ تیب  دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک البای افر رفامای ہک اینپ نہب ےک اسھت رحؾ



 

 

 اہلل اک وطاػ رکںی افر ںیم اہیں مت دفونں اک ااظتنر رک راہ نوں۔ رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک مہ ےلکن ںیم  ے ارحاؾ ابدناھ رھپ ںیم  ے

 فآہل فملس ےک اپس رات ےک درایمین ہصح ںیم تیب اہلل اک وطاػ ایک افر افص فرمفہ اک وطاػ )یعس( یک رھپ مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہگج ںیم آ ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک مت افرغ نویئگ نو؟ ںیم  ے رعض ایک اہں رھپ

رت اطع رفامیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اہیں ےس وکچ رک ے یک ااج

فملس ےلکن افر  ب تیب اہلل ےک اپس ےس سگرے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے حبص یک امنز ےس ےلہپ تیب اہلل اک وطاػ ایک رھپ آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی یک رطػ ےلکن۔

  نب دیمح، اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب امیلسؿ، احلف :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     429    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ًباز ب٩ ًباز ٣ہ٠يی، ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  یراو

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ًَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٤َُِٟض٠َّٔيیُّ َحسَّ ٕ ا ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ أس َحسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ٩ِ ا ٕس  ٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

َ٪ َو٨٣َّٔ  ّزا َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ ََقَ َِٟحخِّ ٣َُِفَ َِٟت ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أَص١ََّ بٔا ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن  ٍَ ا  ا ٩ِ٣َ َت٤َتَّ

ہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ ییحی نب اویب، ابعد نب ابعد یبلہم، دیبع اہلل نب رمع، اقمس نب دمحم، اؾ امومنینم دیسہ اع

 ںیم ےس ھچک  ے جح ارفاد اک ارحاؾ ابدناھ افر ھچک  ے جح رقاؿ اک افر ھچک  ے جح ک عت اک ارحاؾ ابدناھ۔

 اعتٰیل اہنعییحی نب اویب، ابعد نب ابعد یبلہم، دیبعاہلل نب رمع، اقمس نب دمحم، اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     430    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ساہلل ب٩ ٤ًز، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س رضی اہلل ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ًبي :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٤ًََُز 

ًَائَٔظُة حَ  ّة َجائَِت   اجَّ

ہشئ دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ،، دیبع اہلل نب رمع، اقمس نب دمحم، رضحت اقمس نب دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک رضحت اع

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع جح اک رحاؾ ابدنھ رک آیئ  ںیھ

 دمحم، رضحت اقمس نب دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ،، دیبعاہلل نب رمع، اقمس نب :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     431    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠امی٪ يٌىی اب٩ بَل٢، یحٌی اب٩ سٌيس، حرضت ٤ًزة رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًبساہلل :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَی َوصَُو ابِ  ىٔی اب٩َِ بََٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  َِٟت و َحسَّ ا َٗ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٩ُ َس

ُت  ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔد٤ِٕص َب٘ٔيَن ٣ٔ َس٤ٔ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ و٢ُ ََخَ ُ٘ ٨ًََِضا َت ٔ َوَُل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َسة ٌِ َ٘ ِٟ ٩ِ ذٔی ا

 ًَ َّی اہللُ  ََّٜة أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی إَٔذا َز٧َِو٧َا ٩ِ٣ٔ ٣َ َِٟحخُّ َحً َُّط ا ِٟبَِئت ٧ََزی إُٔلَّ أ٧َ َٖ بٔا طُ َصِسْی إَٔذا كَا ٌَ ٥ِ َی٩ُِٜ ٣َ َٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ 

٠َِی٨َا یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ب٠َٔ  ًَ َُٓسخ١َٔ  ٨ًََِضا  ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  َِٟت  ا َٗ ٤َِٟزَِوةٔ أَِ٪ یَح١َّٔ  ا َوا َٔ ٘ٔي١َ ذَبََح َوبَيَِن اٟؼَّ َٓ ٠ُِت ٣َا صََذا  ُ٘ َٓ ِح٥ٔ َبََقٕ 

َٓ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ َِٟحٔسیَث ٠ِٟٔ ُت َصَذا ا ََٓذََکِ ا٢َ یَِحٌَی  َٗ ٩ًَِ أَِزَوأجطٔ   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِتَک َواہللٔ  َػل َ٘

ًَلَی َوِجضٔطٔ  َِٟحٔسیٔث   بٔا

اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک  دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ ینعی انب البؽ، ییحی انب دیعس، رضحت رمعۃ ریض

 ںیم  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک رفامےت نو ے انس ہک امہ ذی دعقہ ےس ایھب اپچن دؿ ابیق ےھت ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

مہ ہکم ےک رقبی ےچنہپ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن افر امہرا جح ےک وسا افر وکیئ ارادہ  ںیہ اھت اہیں کت ہک  ب 

 فآہل فملس  ے مکح رفامای ہک  س ےک اسھت رقابین اک اجونر ہن نو  و فہ تیب اہلل اک وطاػ افر افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس ےک دعب الحؽ

آای  و ںیم  ے وپاھچ ہک ہی ایک ےہ؟  نو اج ے ارحاؾ وھکؽ دے رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک رقابین ےک دؿ امہری رطػ اگ ے اک وگتش

 و ےھجم اہک ایگ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ ازفاج رہطمات یک رطػ ےس اگ ے ذحب یک ےہ ییحی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے 

 یک ےہ۔ اس دحثی وک اقمس نب دمحم ےس ذرک ایک  و اوہنں  ے اہک ہک اہلل یک مسق  و  ے ہی دحثی ابلکل ایس رطح ایبؿ



 

 

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ ینعی انب البؽ، ییحی انب دیعس، رضحت رمعۃ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     432    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، حرضت یحٌی ب٩ سٌيس :  راوی

و٢ُ أَِخبََرِتىٔ  ُ٘ ٌٔيٕس َي ُت َیِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِت و َحسَّ ٌَ ََّضا َس٤ٔ ٤َِزةُ أ٧َ ًَ ًَائَٔظَة  ی 

٠َِْطُ  ٣ٔ ٔ ٩ًَِ َیِحٌَی بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٨ًََِضا ح و َحسَّ  َرضَٔی اہللُ 

 دمحم نب ینثم، دبعاواہب، رضحت ییحی نب دیعس ےس اس  دن یک اسھت ایس دحثی یک رطح لقن یک یئگ۔

 ت ییحی نب دیعسدمحم نب ینثم، دبعاواہب، رضح :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     433    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًو٪، ابزاہي٥، اسوز، ا٦ ا٤ٟذ٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٠ًيہ، اب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ أس٥ٔ  و َحسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن ح َو ٩ًَِ أ٦ُِّ ا

 ِٟ َٓ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ا٢َ ا٧َِتٔوزٔی  َٗ َٜئِن َوأَِػُسُر ب٨ُُٔشٕک َواحٕٔس  ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ َيِؼُسُر ا٨َّٟاُض ب٨ُُٔش َِٟت  ا َٗ إَٔذا كََضزِٔت ٤ُِذ٨٣ٔٔيَن 

ا٢َ َُّسا َو  َٗ ا٢َ أَُه٨ُّطُ  َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ِی٨َا ٨ًَِٔس  َ٘ ِٟ ِّی ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ ا أَصٔل َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت ظٔی إ اَِخُ تٔٔک َٓ َ٘ َٔ ََ ا٢َ  َٗ َََؼبٔٔک أَِو  ِسرٔ  َٗ ًَلَی  ٨ََّٜٔضا   َل

ونینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ

ے

و
م
ل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، انب ترؿ، اربامیہ، اوسد، اؾ ا

نوں ےگ افر ںیم اکی یہ انم ک رک ےک ووٹں ہک ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! وگ  و دف انم ک جح افر رمعہ رک ےک فا س 

ھ یگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و ااظتنر رک افر  ب  و اپک نو اج ے یگ  و ک میع یک رطػ لکن افر فاہں ےس ارحاؾ ابدن

 رھپ مہ ےس الفں اقمؾ ےک اپس آرک لم اجان۔

ونینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، انب ترؿ، ا :  رافی

ے

و
م
ل

 ربامیہ، اوسد، اؾ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٗاس٥، ابزاہي٥، ا٦ ا٤ٟذ٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ا٢َ َُل أرَِعٔ  َٗ أس٥ٔ َوإٔبَِزاصٔي٥َ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَِوٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٔ و َحسَّ ٤َا ٩ِ٣ٔ اِْلََخٔ ُٖ َحٔسیَث أََحٔسص

َِٟحسٔ  ََٓذََکَ ا َٜئِن  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َيِؼُسُر ا٨َّٟاُض ب٨ُُٔش ا َٗ ٨َِضا  ًَ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن َرضَٔی اہللُ   یَث أَ٪َّ أ٦َُّ ا

ونینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رعض رکیت ںیہ

ے

و
م
ل

اے اہلل ےک  انب ینثم، انب ایب دعی، انب ترؿ، اقمس، اربامیہ، اؾ ا

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! دفرسے وگ  و دف ابعدںیت رک ےک فا س وںیٹ ےگ رھپ ایس رطح دحثی ذرک یک۔

ونینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

ے

و
م
ل

 انب ینثم، انب ایب دعی، انب ترؿ، اقمس، اربامیہ، اؾ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ی اہلل زہير ب٩ رحب ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، اسوز، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رض :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

 ًَ ُٙ أَِخبَر٧ََا َجزٔیْز  ا٢َ إِٔسَح َٗ ث٨ََا و  ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٩ِ ٨ِ٣َُؼوٕر 

ٍَ َر  ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ٔس٨َ٣ِا اِْلَِسَوز َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟحخُّ  َُّط ا ٥َ َوَُل ٧ََزی إُٔلَّ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َِٟضِسَی  َٚ ا ٥ِ َی٩ُِٜ َسا َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ِٟبَِئت  ٨َِٓا بٔا ََّٜة َتَلوَّ َح١َّ ٣َ َٓ َِٟت  ا َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ  أَِ٪ َیح١َّٔ  َٟ  ٩ِ٣َ

 َّ٤٠َ َٓ ِٟبَِئت  ِٕ بٔا ُ ٥ِ٠َ أَك َٓ ُت  ـِ ٔح َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ أَِح٩َ٠ِ٠َ  َٓ َِٟضِسَی  ٩َ ا ِ٘ ٥َِٟ َيُش َِٟضِسَی َؤََشاُؤُظ  َٚ ا َِٟحِؼَبٔة َسا ِي٠َُة ا َٟ ا كَا٧َِت 

ٕة َوأَِرجٔ  ٕ َوَححَّ ٤َِزة ٌُ ٍُ ا٨َّٟاُض بٔ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ یَزِٔج َِٟت  ا َِٟت َٗ ا َٗ ََّٜة  ٔس٨َ٣ِا ٣َ َٗ ََٟيالَٔی  ٔت  ِٔ ُ ٨ِٔت ك ُٛ ا٢َ أَِو ٣َا  َٗ ٕة  ٍُ أ٧ََا بَٔححَّ

 َٟ ا َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٕ ث٥َُّ ٣َِؤًُسٔک ٣َکَاَ٪  ٤َِزة ٌُ ِّی بٔ أَصٔل َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت ٍَ أَخٔئک إ اذَِصٔيی ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ ُة ٣َا أَُرانٔی إُٔلَّ ٠ُُِٗت َُل  ٔٔيَّ ِت َػ

ٔ  َحابَٔشَت٥ُِٜ  ٘٠َ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ی  ََِٔفٔ ا٢َ َُل بَأَِض ا َٗ َِٟت بَلَی  ا َٗ ٔت یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  ِٔ ُ ٨ِٔت ك ُٛ ی َح٠َِقی أَِو ٣َا  ًََِقَ ا٢َ  َيىٔی َرُسو٢ُ َٗ

٠َِيَضا أَِو أ٧ََا ٣ُ  ًَ ََّٜة َوأ٧ََا ٨ِ٣َُضبَٔلْة  ٌْٔس ٩ِ٣ٔ ٣َ ٥َ َوصَُو ٣ُِؼ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٙ اہللٔ َػل ا٢َ إِٔسَح َٗ ٌَٔسْة َوصَُو ٨ِ٣َُضبْٔم ٨ِ٣َٔضا و  ِؼ



 

 

ْم  َلْة َو٣َُتَضبِّ  ٣َُتَضبِّ

 زریہ نب رحب ، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ

ر جح ےک العفہ امہرا افر وکیئ ارادہ  ںیہ اھت  و  ب مہ ہکم آےئگ  و مہ  ے تیب اہلل اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اسھت ےلکن اف

 ارحاؾ وطاػ ایک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح رفامای ہک وج آدیم دہی رقابین وک اجونر ےل رک ہن آای نو  و فہ الحؽ نو اج ے

امیت ںیہ ہک وج وگ دہی اسھت  ںیہ ال ے ےھت فہ  و الحؽ نو ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع وھکؽ دے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب دہی اسھت  ںیہ الیئ  ںیھ اس ےئل اوہنں  ے یھب ارحاؾ وھکؽ دےیئ رضحت 

ی ہ یک رات نویئ  و رضحت اعہشئ  اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم احہضئ نویئگ افر
ںیم تیب اہلل اک وطاػ ہن رک یکس  و  ب ذص

رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس وگ  و رمعہ افر جح رک ےک فا س وںیٹ ےگ افر ںیم رصػ جح ےک 

 نج را وں ںیم مہ ہکم آ ے ےھت اس فتق مت  ے وطاػ اسھت فا س ووٹں یگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اعہشئ! ایک

  ںیہ ایک اھت؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت اےنپ

 الفں الفں ہگج مہ ےس آرک لم اجان رضحت ہی اھبیئ ےک اسھت ک میع یک رطػ اجؤ افر فاہں ےس رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ رک رمعہ رکو افر رھپ

 و  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ںیہمت رفےنک فایل نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایپر ےس رفامای زیمخ افر رس ناڈی ایک

یک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رقابین ےک دؿ )ویؾ رحن( وطاػ  ںیہ ایک اھت؟ رضحت ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض 

 ے رفامای وکیئ رحج  ںیہ اب ولچ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیم اس احؽ 

ی  ر ڑچھ ریہ  یھ افر آپ یلص ںیم یلم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ےس دنلبی  ر ڑچھ رےہ ےھت افر ںیم ارت ریہ  یھ ای ںیم دنلب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ارت رےہ ےھت۔

 زریہ نب رحب ، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب
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 سویس ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔيٕس  ث٨ََاظ ُسَویُِس ب٩ُِ َس َِٟت  و َحسَّ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٕ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ٣ُِشضٔز

َِٟحٔسی َٚ ا ی َُل ٧َِذَُکُ َححاا َوَُل ٤ًَُِزّة َوَسا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٠َُ٧يِّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ٌِ ََخَ  ىَی َحٔسیٔث ٨ِ٣َُؼورٕ َث ب٤َٔ



 

 

 وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےک اسھت ہیبلت ڑپےتھ نو ے ےلکن ہن مہ  ے جح اک ذرک ایک افر ہن یہ رمعہ اک ذرک ایک۔

 ، یلع نب رہسم، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعوسدی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٨ُسر، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ح٥ٜ، ًلی ب٩ حشين،  :  راوی

 ذٛوا٪ ٣ولی ًائظہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

َّی َوا ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ٩ًَِ ٨َُُِسٕر  ا  ٌّ إر َج٤ٔي ب٩ُِ َبظَّ

ًَائَٔظَة َرضٔ   ٩ًَِ ًَائَٔظَة  َواَ٪ ٣َِولَی  ِٛ ٩ًَِ َذ ُِٟحَشئِن  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ َِٟت َج ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ َی اہللُ 

ٔس٦َ  ًَلَیَّ َوصُوَ َٗ ََٓسَخ١َ  ٔة أَِو َخ٤ِٕص  ِٟحٔحَّ يَِن ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ـَ ٣َ ٍٕ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔلَِربَ ًَ َّی اہللُ  ٠ُِت ٩ِ٣َ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ َباُ٪  ـِ َُ

ِّی أ٣ََزُِت ا٨َّٟاَض  زِٔت أَن ٌَ ا٢َ أََو٣َا َط َٗ َبَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِزَخ٠َُط اہللُ ا٨َّٟاَر  ـَ َُّض٥ِ  أَُِ أ٧َ َٛ  ٥َُٜ َِٟح ا٢َ ا َٗ إَٔذا ص٥ُِ َیتََرزَّزُوَ٪  َٓ  ٕ بٔأ٣َِز

 ٔ َّی أَِطتَر َِٟضِسَی ٣َعٔی َحً ُت ا ِ٘ َب٠ُِت ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ٣َا اِسَتِسبَزُِت ٣َا ُس ِ٘ ِّی اِسَت ِو أَن َٟ واَیتََرزَّزُوَ٪ أَِحٔشُب َو ٤َا َح٠ُّ َٛ  یَطُ ث٥َُّ أَح١ُّٔ 

، انب  ،رر، دنغر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، یلع نب نیسح، ذوکاؿ ومیل اعہشئ، دیسہ اعہشئ اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذی اہجحل ےک اچر ای اپچن دؿ سگرے ےھت ہک

ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ وک سک  ے انراض ایک ےہ؟ اہلل اس وک دفزخ  ہصغ اح تل ںیم ریمے اپس رشتفی ال ے  و

ںیم دالخ رکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک مت  ںیہ اجںیتن ہک ںیم  ے ووگں وک اکی اکؾ ےک رک ے اک مکح دای اھت ہکبج 

 وگای ہک فہ و

 

گ رتدد ںیم ںیہ افر ںیم امگؿ رکات نوں ہک ارگ ےھجم ریمے اعمہلم اک وگ اس ںیم رتدد رک رےہ ںیہ مکح رافی ےتہک ہ

ؽ ےلہپ ملع نو اجات  و ںیم رقابین اک اجونر اسھت ہن الات اہیں کت ہک ںیم رقابین اک اجونر رخدیات رھپ ںیم الحؽ نوات  س رطح ہک فہ الح

 نو ے ارحاؾ وھکال۔

ر، دنغر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، یلع نب نیسح، ذوکاؿ ومیل اعہشئ، دیسہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب  ،ر :  رافی

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     438    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ح٥ٜ، ًلی ب٩ حشين، ذٛوا٪، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٍَ ٥َٜٔ َس٤ٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََاظ ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَائَٔظَة َرضَٔی و َحسَّ  ٩ًَِ َواَ٪  ِٛ ٩ًَِ َذ ُِٟحَشئِن  لٔیَّ ب٩َِ ا

ِٟٔححَّ  يَِن ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ـَ ٍٕ أَِو َخ٤ِٕص ٣َ ٥َ ْٔلَِربَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ٥َِٟ اہللُ  ١ِْٔ َحٔسیٔث ٨َُُِسٕر َو ةٔ ب٤ٔٔ

 ٔ ٥َٜٔ ف َِٟح کَّ ٩ِ٣ٔ ا ِؤٟطٔ یَتََرزَّزُوَ٪ یَِذَُکِ اٟظَّ َٗ  ی 

 دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، مکح، یلع نب نیسح، ذوکاؿ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ذی اہجحل ےک

 اچر اپچن دؿ سگرے نوں ےگ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے دحثی ایس رطح ےس ےہ۔

 ہلل نب اعمذ، ہبعش، مکح، یلع نب نیسح، ذوکاؿ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعدیبعا :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     439    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، وہيب، ًبيساہلل ب٩ كاؤض، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ كَاُوٕض  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ُوصَِيْب َحسَّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللَُحسَّ ََّضا ٩ِ  ٨َِضا أ٧َ ًَ  

 ٔ ِس أََص٠َِّت ب َٗ ٨َ٤َِٟأسَک ك٠ََُّضا َو َِٜت ا ٨ََش َٓ َّی َحاَؿِت  ِٟبَِئت َحً ِٕ بٔا ٥ِ َتُل َٟ ٔس٣َِت َو َ٘ َٓ ٤َِزةٕ  ٌُ َّی أََص٠َِّت بٔ َضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحخِّ  ا

ُٓٔک َٟٔححِّ  ٔک كََوا ٌُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا٨ََِّٟفٔ َيَش ًَ ًَِت٤َزَِت اہللُ  ا َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ إ  ٍَ َث بَٔضا ٣َ ٌَ َب َٓ أَبَِت  َٓ ٔک َو٤ًَُِزتٔٔک 

َِٟحخِّ  َس ا ٌِ  َب

ہکم دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، دیبع اہلل نب اطؤس، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر 

 تیب اہلل اک وطاػ  ںیہ ایک اھت ہک ںیم احہضئ نویئگ  و رھپ اوہنں  ے جح اک ارحاؾ ابدنھ رک جح ےک امتؾ انم ک ادا ود   و آںیئگ افر ایھب

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فایسپ فاےل دؿ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفامای ہک ریتا وطاػ ریتے جح افر رمعہ ےک ےئل 

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ااکنر ایک اس وک انمبس ہن  اھجم  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت اکیف نواج ے اگ  و



 

 

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک رضحت دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ک میع یک رطػ اجیھب رھپ اوہنں  ے جح ےک دعب رمعہ ادا 

 ایک۔

 زہب، فبیہ، دیبعاہلل نب اطؤس، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم نب احمت، :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     440    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، زیس ب٩ حباب، ابزاہي٥ ب٩ ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ابی ٧حيح، ٣حاہس، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

ٍٕ َحسَّ  ٔ ثَىٔی إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ ٧َآ ُِٟحَبأب َحسَّ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا ثَىٔی َحَش٩ُ ب٩ُِ  ِبُس و َحسَّ ًَ ٩ًَِ  ثَىٔی  اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی ٧َحٔيٕح 

ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ ا٢َ  َ٘ َٓ َة  َٓ َز ٌَ َزِت بٔ َتَلضَّ َٓ  َٖ ََّضا َحاَؿِت بَْٔسٔ ٨ًََِضا أ٧َ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُحاصٕٔس  َّی اہللُ   َػل

٩ًَِ َححِّ  ٤َِٟزَِوةٔ  ا َوا َٔ ُٓٔک بٔاٟؼَّ ٨ًَِٔک كََوا  ٔک َو٤ًَُِزتٔٔک یُِحزُٔئ 

ہ نسح نب یلع ولحاین، زدی نب ةحب، اربامیہ نب انعف، دبعاہلل نب ایب حیجن، اجمدہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ف

رسػ ےک اقمؾ  ر احہضئ نوںیئگ افر رعہف ےک دؿ ضیح ےس اپک نوںیئ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت اعہشئ 

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفامای ہک افص افر رمفہ اک وطاػ ریتے جح افر ریتے رمعہ ےک وطاػ ےس افکتی رک اج ے اگ۔

 نسح نب یلع ولحاین، زدی نب ةحب، اربامیہ نب انعف، دبعاہلل نب ایب حیجن، اجمدہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     441    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بہ، حرضت ًائظہ یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس ب٩ حارث، َقة، ًبساٟح٤يس ب٩ جبير ب٩ طیبہ، ػٔيہ، ب٨ت طی :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ِٟحَ  ًَِبُس ا ث٨ََا  ةُ َحسَّ ث٨ََا َُقَّ َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا ٔ ب٩ِٔ َطِیَبَة و َحسَّ ٤ٔيسٔ ب٩ُِ ُجَبيِر



 

 

ًَائَٔظ  َِٟت  ا َٗ َِٟت  ا َٗ ُة ب٨ُِٔت َطِیَبَة  ٔٔيَّ ثَت٨َِا َػ أ٣َََز َحسَّ َٓ  ٕ ٍُ بٔأَِجز ٍُ ا٨َّٟاُض بٔأَِجَزی٩ِٔ َوأَِرٔج ٨ًََِضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََیزِٔج ُة َرضَٔی اہللُ 

َٟطُ  ًَلَی َج١ٕ٤َ  ُط  َٔ ىٔی َخ٠ِ َٓ أَِرَز َٓ َِٟت  ا َٗ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت َٙ بَٔضا إ ٔ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی برَِکٕ أَِ٪ ی٨ََِل٠ ٠ُِت أَ ًَ ٌَ َح َٓ َِٟت  ا َٗ ٍُ خ٤َٔارٔی   َٓ ِر

أَص٠ِ٠َُِت بٔ  َٓ َِٟت  ا َٗ ُط َوَص١ِ َتَزی ٩ِ٣ٔ أََحٕس  َٟ ٠ُُِٗت  ٔة اٟزَّاح٠َٔٔة  َّ٠ٌٔ ُب رِٔجلٔی بٔ َيرِضٔ َٓ ٩ًَِ ٨ًُُقٔی  ُظ  َّی أَِحُْسُ َب٨َ٠ِا َحً ِٗ ٕ ث٥َُّ أَ ٤َِزة ٌُ

٥َ َوصَُو بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َِٟحِؼَبةٔ ا٧َِتَضِی٨َا إ

ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، رقة، دبعاا دیم نب ریبج نب ہبیش، ہی، تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ 

اوہنں  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک وگ دف ارج ےل رک فا س وںیٹ ےگ افر ںیم اکی ارج ےل رک فا س ووٹں یگ  و آپ یلص 

 فآہل فملس  ے رضحت دبعارلنمح نب ایب ارکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح رفامای ہک فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک ک میع اہلل ہیلع

ےل رک ںیلچ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اوہنں  ے ےھجم اےنپ ےھچیپ اےنپ افٹن  ر اھٹب ایل رضحت اعہشئ ریض اہلل 

اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم اےنپ دف ےٹپ وک اینپ رگدؿ ےس اٹہیت  و فہ وساری ےک اہب ے ریمے اپؤں  ر امرےت ںیم  ے اؿ ےس اہک ہک اعتٰیل 

ہک ایک مت یسک وک دھکی رےہ نو؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ رھپ مہ فا س آ ے اہیں کت 

ی ہ ںیم چنہپ ےئگ۔مہ روسؽ اہلل
  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فادی ذص

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، رقة، دبعاا دیم نب ریبج نب ہبیش، ہی، تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     442    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، ٤ًزو، ٤ًزو ب٩ اوض، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی برکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ بِ  ًَِبُس َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ أَِوٕض أَِخبََرنٔی  ًَ ٤ًَِزٕو أَِخبََرُظ   ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ  ٕ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی  ٩ُ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر

٤َٔزَصا ٣ٔ  ٌِ ُي َٓ ًَائَٔظَة   َٖ ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََزُظ أَِ٪ یُزِز َّی اہللُ  ٌٔي٥ٔ برَِکٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٨َِّ  ٩ِ اٟت

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ایفسؿ، رمعف، رمعف نب افس، رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ مکح رفامای ہک فہ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک ک میع ےس رمعہ رکفا الںیئ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ایفسؿ، رمعف، رمعف نب افس، رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     443    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ٗتیبہ، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ا  ٌّ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح َج٤ٔي ٌٔيٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َِٟيْث  ث٨ََا  َحسَّ

٥َ بَٔحٓخٕ ٣َُِفَ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب٨َ٠ِا ٣ُض٠ِّٔيَن ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ َُّط  ٨ُِط أ٧َ ًَ ٨ًََِضا َرضَٔی اہللُ  ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  َب٠َِت  ِٗ زٕ َوأَ

 ُٛ َّی إَٔذا  ٕ َحً ٤َِزة ٌُ َّ بٔ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ َبٔة َواٟؼَّ ٌِ َٜ ٨َا بٔاِل ِٔ ُ ٔس٨َ٣ِا ك َٗ َّی إَٔذا  ِت َحً َٛ
َٖ رَعَ ٠ًََِيطٔ ٨َّا بَْٔسٔ ی اہللُ 

ِٟٔح١ُّ ك٠ُُّ  ا٢َ ا َٗ ٨َ٠ِا ح١ُّٔ ٣َاَذا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طُ َصِسْی  ٌَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٣َ ٥َ أَِ٪ َیح١َّٔ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ  ئب َوَس٠َّ ٨َا ا٨َِّٟشاَئ َوَتَلیَّب٨َِا بٔاٟلِّ ٌِ َٗ َوا َٓ طُ 

 ُ َّرِؤَیٔة ث ََٟيا٢ٕ ث٥َُّ أَص٨َ٠ِ٠َِا یَِو٦َ اٟت  ٍُ َة إُٔلَّ أَِربَ َٓ َِٟيَص بَِی٨َ٨َا َوبَيَِن رَعَ َٟبِٔش٨َا ثَٔياب٨ََا َو ٠َِيطٔ َو ًَ َّی اہللُ  ٥َّ َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَائَٔظَة َر  ًَلَی   ٥َ ٥ِ َوَس٠َّ َٟ ِس َح١َّ ا٨َّٟاُض َو َٗ ُت َو ـِ ٔ ِس ح َٗ ِّی  ِنٔی أَن َِٟت َطأ ا َٗ ا٢َ ٣َا َطأ٧ُِٔک  َ٘ َٓ َوَجَسَصا َتِبکٔی  َٓ ٨َِضا  ًَ أَِح١ِٔ٠  ضَٔی اہللُ 

ًَلَی تََبطُ اہللُ  َٛ ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا أ٣َِْز  َ٘ َٓ َِٟحخِّ اِْلَ٪  ٔلَی ا ِٟبَِئت َوا٨َّٟاُض یَِذَصبُوَ٪ إ ِٕ بٔا ُ ٥ِ أَك َٟ ِّی  َو اَُِتٔشلٔی ث٥َُّ أَصٔل َٓ ب٨ََأت آَز٦َ 

ا٢َ  َٗ ٔ ث٥َُّ  ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ َبٔة َواٟؼَّ ٌِ َٜ ِت بٔاِل َٓ َّی إَٔذا كََضَزِت كَا َٕ َحً ٔ ٤ََِٟواٗ ِت ا َٔ َٗ ٠َِت َوَو ٌَ َٔ َٓ َِٟحخِّ  ٔک بٔا ِس َح٠ِ٠َٔت ٩ِ٣ٔ َححِّ َٗ  

ِّی  ٔن َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َ٘ َٓ ا  ٌّ ِبَس َو٤ًَُِزتٔٔک َج٤ٔي ًَ َٓاذَِصِب بَٔضا یَا  ا٢َ  َٗ َّی َحَحِحُت  ِٟبَِئت َحً ِٕ بٔا ُ ٥ِ أَك َٟ ِّی  ٔسی أَن ِٔ ََ أَٔجُس فٔی 

َِٟحِؼَبةٔ  ِي٠ََة ا َٟ ٌٔي٥ٔ َوَذَٟٔک  ٨َِّ ٤ًِٔزَِصا ٩ِ٣ٔ اٟت َ أ َٓ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

 ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک مہ  ے ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، ہبیتق، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ںیئگ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ارفاد اک ارحاؾ ابدناھ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ رک

ںیئگ  و  ب مہ ہکم آےئگ افر مہ  ے اہیں کت ہک  ب مہ اقمؾ رسػ  ر ےچنہپ  و رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ضیح ںیم التبم نو

ۃبعک اہلل اک وطاػ ایک افر افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس یک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح رفامای ہک مہ ںیم ےس  س 

 اک ایک بلطم؟ آپ یلص آدیم ےک اپس رقابین اک اجونر ہن نو  و فہ الحؽ نو اج ے ینعی ارحاؾ وھکؽ دے مہ  ے رعض ایک ہک الحؽ نو ے

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک فہ اسرا الحؽ نواج ے  و مہ اینپ ترر وں ےس رتسبمہ نو ے افر مہ  ے وخوبش اگلیئ افر مہ  ے ےلس نو ے

اک ارحاؾ ابدنھ ڑپکے ےنہپ افر امہرے افر رعہف ےک درایمؿ رصػ اچر راںیت ابیق  ںیھ رھپ مہ  ے ویؾ رتفہی ینعی آھٹ ذی اہجحل ےک جح 

 فآہل ایل رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ےئگ  و اؿ وک رفات نوا اپای  و آپ یلص اہلل ہیلع



 

 

 افر ںیم الحؽ فملس  ے رفامای ایک نوا؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رعض ایک ہک ںیم احہضئ نویئگ نوں افر وگ الحؽ نو ےئگ

 ںیہ نویئ افر ہن یہ ںیم  ے تیب اہلل اک وطاػ ایک ےہ افر وگ اب جح یک رطػ اج رےہ ںیہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای 

 و ہک ہی اکی ااسی ارم ےہ  ےس اہلل اعتیل  ے رضحت آدؾ ہیلع االسلؾ یک ویٹیبں ےک ےئل ھکل دای ےہ ک ل رک رھپ جح اک ارحاؾ ابدنھ 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ایس رطح ایک افر امتؾ رہھٹ ے یک وہگجں  ر رہھٹںی اہیں کت ہک  ب فہ اپک نوںیئگ  و رضحت 

افر رمعہ  اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ہبعک اک وطاػ ایک افر افص فرمفہ یک یعس یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت اےنپ جح

ےس الحؽ نویئگ نو۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رعض یک ہک ںیم اےنپ یج ںیم ہی ابت وسحمس رکیت نوں ہک ںیم  ے جح ےس 

وک ےلہپ تیب اہلل اک وطاػ  ںیہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے دبعارلنمح اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک ےل اجؤ افر اؿ 

صت  یک رات یک ابت ےہ۔ک میع ےس رمع
ح
م

 ہ رکاؤ افر ہی فادی 

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، ہبیتق، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؾ ےک ایبؿ ںیمارحاؾ یک ااسق

     444    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ حات٥، ًبس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس ب٩ُِ ح٤َُيِ  ًَ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َو ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ و َحسَّ ِبْس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َو ا٢َ اب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ َٗ ٕس 

وُُل َزَخ١َ ا٨َّٟٔيیُّ  ُ٘ ٨ُِض٤َا َي ًَ ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ٠َيِ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َرضَٔی َػل ًَلَی  طٔ َوَس٥ََّ٠ 

ِب١َ َصَذا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث  َٗ ٥ِ یَِذَُکِ ٣َا  َٟ ٔ َو ظ ٔلَی آَٔخٔ ١ِْٔ َحٔسیٔث ا٠َِّٟئث إ ََٓذََکَ ب٤ٔٔ ٨ًََِضا َوهَٔی َتِبکٔی    ا٠َِّٟئث اہللُ 

 نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک دمحم نب احمت، دبع نب دیمح، انب احمت، دبع، دمحم نب رکب، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس اس احؽ ںیم رشتفی ےل ےئگ ہک فہ رف ریہ  ںیھ رھپ اس 

 ےس آےگ آرخ کت ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ۔

  نب رکب، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب احمت، دبع نب دیمح، انب احمت، دبع، دمحم :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     445    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ٌاذ اب٩ ہظا٦، ٣ِط، ابی زبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ ٣ََِطٕ  ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ صَٔظا٦ ٌِ اْذ َي ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ اَ٪ ا ثَىٔی أَبُو َُشَّ ٔ و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ِبٔس اہللٔ ٟزُّبَيِر ًَ ب٩ِٔ 

 َٚ ٤َِزةٕ َوَسا ٌُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََص٠َِّت بٔ ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِضا فٔی َححَّةٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ىَی َحٔسیٔث ا٠َِّٟئث َوَزاَز أَ٪َّ  ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوكَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟحٔسیٔث  ِبٔس فٔی ا ًَ  ٍَ أَِرَس٠ََضا ٣َ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َضا  ٌَ ِيَئ َتاَب ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُجَّل َسِضَّل إَٔذا َصؤیَِت اٟظَّ

ًَائَٔظ  کَا٧َِت  َٓ  ٔ ا٢َ أَبُو اٟزُّبَيِر َٗ ا٢َ ٣ََِطْ  َٗ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٕ ٩ِ٣ٔ اٟت ٤َِزة ٌُ أََص٠َِّت بٔ َٓ ٤َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  َٛ ِت  ٌَ ِت ُة إَٔذا َححَِّت َػ٨َ ٌَ ا َػ٨َ

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل ٣َ 

ی، اعمذ انب اشہؾ، رطم، ایب زح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض 

مغ
مس

اوباسغؿ 

ابدناھ رھپ اےکس دعب ق ، یک دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک افر  اہلل اعتٰیل اہنع  ے ینب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح فرمعہ اک ارحاؾ

اس دحثی ںیم ہی زادئ ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رنؾ دؽ آدیم ےھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 فآہل فملس اےس وپرا رفام دےتی آپ یلص اہلل ہیلع  ب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یسک زیچ اک اطمہبل رکںیت  و آپ یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک رضحت دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت اجیھب  و اوہنں  ے آپ 

 اہنع  ب جح رکںیت  و ایس رطح رکںیت وک ک میع ےس ارحاؾ دنبوھا رک رمعہ رکاای اکی رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

  س رطح اوہنں  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ایک۔

ی، اعمذ انب اشہؾ، رطم، ایب زح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مغ
مس

 اوباسغؿ 
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بساہلل :  راوی  اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ً 

ث٨ََا أَ  ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ ٨ًَُِط ح و َحسَّ ٕ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ بُو اٟزُّبَيِر

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٨ُِط  ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٤ََة  َْ ٠َِيطٔ َوَس أَِخبََر٧َا أَبُو َخِي ًَ َّی اہللُ  ٥َ ٣ُض٠ِّٔيَن ل َّ٠



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ ا َوا٤َٟزَِوةٔ  َٔ ِٟبَِئت َوبٔاٟؼَّ ٨َا بٔا ِٔ ُ ََّٜة ك س٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟساُ٪  ٔ ِٟو ٨َا ا٨َِّٟشاُئ َوا ٌَ َِٟحخِّ ٣َ ٠َِيطٔ  بٔا ًَ َّی اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٨َ٠ُِٗا ا٢َ  َٗ ٠َِيِح١ِٔ٠  َٓ ُط صَِسْی  ٌَ ٥ِ َی٩ُِٜ ٣َ َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ َياَب  َوَس٠َّ ِّْ َٟبِٔش٨َا اٟ أََتِی٨َا ا٨َِّٟشاَئ َو َٓ ا٢َ  َٗ ُط  ِٟٔح١ُّ ك٠ُُّ ا٢َ ا َٗ ِٟٔح١ِّ  أَیُّ ا

٢ُ بَيَِن اٟؼَّ  ُٖ اِْلَوَّ َوا ا٧َا اٟلَّ َٔ َٛ َِٟحخِّ َو َّرِؤَیٔة أَص٨َ٠ِ٠َِا بٔا ا كَاَ٪ َیِو٦ُ اٟت َّ٤٠ََٓ يَب  أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َو٣َٔشِش٨َا اٟلِّ َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ 

ٕة ٨٣َّٔا فٔی بََس٧َةٕ  ٌَ َِٟبََقٔ ك١ُُّ َسِب ََِظتَرَٔک فٔی اِْلٔب١ٔٔ َوا ٥َ أَِ٪  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ادمح نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح اک ارحاؾ 

 تررںیت افر ےچب یھب امہرے اسھت ےھت  ب مہ ہکم آےئگ  و مہ  ے تیب اہلل اک وطاػ ایک افر افص فرمفہ ےک ابدنے نو ے ےھت ہکبج

درایمؿ یعس یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ رفامای ہک  س آدیم ےک اپس دہی رقابین اک اجونر ہن نو  و فہ الحؽ نو 

 ہک الحؽ ےسیک نوں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک یلک وطر  ر الحؽ نواجؤ رافی اج ے رافی ےتہک ںیہ ہک مہ  ے رعض ایک

ےتہک ںیہ ہک رھپ مہ  ے اینپ ترر وں ےس اقمرتب یک افر ےلس نو ے ڑپکے ےنہپ افر وخوبش اگلیئ رھپ  ب رتفہی اک دؿ نوا  و مہ  ے جح اک 

یہ اکیف نو ایگ اھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح رفامای ہک افٹن افر ارحاؾ ابدناھ افر ںیمہ افص رمفہ اک الہپ وطاػ 

 اگ ے یک رقابین ںیم مہ ںیم ےس است آدیم رشکی نواجںیئ ینعی است آدیم لم رک اکی افٹن ای اکی اگ ے یک رقابین رکںی۔

 ادمح نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 بز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جا :  راوی

٩ًَِ جَ   ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِض٤َا  أَص٨َ٠ِ٠َِا ٩ِ٣ٔ اِْلَبَِلٔح ًَ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَی ٣ٔىّی  ِض٨َا إ ٦َ إَٔذا َتَوجَّ ا أَِح٨َ٠ِ٠َا أَِ٪ ٧َُِحٔ َّ٤َٟ  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک  ب مہ الحؽ نو 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح رفامای ہک مہ ارحاؾ ابدنھ رک ٰینم اجںیئ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت  ےئگ  و روسؽ اہلل

 ںیہ ہکبج مہ  ے احطب ےک اقمؾ ےس ارحاؾ ابدناھ۔

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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س ب٩ برک، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤ :  راوی

 ٨ًہ

ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَ  ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ برَِکٕ و َحسَّ ِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

ا٢َ أَِخبََرنٔی أَ  َٗ َّی اہللُأَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ِٕ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٥ِ َیُل َٟ وُُل  ُ٘ ٨ًَُِط َي ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ٠ًََِيطٔ بُو اٟزُّبَيِر  

ٔس ب٩ِٔ برَِکٕ  ا َواحّٔسا َزاَز فٔی َحسٔیٔث ٣َُح٤َّ ّٓ ٤َِٟزَِوةٔ إُٔلَّ كََوا ا َوا َٔ ٥َ َوَُل أَِػَحابُُط بَيَِن اٟؼَّ ٢َ َوَس٠َّ ُط اِْلَوَّ َٓ   كََوا

 اہلل دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص

رگم اکی یہ وطاػ ایک دمحم ہیلع فآہل فملس  ے وطاػ ایک افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے افص افر رمفہ ےک درایمؿ وطاػ ایک 

 نب رکب یک دحثی ںیم ہی زادئ ےہ ہک ےلہپ فاال وطاػ ایک۔

 دمح نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس ٗلا٪، اب٩ جزیخ، ًلاء، حرضت جابز :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اہللُ  و َحسَّ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًََلاْئ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ٌٔيٕس  َس

َِٟحخِّ َخأّٟؼا َوِحَسظُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل ا٢َ أَص٨َ٠ِ٠َِا أَِػَحاَب ٣َُح٤َّ َٗ ٨ُِض٤َا فٔی ٧َإض ٣َعٔی  ا٢َ جَ ًَ َٗ ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ ابْٔز  

 َٗ أ٣َََز٧َا أَِ٪ ٧َح١َّٔ  َٓ ِٟٔححَّةٔ  ِت ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ـَ ٕة ٣َ ٌَ ٥َ ُػِبَح َرابٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ا٢َ ح٠ُّٔوا َوأَٔػیبُوا َٓ َٗ ًََلاْئ  ا٢َ 

 ِ٠ ُ٘ َٓ َُٟض٥ِ  ٩ِٜٔ أََح٠َُّض٩َّ  ٠َِيض٥ِٔ َوَل ًَ ز٦ِٔ  ٌِ ٥ِ َي َٟ ًََلاْئ َو ا٢َ  َٗ ٔضَی ا٨َِّٟشاَئ  ِٔ َة إُٔلَّ َخ٤ِْص أ٣َََز٧َا أَِ٪ َُ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ بَِی٨َ٨َا َوبَيَِن رَعَ َٟ ا  َّ٤َٟ ٨َا 

ٔلَی  ِّی أ٧َُِوزُ إ َن أ َٛ  ٔ و٢ُ َجابْٔز بَٔئسظ ُ٘ ا٢َ َي َٗ ٤َِٟىٔیَّ  ُِطُ ٣ََذاٛٔير٧َُا ا ِ٘ َة َت َٓ ِتَٔی رَع ٨َأ َٓ ٔلَی ََٔشائ٨َٔا  َ٘ إ َٓ ا٢َ  َٗ َضا  ُٛ ٔ یََُحِّ ِؤٟطٔ بَٔئسظ ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َٗ



 

 

 َٟ ٥ِ َو ُٛ
٥ُُِٜٗ َوأَبَزُّ ٥ِ ِهَّلِل َوأَِػَس ُٛ ا َ٘ ِّی أَِت ٤ِٔ٠ًَُت٥ِ أَن ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓٔی٨َا  َّی اہللُ  َِٟو َػل وَ٪ َو ٤َا َتٔح٠ُّ َٛ ََٟح٠ِ٠َُت  ِوَُل َصِسئی 

َِٟضِسَی  ِٙ ا ٥ِ أَُس َٟ َب٠ُِت ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ٣َا اِسَتِسبَزُِت  ِ٘ ًَلٔیٌّ اِسَت ٔس٦َ  َ٘ َٓ ا٢َ َجابْٔز  َٗ ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ ٨َا  ٌِ َ ٨َا َوأَك ٌِ َح٨َ٠ِ٠َا َوَس٤ٔ َٓ وا  ٔح٠ُّ َٓ

َٟطُ َر  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ب٤َٔا أََص١َّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ ب٥َٔ أَص٠ِ٠ََِت  َ٘ َٓ ایَتٔطٔ  ٌَ ٠َِيطٔ َو ٩ِ٣ٔ ٔس ًَ َّی اہللُ  َس٥ََّ٠ ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ُظ٥ٕ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ ُة ب٩ُِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ُج َٗ ا ا٢َ ُِسَ َ٘ َٓ ًَلٔیٌّ َصِسّیا  ُط  َٟ ا٢َ َوأَصَِسی  َٗ ا٣ّا  أَصِٔس َوا٣ُِِٜث رَحَ ا٨َ٣ٔا صََذا أ٦َِ ْٔلَبَٕس َٓ ٌَ ٔ  أَٟ

ا٢َ ْٔلَبَسٕ  َ٘ َٓ 

 ہک ذی اہجحل یک اچر اترخی یک حبص وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس اطقؿ، انب رج ،، اطعء، رضحت اجرب رفامےت ںیہ

فملس رشتفی ال ے افر ںیمہ مکح رفامای ہک مہ الحؽ نو اجںیئ ارحاؾ وھکؽ دںی اطعء ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای 

 ر رضفری ہن اھت  نکی اؿ یک ویبایں اؿ ےک ےئل الحؽ نویئگ  ہک مت الحؽ نواجؤ افر اینپ ویبویں ےک اپس اجؤ اطعء ےتہک ںیہ ہک ہی مکح اؿ

 ںیھ مہ  ے اہک ہک اب رعہف ںیم رصػ اپچن دؿ رہ ےئگ ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اینپ ویبویں ےس اقمرتب اک مکح 

ےہ نوں ےگ اطعء ےتہک ںیہ ہک رضحت اجرب رفامای  و ایک مہ اس احؽ ںیم رعہف ںیم آںیئ ےگ ہک مہ ےس اقمرتب ےک ارثات اظرہ نو ر

ہک  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہی ےتہک نو ے اےھٹ اہوھتں وک یال رےہ ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے نو ے افر رفامای

نوں افر مت ںیم ےس بس ےس مت وخب اجےتن نو ہک ںیم مت بس ےس زایدہ اہلل ےس ڈر ے فاال نوں افر مت ںیم ےس بس ےس زایدہ اچس 

زایدہ کین نوں افر ارگ ںیم  ے دہی ہن یجیھب نویت  و ںیم یھب الحؽ نو اجات اسیج ہک مت الحؽ نو ے نو۔ افر ارگ ںیم اس اعمہلم یک رطػ 

ےتہک ںیہ ہک  ےلہپ وتمہج نو اجات  س رطػ دعب ںیم وتمہج نوا  و ںیم دہی یہ ہن اتجیھب اب مت الحؽ نواجؤ  و مہ  ے ااطتع یک اطعء

رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک رضحت یلع دصاقت فریغہ فوصؽ رک ےک آ ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای 

 ہک  و  ے ارحاؾ ابدناھ  و روسؽ اہلل  ے رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک اینپ دہی جیھب دف افر ارحاؾ یک اح تل ںیم رہھٹے

رنو رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل دہی ال ے رساہق نب امکل نب مثعج  ے 

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایک ہی مکح رصػ اس اسؽ ےک ےئل ےہ ای ہشیمہ ےک ےئل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہشیمہ 

 ےک ےئل۔

 نب احمت، ییحی نب دیعس اطقؿ، انب رج ،، اطعء، رضحت اجرب دمحم :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     450    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠امی٪، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ 

ٔس٨َ٣ِا ٣َََّٜة أ٣َََز٧َا أَِ٪ ٧َٔح١َّ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟحخِّ  ٥َ بٔا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِی٨َا أَص٨َ٠ِ٠َِا ٣َ ًَ َٔک  َٜبَُر ذَٟ َٓ ٠ََضا ٤ًَُِزّة  ٌَ  َو٧َِح

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َّ َذَٟٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ ِت بٔطٔ ُػُسوُر٧َا  َٗ ٤َأئ أ٦َِ َطِيْئ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ َوَؿا ُط ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َِ ٤َا ٧َِسرٔی أََطِيْئ ب٠ََ َٓ  ٥َ َس٠َّ

أَِح٨َ٠ِ٠َا  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِت٥ِ  ٌَ َٓ ٤َا  َٛ ٠ُِت  ٌَ َٓ َّٟٔذی ٣َعٔی  َِٟضِسُی ا ٠َِوَُل ا َٓ وا  ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض أَح٠ُّٔ َ٘ َٓ ٨َ٠ِا ا٨َّٟأض  ٌَ َٓ َّی َوكٔئ٨َِا ا٨َِّٟشاَئ َو َحً

 ُ١ ٌَ ِٔ َِٟحخِّ  ٣َا َي ٕ أَص٨َ٠ِ٠َِا بٔا ٨َ٠ِا ٣َََّٜة بَٔوِضز ٌَ َّرِؤیَةٔ َوَج َّی إَٔذا كَاَ٪ یَِو٦ُ اٟت َِٟحََل٢ُ َحً  ا

انب ریمن، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

اؾ ابدناھ  و  ب مہ ہکم ںیم آےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح رفامای ہک مہ الحؽ نو فملس ےک اسھت مہ  ے جح اک ارح

اجںیئ افر اس ارحاؾ وک رمعہ ےک ارحاؾ ںیم دبؽ ںیل  و ہی ابت مہ وک دوشار یگل افر مہ  ے اےنپ ونیسں ںیم یگنت وسحمس یک ہی ابت یبن 

مہ  ںیہ اجےتن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت ہی ابت ےسیک یچنہپ؟ آامسؿ ےس ای ووگں ںیم ےس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت چنہپ یئگ 

ؽ یسک  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت ہی ابت اچنہپیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے ووگ! مت الحؽ نو اجؤ ارحاؾ وھک

 یھب ایس رطح رکات  س رطح ہک مت  ے ایک رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ مہ  ے ارحاؾ وھکؽ دای افر دف افر ارگ ریمے اسھت دہی ہن نویت  و ںیم

مہ  ے اینپ ویبویں ےس امجع ایک افر فہ اسرے اکؾ ود  وج اکی الحؽ رکات ےہ اہیں کت ہک  ب رتفہی اک دؿ آای ینعی ذی اہجحل یک آھٹ 

 اک ارحاؾ ابدناھ۔اترخی نویئ  و مہ  ے ہکم ےس تشپ ریھپی افر مہ  ے جح 

 انب ریمن، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     451    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ابوٌَي٥، حرضت ٣وسٰی ب٩ ٧آٍ :  راوی

 ٌُ ا بٔ ٌّ ََّٜة ٣َُت٤َتِّ ٔس٣ُِت ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ٧َآ ِي٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو َُ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٌَ و َحسَّ َّرِؤیَةٔ بٔأَِرَب ِب١َ اٟت َٗ ٔة أَیَّا٦ٕ ٤َِزةٕ 

 ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ تَِیُتُط  ِٔ اِسَت َٓ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح  ًَلَی  ََٓسَخ٠ُِت  ّة  ِّٜيَّ ا٢َ ا٨َّٟاُض َتٔؼيرُ َححَُّتَک اِْلَ٪ ٣َ َ٘ ثَىٔی َجابٔزُ ب٩ُِ َٓ َلاْئ َحسَّ



 

 

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  َُّط َحخَّ ٣َ ٨ُِض٤َا أ٧َ ًَ ََِؼارٔیُّ َرضَٔی اہللُ  َ ِبٔس اہللٔ اِْل ِس أََص٠ُّوا  ًَ َٗ ُط َو ٌَ َِٟضِسَی ٣َ َٚ ا ًَا٦َ َسا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل

 َ ِٟب ُلوُٓوا بٔا َٓ ا٥ُِٜ٣ٔ  وا ٩ِ٣ٔ إرِٔحَ ٥َ أَح٠ُّٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ّزا  َِٟحخِّ ٣َُِفَ وا بٔا ُ صِّ َٗ ٤َِٟزَِوةٔ َو ا َوا َٔ ِئت َوبَيَِن اٟؼَّ

ٔس٣ُِت٥ِ بَٔضا ٣ُتِ  َٗ ًَّٟٔی  ٠ُوا ا ٌَ َِٟحخِّ َواِج أَص٠ُّٔوا بٔا َٓ َّرِؤیَةٔ  َّی إَٔذا كَاَ٪ یَِو٦ُ اٟت ِس َوأَٗٔي٤ُوا َحََلُّل َحً َٗ ّة َو ٌَ ٠َُضا ٣ُِت ٌَ َٕ ٧َِح ِي َٛ اُٟوا  َٗ ّة  ٌَ

 ِ٘ ِّی ُس َِٟوَُل أَن ِّی  إٔن َٓ ٥ِ بٔطٔ  ُٛ ٠ُوا ٣َا آ٣ُزُ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ َِٟحخَّ  ِی٨َا ا ٩ِٜٔ َُل یَٔح١ُّ ٣ٔىِّی َس٤َّ َّٟٔذی أ٣ََزِت٥ُُِٜ بٔطٔ َوَل ١َِْ ا ٠ُِت ٣ٔ ٌَ َٔ َٟ َِٟضِسَی  ُت ا

٠ُوا ٌَ َٔ َٓ ُط  َِٟضِسُی ٣َٔح٠َّ َّ ا َّی َیِب٠ُ ا٦ْ َحً  رَحَ

ےس اچر  انب ریمن، اوبمیعن، رضحت ومٰیس نب انعف ےتہک ںیہ ہک ںیم رمعہ ےک ارحاؾ ےس ک عت اک ارحاؾ رک ےک ذی اہجحل یک آھٹ ویؾ رتفہی

دؿ ےلہپ ہکم آایگ  و ووگں  ے اہک ہک اب اہمترا جح ہکم فاوں ےک جح یک رطح نو اج ے اگ ںیم اطعء نب ایب رابح ےک اپس ایگ افر اؿ ےس 

اس ابرے ںیم وپاھچ  و اطعء  ے اہک ہک ےھجم رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہی دحثی ایبؿ یک ہک اوہنں  ے 

اسؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ایک اھت ایس اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  س 

الحؽ  فملس ےک اسھت  یھ افر ھچک احصہب  ے جح ارفاد اک ارحاؾ ابدناھ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت اےسی ارحاؾ ےس

ؤ افر مت تیب اہلل اک وطاػ رکف افر افص رمفہ ےک درایمؿ یعس رکف افر ابؽ وٹکاؤ افر الحؽ نو رک رنو اہیں کت ہک  ب رتفہی اک دؿ نواج

 افر آھٹ ذی اہجحل نواگ  و مت جح اک ارحاؾ ابدنھ انیل افر اےنپ ےلہپ فاےل ارحاؾ وک ک عت رکو ووگں  ے رعض ایک ہک مہ اےس ک عت ےسیک رکںی

 و جح یک تین یک  یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  س اک ںیم ںیہمت مکح دے راہ نوں افر ںیم اےنپ ارحاؾ ےس اس  مہ  ے

 فتق کت الحؽ  ںیہ نو اتکس  ب کت ہک دہی اینپ ہگج ہن چنہپ اج ے بت اوہنں  ے ایس رطح رکایل۔

 انب ریمن، اوبمیعن، رضحت ومٰیس نب انعف :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ یک ااسقؾ ےک ایبؿ ںیم

     452    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابی ًوا٧ہ، ابی بْش، ًلاء ب٩ ابی رباح، حرضت  ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز ب٩ ربعی ٗيسی، ابوہظا٦ ٣ِيرہ، اب٩ س٤٠ہ ٣دزومی، :  راوی

 جابز ب٩ ًبساہلل

 ُ ٤َِِٟدز ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ا ث٨ََا أَبُو صَٔظا٦ٕ ا ِئسیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ٔ ب٩ِٔ رٔبِعٓٔیٕ ا ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ  ًََوا٧ََة  ٩ًَِ أَبٔی  ومٔیُّ 

٠َِيطٔ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل س٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  َوَس٥ََّ٠ ٣ُض٠ِّٔيَن َربَإح 



 

 

٠ََضا ٤ًَُِزّة َو٧َٔح١َّ  ٌَ ٥َ أَِ٪ ٧َِح ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟحخِّ  ٍِ أَِ٪  بٔا ٥ِ٠َ َيِشَتٔل َٓ َِٟضِسُی  ُط ا ٌَ ا٢َ َوكَاَ٪ ٣َ َٗ

٠ََضا ٤ًَُِزةّ  ٌَ  َیِح

 دمحم نب رمعم نب ریعب یسیق، اوباشہؾ ریغمہ، انب ہملس زخمفیم، ایب تراہن، ایب رشب، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی

اسھت جح اک ارحاؾ ابدنے نو ے آ ے  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےہ رفامای ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

رفامای ہک مہ اس جح ےک ارحاؾ وک رمعہ اک ارحاؾ رک دںی افر مہ الحؽ نو اجںیئ رمعہ رکےک ارحاؾ وھکےتل ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک آپ یلص 

  اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اس جح ےک ارحاؾ وک رمعہ اک ارحاؾ ہن رک ےکس۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رقابین اک اجونر اھت اس ےئل آپ یلص

 دمح نب رمعم نب ریعب یسیق، اوباشہؾ ریغمہ، انب ہملس زخمفیم، ایب تراہن، ایب رشب، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ...جح افر رمعہ ںیم ک عت ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ںیم ک عت ےک ایبؿ ںیم

     453    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 َرضہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ابو :  راوی

ث٨ََا  ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتاَزَة َحسَّ َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ُط

 ُ٤ِٟ ًَبَّإض َیأ٣ُِزُ بٔا ا٢َ كَاَ٪ اب٩ُِ  َٗ َة  ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  ُث  ِبٔس یَُحسِّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٔک َٟٔحابٔز ُت ذَٟ ََٓذََکِ ا٢َ  َٗ ٨ًََِضا  ٔ ی٨ََِهی  ٔة َوكَاَ٪ اب٩ُِ اٟزُّبَيِر ٌَ ِت

 َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َا ٣َ ٌِ َِٟحٔسیُث َت٤َتَّ ًَلَی یََسیَّ َزاَر ا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل كَااہللٔ  َٗ َ٪ یُح١ُّٔ ا٦َ ٤ًَُزُ 

 َ٤ َٛ ٤َِزَة ِهَّلِل  ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا وا ا َٖ أَت٤ُّٔ ُط  َٟ ِس ٧َز٢ََ ٨َ٣َازٔ َٗ آَ٪  َُِٟقِ ٔ َٟٔزُسؤٟطٔ ٣َا َطاَئ ب٤َٔا َطاَئ َوإٔ٪َّ ا وا ٧ٔکَاَح َصٔذظ ٥ِ اہللُ َوأَبٔتُّ ُٛ ا أ٣َََز

ٔلَی أََج١ٕ إُٔلَّ َر  ََٜح ا٣َِزأَّة إ َ ٩ِ٠َ أُوتَی بَٔزُج١ٕ ٧ َٓ ٔ ا٨َِّٟشأئ  ِٟٔحَحاَرة  َج٤ُِتطُ بٔا

نب دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضحت اوبرضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامای ہک رضحت ا

 رافی ےتہک ںیہ ہک ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیمہ جح ک عت رک ے اک مکح رفامےت ےھت افر رضحت انب زربی جح ک عت ےس عنم رفامےت ےھت

ںیم  ے اس اک ذرک رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایک  و اوہنں  ے رفامای ہک ہی دحثی  و ریمے یہ اہوھتں ےس ووگں 

نو ے  ںیم یلیھپ ےہ مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ک عت ایک ےہ  و  ب رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے



 

 

ہفیلخ ےنب  و رفامای ہک اہلل اعتیل اےنپ روسؽ ےک ےئل وج اچاتہ ےہ  س رطح اچاتہ ےہ الحؽ رکات ےہ افر رقآؿ پ دی  ے اس ےک ااکحؾ 

الای ہن  انزؽ رفام ے ںیہ ہک مت جح افر رمعہ وپرا رکف اسیج ہک اہلل اعتیل  ے ںیہمت مکح دای ےہ افر اؿ ترر وں ےس اکنح رکف  و وکیئ آدیم ااسی

 اج ے  س  ے اکی تررت ےس رقمرہ دمت کت اکنح ایک نو ہعتم فرہن ںیم رھتپفں ےک اسھت امر امر رک اس وک رمج رک دفں اگ۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضحت اوبرضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ںیم ک عت ےک ایبؿ ںیم

     454    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ًٔا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨َٔيطٔ ُزَصيِرُ  ِٓٔؼ٠ُ  و َحسَّ ا َٓ َِٟحٔسیٔث  ا٢َ فٔی ا َٗ ٔ َو َتاَزةُ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ٥ُِٜ ب٩ُِ رَحِ وا َححَّ

٤َِزت٥ُِٜٔ  ٌُ ٔ ٥ُِٜ َوأََت٥ُّ ٟ َّطُ أََت٥ُّ َٟٔححِّ إ٧ٔ َٓ  ٩ِ٣ٔ ٤ًَُِزت٥ُِٜٔ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس  دن ےک اسھت ہی دحثی ایبؿ یک ےہ  س ںیم ےہ ہک  زریہ نب رحب، افعؿ، امہؾ، داتدہ، رضحت داتدہ

 نواگ۔اوہنں  ے رفامای ہک مت اےنپ جح وک اےنپ رمعہ ےس دحیلعہ رکف ویکہکن اس ےس اہمترا جح یھب وپرا نو اج ے اگ افر اہمترا رمعہ یھب وپرا 

 اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، افعؿ، امہؾ، داتدہ، رضحت داتدہ ریض :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ںیم ک عت ےک ایبؿ ںیم

     455    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٣حاہس، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ابوربيٍ، ٗتیبہ، :  راوی

ازُ ب٩ُِ  ث٨ََا َح٤َّ ْٕ َحسَّ ا٢َ َخ٠َ َٗ ازٕ  ٩ًَِ َح٤َّ ا  ٌّ ُٗتَِیَبُة َج٤ٔي ٍٔ َو ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َوأَبُو اٟزَّبٔي ث٨ََا َخ٠َ ُت  و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَیُّوَب  َزیِٕس 

ُث  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ٣َُحاصّٔسا یَُحسِّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل س٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ٔ ب٩ِٔ  و٢ُ ٩ًَِ َجابٔز ُ٘ ََ ٥َ َو٧َِح٩ُ 

٠ََضا ٤ًَُِزةّ  ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ٧َِح َّی اہللُ  أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟحخِّ  َِّيَک بٔا  َٟب

 فلخ نب اشہؾ، اوبرعیب، ہبیتق، امحد، امحد نب زدی، اویب، اجمدہ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک مہ



 

 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت آ ے اس احؽ ںیم ہک مہ جح اک ہیبلت ڑپھ رےہ ےھت جح اک ارحاؾ ابدناھ نوا اھت  و روسؽ اہلل

  اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح رفامای ہک مہ اس جح ےک ارحاؾ وک رمعہ اک ارحاؾ رکدںی۔یلص

 فلخ نب اشہؾ، اوبرعیب، ہبیتق، امحد، امحد نب زدی، اویب، اجمدہ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

     456    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ابزاہي٥، حات٥، ابوبرک، حات٥ ب٩ اس٤اًي١ ٣سنی، حرضت جٌَف ب٩ ٣ح٤س رضی اہلل  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َحات٥ٕٔ  ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َج٤ٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ ٤ََِٟسنٔیُّ  ٌٔي١َ ا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ

َّی ا٧َِتَهی جَ  ِو٦ٔ َحً َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َشأ٢ََ  َٓ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ًَلَی َجابٔز ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ًَلٔیِّ ٌِ ُس ب٩ُِ  ٠ُِت أ٧ََا ٣َُح٤َّ ُ٘ َٓ ٔلَیَّ  إ

 َ ًِلَی ث٥َُّ ٧َز َ ی اِْل ََ زٔرِّ َ ٨َز َٓ ٔلَی َرأِٔسی  ٔ إ أَصَِوی بَٔئسظ َٓ ُط بَيَِن ثَِسيَیَّ َوأ٧ََا یَِو٣َئٕٔذ ََُُل٦ْ َطابٌّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن  َّٔ َٛ  ٍَ ١َ ث٥َُّ َوَؿ َٔ ی اِْلَِس ََ زٔرِّ

ا٦َ فٔی  َ٘ َٓ  ٔ ََلة ُت اٟؼَّ ِٗ ًَِِم َوَحرَضَ َو ُِٟتطُ َوصَُو أَ َ َشأ َٓ ا ٔطئَِت  َّ٤ًَ ا٢َ ٣َزَِحّبا بَٔک یَا اب٩َِ أَخٔی َس١ِ  َ٘ ا بَٔضا ك٤ََّ٠ُا َٓ ّٔ ََٔشاَجٕة ٠ِ٣َُتحٔ

 ٔ َّی ب ََٓؼل ٤ِِٟٔظَحٔب  ًَلَی ا ٔلَی َج٨ِبٔطٔ  زٔصَا َورَٔزاُؤُظ إ َِ َِٟيطٔ ٩ِ٣ٔ ٔػ ٔ اَصا إ َٓ ٍَ ََطَ ٜٔبٔطٔ َرَج ًَلَی ٨ِ٣َ َضا  ٌَ ٩ًَِ َححَّةٔ َوَؿ ٠ُِت أَِخبٔرِنٔی  ُ٘ َٓ ٨َا 

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ا  ٌّ َس تِٔش َ٘ ٌَ َٓ  ٔ ا٢َ بَٔئسظ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ٔس٨ٔيَن َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٜث تِٔش ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ َّی اہللُ  ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

سٔ  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحادٌّ  ًَ َّی اہللُ  ةٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل أْشَ ٌَ ِٟ ٥ِ َیُحخَّ ث٥َُّ أَذََّ٪ فٔی ا٨َّٟأض فٔی ا ُض٥ِ َی٠َِت٤ُٔص َٟ ْٔيْر ك٠ُُّ َٛ ٤َِٟٔسی٨ََة َبَْشْ  ٦َ ا

َّی أََتِی٨َ أَ  طُ َحً ٌَ ِج٨َا ٣َ ََخَ َٓ ٠٤َٔطٔ  ًَ  ١َِْ ١َ٤َ ٣ٔ ٌِ ٥َ َوَي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟسِت أَِس٤َاُئ ِ٪ َیأَِت٥َّ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َو َٓ ةٔ  َٔ ُِٟح٠َِي ا َذا ا

َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَِرَس٠َِت إ َٓ َس ب٩َِ أَبٔی برَِکٕ  ی ب٨ُِٔت ٤ًَُِيٕص ٣َُح٤َّ َِْٔفٔ ا٢َ اَُِتٔشلٔی َواِسَت َٗ  ٍُ َٕ أَِػ٨َ ِي َٛ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َّ ِؼَواَئ َحً َ٘ ِٟ ٤َِِٟشحٔٔس ث٥َُّ َرَٛٔب ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل مٔی  ِوٕب َوأرَِحٔ َْ ٔ ًَلَی ب ُتُط  َٗ ی إَٔذا اِسَتَوِت بٔطٔ ٧َا

ِٟبَِيَسأئ ٧ََو  ١َِْ َذَٟٔک َو ا ٣ٔ ٔ ٩ًَِ َيَشارٔظ ١َِْ َذَٟٔک َو ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔطٔ ٣ٔ ی بَيَِن یََسیِطٔ ٩ِ٣ٔ َرإٛٔب َو٣َإغ َو ٔلَی ٣َسِّ َبَصٔ ٩ِ٣ٔ زُِت إ



 

 

آُ٪  َُِٟقِ ٠َِيطٔ ی٨َِز٢ُٔ ا ًَ ٥َ بَيَِن أَِهُضز٧َٔا َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١َِْ َذَٟٔک َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔٔطٔ ٣ٔ ١َٔ٤ًَ بٔطٔ َخ٠ِ ُٖ َتأِؤی٠َُط َو٣َا  ٔ ز ٌِ َوصَُو َي

َِّيَک إٔ٪َّ  َٟب ََٟک  یَک  َِّيَک َُل َْشٔ َٟب َِّيَک  َٟب ُض٥َّ  َِّيَک ا٠َّٟ َٟب ِوحٔئس  أَص١ََّ بٔاٟتَّ َٓ ٨َ٠ِٔ٤ًَا بٔطٔ  ٠ِ٤َُِٟک َُل  ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ  ََٟک َوا ٤ََة  ٌِ َِٟح٤َِس َوا٨ِّٟ ا

ََٟک َوأََص١َّ ا٨َّٟاُض بَٔضَذا یَک  َٟز٦َٔ َر  َْشٔ ٠َِيض٥ِٔ َطِيّئا ٨ِ٣ُٔط َو ًَ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ یَزُزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ وَ٪ بٔطٔ  َّٟٔذی یُض٠ُّٔ ُسو٢ُ ا

َِٟحخَّ  َِٟش٨َا ٨َِ٧ؤی إُٔلَّ ا ٨ُِط  ًَ ا٢َ َجابْٔز َرضَٔی اہللُ  َٗ ٥َ َت٠ِبَٔیَتُط  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی إَٔذا أََتِی٨َا اہللٔ َػل ٤َِزَة َحً ٌُ ِٟ ُٖ ا ٔ ز ٌِ ََ َِٟش٨َا 

٠ًََِيطٔ اٟشَّ  ا٦ٔ إٔبَِزاصٔي٥َ  َ٘ ٔلَی ٣َ َذ إ َٔ ََ ا ث٥َُّ  ٌّ ١َ٣َ ثَََلثّا َو٣ََشی أَِرَب ٩َ ََفَ ِٛ ُط اِسَت٥َ٠َ اٟزُّ ٌَ ِٟبَِيَت ٣َ ا٦ٔ ا َ٘ أَ َواتَّدُٔذوا ٩ِ٣ٔ ٣َ َََٓقَ ََل٦ 

 َ٘ ٤َِٟ ١َ ا ٌَ َح َٓ ای  ٠ًََِيطٔ إٔبَِزاصٔي٥َ ٣َُؼل َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُظ إُٔلَّ  ٤ُ٠ًَُِط َذََکَ و٢ُ َوَُل أَ ُ٘ َٓکَاَ٪ أَبٔی َي ِٟبَِئت   َوَس٥ََّ٠ ا٦َ بَِی٨َطُ َوبَيَِن ا

ٔلَی اٟزُّ  ٍَ إ ِٟکَأَفُوَ٪ ث٥َُّ َرَج ١ُِٗ یَا أَیَُّضا ا ١ُِٗ صَُو اہللُ أََحْس َو َتئِن  ٌَ ِٛ أُ فٔی اٟزَّ ا كَاَ٪ َيَِقَ َٔ ٔلَی اٟؼَّ َِٟبأب إ َد ٩ِ٣ٔ ا اِسَت٤َ٠َطُ ث٥َُّ ََخَ َٓ  ٩ٔ ِٛ

بَ  َٓ ٔ اہللٔ أَبَِسأُ ب٤َٔا بََسأَ اہللُ بٔطٔ  ائٔز ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا وا َٔ أَ إٔ٪َّ اٟؼَّ ا ََقَ َٔ ا َز٧َا ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َّ٤٠َ ِٟبَِيَت َٓ َّی َرأَی ا ٠َِيطٔ َحً ًَ قَٔی  ا ََفَ َٔ َسأَ بٔاٟؼَّ

َب١َ  ِ٘ اِسَت ُط ا َٓ َٟ ٠ِ٤ُُِٟک َو ُط ا َٟ َٟطُ  یَک  َط إُٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ َُل َْشٔ َٟ ٔ ا٢َ َُل إ َٗ ََّرُظ َو ب َٛ َوحََّس اہلَل َو َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة  ٔسیْز َُل ا َٗ ًَلَی ك١ُِّ َطِيٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو 

ِبَسُظ َوَصز٦ََ اِْلَحِ  ًَ َََصَ  ًَِسُظ َو َط إُٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ أ٧ََِحزَ َو َٟ ٔ ٔلَی إ ١َِْ َصَذا ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ ٧َز٢ََ إ ا٢َ ٣ٔ َٗ َٔک  ًَا بَيَِن ذَٟ زَاَب َوِحَسُظ ث٥َُّ َز

٤َِٟزَِوةَ  َّی أَتَی ا ٌَٔسَتا ٣ََشی َحً َّی إَٔذا َػ َِٟوازٔی َسَعی َحً َس٣َاُظ فٔی بَِل٩ٔ ا َٗ ََِؼبَِّت  َّی إَٔذا ا ٤َِٟزَِوةٔ َحً ٤َاا َٛ ٤َِٟزَِوةٔ  ًَلَی ا  ١َ ٌَ َٔ َٓ    ١َ ٌَ َٓ

َب٠ُِت ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ٣َا اِسَتِس  ِ٘ ِّی اِسَت ِو أَن َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ًَلَی ا َّی إَٔذا كَاَ٪ آَٔخُ كََوآٔطٔ  ا َحً َٔ َِٟضِسَی ًَلَی اٟؼَّ ِٙ ا ٥َِٟ أَُس بَزُِت 

٠َِضا ٌَ َِٟيِح ٠َِئح١َّ َو َٓ طُ َصِسْی  ٌَ َِٟيَص ٣َ ٩ِ٤َ كَاَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ ٠ُِتَضا ٤ًَُِزّة  ٌَ ا٢َ یَا  َوَج َ٘ َٓ ُظ٥ٕ  ٌِ ُة ب٩ُِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ُج َٗ ا ا٦َ ُِسَ َ٘ َٓ ٤ًَُِزّة 

 ٔ ُط َواح ٌَ ٥َ أََػابٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َظبََّک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٨َ٣ٔا َصَذا أ٦َِ ْٔلَبَٕس  ٌَ ٔ ا٢َ َزَخ٠َِت َرُسو٢َ اہللٔ أَٟ َٗ ی َو َسّة فٔی اِْلَُِخَ

َِٟحخِّ ٣َ  ٤َِزةُ فٔی ا ٌُ ِٟ وَ ا َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟي٩ٔ٤َ بٔبُِسٔ٪ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلٔیٌّ ٩ِ٣ٔ ا ٔس٦َ  َٗ اك٤ََٔة َرضَٔی اہللُ زََّتئِن َُل ب١َِ ْٔلَبَٕس أَبَٕس َو َٓ َجَس 

 َٟ ا َ٘ َٓ ٠َِيَضا  ًَ أ٧َرَِکَ َذَٟٔک  َٓ َتَح٠َِت  ِٛ ا َوا ِّ َٟبَٔشِت ثَٔيابّا َػبٔي ٩ِ َح١َّ َو ٨َِضا ٤٣َّٔ و٢ُ ًَ ُ٘ ًَلٔیٌّ َي َٓکَاَ٪  ا٢َ  َٗ ِت إٔ٪َّ أَبٔی أ٣َََزنٔی بَٔضَذا 

ِت  ٌَ اك٤ََٔة ٠َّٟٔٔذی َػ٨َ َٓ ًَلَی  ّطا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ََُحِّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذَصِبُت إ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ َّی بٔا تّٔيا َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٔ ٣ُِشَت

 ٔ ٓ ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠َُِٗت حٔيَن ََفَِؿَت اہللُ  ِت ٣َاَذا  َٗ ِت َػَس َٗ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ ٠َِيَضا  ًَ َٔک  ُت ذَٟ ِّی أ٧َرَِکِ أَِخبَرِتُطُ أَن َٓ ٨ُِط  ًَ ِت  َِٟحخَّ  امَی َذََکَ ا

 َٓ ا٢َ  َٗ ََل َتٔح١ُّ  َٓ َِٟضِسَی  إٔ٪َّ ٣َعَٔی ا َٓ ا٢َ  َٗ ِّی أُص١ُّٔ ب٤َٔا أََص١َّ بٔطٔ َرُسوَُٟک  ٔن ُض٥َّ إ ٠ُُِٗت ا٠َّٟ ا٢َ  ٔس٦َ بٔطٔ َٗ َٗ َّٟٔذی  َِٟضِسٔی ا ًَُة ا کَاَ٪ َج٤َا

َح١َّ ا٨َّٟاُض ك٠ُُّ  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ ٣ٔائَّة  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّٟٔذی أَتَی بٔطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟي٩ٔ٤َ َوا َّی اہللُ ًَلٔیٌّ ٩ِ٣ٔ ا وا إُٔلَّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ صَّ َٗ ُض٥ِ َو

 ٌَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٩ِ٣َ كَاَ٪ ٣َ َّی ًَ َِٟحخِّ َوَرَٛٔب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أََص٠ُّوا بٔا َٓ ٔلَی ٣ٔىّی  ُضوا إ َّرِؤَیٔة َتَوجَّ ا كَاَ٪ یَِو٦ُ اٟت َّ٤٠ََٓ اہللُ ُط صَِسْی 



 

 

 َّ ٠ٔيَّل َحً َٗ ََٜث  ِحَز ث٥َُّ ٣َ َٔ ِٟ ٌَٔظاَئ َوا ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ ِصَ َوا ٌَ ِٟ ِضَز َوا َّی بَٔضا اٟوُّ ََٓؼل  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ بَّٕة ٩ِ٣ٔ ًَ ُ٘ ٤ُِص َوأ٣َََز بٔ ِت اٟظَّ ٌَ ی ك٠ََ

 َّ یِْع إُٔلَّ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَُل َتُظکُّ َُقَ ًَ َّی اہللُ  َشاَر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َٟطُ ب٤٨ََٔٔزَة  ُب  ٕ ُترِضَ ز ٌَ ٤َا َط َٛ ا٦ٔ  ََِٟحَ ٔ ا ز ٌَ ٤َِِٟظ ْٕ ٨ًَِٔس ا ٔ طُ َواٗ

 ٔ َِٟحاص٠ٔ ٍُ فٔی ا یِْع َتِؼ٨َ َٟطُ كَا٧َِت َُقَ بَِت  ِس َُضٔ َٗ َة  بَّ ُ٘ ِٟ َوَجَس ا َٓ َة  َٓ َّی أَتَی رَعَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً َّی اہللُ  أََجاَز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٔة   ب٤٨ََٔٔزَة يَّ

َدَلَب  َٓ َِٟوازٔی  َتَی بَِل٩َ ا أ َٓ ُط  َٟ ِؼَوأئ ََفُح٠َِٔت  َ٘ ِٟ ٤ُِص أ٣َََز بٔا َُِت اٟظَّ َّی إَٔذا َزا ٨َز٢ََ بَٔضا َحً ا٢َ إٔ٪َّ ز٣َٔائ٥َُِٜ  َٓ َٗ ا٨َّٟاَض َو

٥ِ َصَذا أََُل ك١ُُّ َطِيٕئ ٣ٔ  ُٛ ٥ِ َصَذا فٔی ب٠ََٔس ُٛ ٔ ٣َٔة َیِو٥ُِٜ٣ٔ َصَذا فٔی َطِضز َُحِ َٛ ٠ًََِي٥ُِٜ  ا٦ْ  َسمَیَّ َوأ٣ََِواَل٥ُِٜ رَحَ َٗ َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ َتِحَت  ٔ ا ٩ِ أ٣َِز

 ٔ ْة َوإ ًَ َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ ٣َِوُؿو َْ َوز٣َٔاُئ ا ا فٔی بَىٔی ٣َِوُؿو ٌّ َِٟحارٔٔث كَاَ٪ ٣ُِشتَرِٔؿ َة ب٩ِٔ ا ٌَ ٍُ ٩ِ٣ٔ ز٣َٔائ٨َٔا َز٦ُ اب٩ِٔ َربٔي ٢َ َز٦ٕ أََؿ ٪َّ أَوَّ

 ِٟ ًَِبسٔ ا ًَبَّأض ب٩ِٔ  ٍُ رٔبَا٧َا رٔبَا  ٢ُ رٔبّا أََؿ َْ َوأَوَّ َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ ٣َِوُؿو َت٠َِتطُ صَُذی١ِْ َورٔبَا ا َ٘ َٓ ٕس  ٌِ َُّط ٣َوِ َس إ٧ٔ َٓ ٠ٔٔب  ُط ٤ُلَّ َْ ك٠ُُّ ُؿو

٥ُِ أََخِذت٤ُُوص٩َُّ بٔأ٣ََأ٪ اہللٔ َواِسَتِح٠ِ٠َُت٥ِ َُفُوَجُض٩َّ بٔک٤َٔ٠َٔة اہللٔ َّٜ إ٧ٔ َٓ وا اہلَل فٔی ا٨َِّٟشأئ  ُ٘ اتَّ ٠ًََِيض٩َّٔ أَِ٪ َُل یُوكٔئ٩َِ َٓ  َوَل٥ُِٜ 

بُوص٩َُّ  َٓاَِضٔ ٩َ٠ِ َذَٟٔک  ٌَ َٓ إِٔ٪  َٓ صُو٧َُط  ِس  َُفَُط٥ُِٜ أََحّسا َترِکَ َٗ ٖٔ َو زُو ٌِ ٤َِٟ ُُٗض٩َّ َوِٛٔشَوتُُض٩َّ بٔا ٠ًََِي٥ُِٜ رِٔز َُٟض٩َّ  َُيَِر ٣ُبَرِّٕح َو بّا  ََضِ

٤َا أْمُتَْن َٓ ًَىِّی  ًَِتَؼ٤ُِت٥ِ بٔطٔ َٛٔتاُب اہللٔ َوأْمُتَْن ُتِشأَُٟوَ٪  َسُظ إِٔ٪ ا ٌِ ٠ُّوا َب ـٔ ٩َِٟ َت ُت ٓٔي٥ُِٜ ٣َا  ِٛ ََِظَضُس َتَز اُٟوا  َٗ ائ٠ُٔوَ٪  َٗ ِس   َٗ ََّک  أ٧َ

ٔلَی ا٨َّٟاضٔ  ٤َأئ َوی٨َُُِٜتَضا إ ٔلَی اٟشَّ َضا إ ٌُ َٓ بَّابَٔة یَزِ ٌٔطٔ اٟشَّ ا٢َ بٔإِٔػَب َ٘ َٓ َََؼِحَت  یَِت َو َت َوأَزَّ ِِ ا٠َُّٟض٥َّ اِطَضِس ا٠َُّٟض٥َّ اِطَضِس  ب٠ََّ

 َٓ ا٦َ  َٗ ِضَز ث٥َُّ أَ َّی اٟوُّ ََٓؼل ا٦َ  َٗ َّی اہللُ ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ أَذََّ٪ ث٥َُّ أَ ٥ِ ُيَؼ١ِّ بَِی٨َُض٤َا َطِيّئا ث٥َُّ َرَٛٔب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ِصَ َو ٌَ ِٟ َّی ا َؼل

٤َُِٟظ  ١َ َحِب١َ ا ٌَ أت َوَج ََخَ ٔلَی اٟؼَّ ِؼَوأئ إ َ٘ ِٟ تٔطٔ ا َٗ ١َ بَِل٩َ ٧َا ٌَ َح َٓ  َٕ ٔ ٤َِِٟوٗ َّی أَتَی ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً َب١َ ًَ ِ٘ ٔ بَيَِن یََسیِطٔ َواِسَت اة

 َٖ ُؾ َوأَِرَز َُِٟقِ َُاَب ا َّی  ٠ٔيَّل َحً َٗ ةُ  َِفَ ٤ُِص َوَذَصَبِت اٟؼُّ بَِت اٟظَّ َّی ََغَ ا َحً ّٔ ٔ ٥ِ٠َ َیز٢َِ َواٗ َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة  ٍَ ا َٓ ُط َوَز َٔ  أَُسا٣ََة َخ٠ِ

َّی إٔ٪َّ  ِؼَوأئ اٟز٣َِّا٦َ َحً َ٘ ٠ِٟٔ َٙ ِس َط٨َ َٗ ٥َ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل و٢ُ بَٔئسظ ُ٘ َُٟئؼيُب ٣َِورَٔک َرِح٠ٔطٔ َوَي َرأَِسَضا 

َّی َت  ٠ٔيَّل َحً َٗ ََٟضا  ِٟٔحَبا٢ٔ أَِرخَی  ٜٔی٨ََة ك٤ََّ٠ُا أَتَی َحِبَّل ٩ِ٣ٔ ا ٜٔی٨ََة اٟشَّ ُِٟي٤ِىَی أَیَُّضا ا٨َّٟاُض اٟشَّ َّی ا ََٓؼل َة  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َّی أَتَی ا َس َحً ٌَ ِؼ

ٌَٔظ  ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ ٠ًََ بَٔضا ا َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِح بَِی٨َُض٤َا َطِيّئا ث٥َُّ اِؿَلَح ٥َِٟ يَُشبِّ ا٣ََتئِن َو َٗ ٔ ٥َ اَئ بٔأََذإ٪ َواحٕٔس َوإ ِيطٔ َوَس٠َّ

ِؼ  َ٘ ِٟ ا٣َٕة ث٥َُّ َرَٛٔب ا َٗ ٔ ِبُح بٔأََذإ٪ َوإ َُٟط اٟؼُّ ََّن  ِحَز حٔيَن َتَبي َٔ ِٟ َّی ا ِحزُ َوَػل َٔ ِٟ ٍَ ا َّی ك٠ََ َب١َ َحً ِ٘ اِسَت َٓ ا٦َ  ََِٟحَ َز ا ٌَ ٤َِِٟظ َّی أَتَی ا َواَئ َحً

ِب١َ أَِ٪  َٗ  ٍَ َٓ َس َٓ ا  َّی أَِسََفَ ٔجسا ا َحً ّٔ ٔ ٥ِ٠َ یَز٢َِ َواٗ َٓ ََّرُظ َوَص٠ََّ٠ُط َوَوحََّسُظ  ب َٛ ًَاُظ َو َس َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة  ١َ ب٩َِ ا ـِ َٔ ِٟ َٖ ا ٤ُِص َوأَِرَز ٍَ اٟظَّ َتِل٠ُ

٩ْ َیِحزٔی٩َ ًَبَّإض َوكَاَ٪ َرُجَّل َحَش  ٌُ ٥َ ٣َزَِّت بٔطٔ ُه ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا َز َّ٤٠َ َٓ ٔ أَبَِيَف َؤسامّی  ز ٌِ َٙ ٩َ اٟظَّ ٔٔ َل َٓ  

 ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ًَلَی َوِجطٔ ا ٥َ یََسُظ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َوَؿ َٓ َِٟيض٩َّٔ  ٔ ١ُ َی٨ُِوزُ إ ـِ َٔ ِٟ ِّٙ اِْلََخٔ ا ٔلَی اٟظِّ ١ُ َوِجَضُط إ ـِ َٔ ِٟ ٢َ ا َحوَّ َٓ



 

 

١ٔ َيِصٔ  ـِ َٔ ِٟ ًَلَی َوِجطٔ ا ِّٙ اِْلََخٔ  ٥َ یََسُظ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َحوَّ َٓ ِّٙ اِْلََخٔ َی٨ُِوزُ  ُٖ َوِجَضُط ٩ِ٣ٔ اٟظِّ

 َٓ  ٕ َّی أَتَی بَِل٩َ ٣َُحْسِّ َّٟ َی٨ُِوزُ َحً َِٟح٤َِزَة ا َّی أَتَی ا َِٟح٤َِزةٔ اِلُٜبَِری َحً ًَلَی ا ُد  ًَّٟٔی َتَِخُ ُِٟوِسَلی ا َٙ ا ی ٔ ٠ٔيَّل ث٥َُّ َس٠ََک اِٟطَّ َٗ َک  ًٔی ََحَّ

ٖٔ َرمَی ٩ِ٣ٔ بَِل  َِٟدِذ ١ِْٔ َحَصی ا ٍَ ك١ُِّ َحَؼاةٕ ٨ِ٣َٔضا ٣ٔ ِّرُ ٣َ َٜب ٍٔ َحَؼَيإت یُ َحَزةٔ ََف٣ََاَصا بَٔشِب َٖ ٨ًَِٔس اٟظَّ ََِصَ َِٟوازٔی ث٥َُّ ا ٩ٔ ا

ُط فٔی َصِسیٔطٔ  َٛ َُبََر َوأَِْشَ ٨َََحَ ٣َا  َٓ ٠ًَٔياا  ًَِلی  ٔ ث٥َُّ أَ يَن بَٔئسظ ٨َََحَ ثَََلثّا َؤستِّ َٓ ٨ِ٤َََِٟحٔ  ٔلَی ا ٠ٌَِٔت إ ُح َٓ ٕة  ٌَ ـِ ث٥َُّ أ٣َََز ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ بََس٧َٕة بَٔب

َِٟح٤َٔضا  ألََِکَ ٩ِ٣ٔ  َٓ ُلبَٔدِت  َٓ َّی فٔی ِٗٔسٕر  ََٓؼل ِٟبَِئت  ٔلَی ا اَق إ َٓ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  بَا ٩ِ٣ٔ ٣ََزَٗٔضا ث٥َُّ َرَٛٔب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َوَْشٔ

 َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ا٢َ ا٧ِزًُٔوا بَىٔی  َ٘ َٓ ًَلَی َز٣ِز٦ََ  وَ٪  ُ٘ ٠ٔٔب َيِش ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ َتَی بَىٔی  أ َٓ ِضَز  ََّٜة اٟوُّ ًَلَی ٠َِوَُل ب٤َٔ ٠َٔب٥ُِٜ ا٨َّٟاُض  ِِ أَِ٪ َي

َب ٨ِ٣ٔطُ  ََْٓشٔ ِّٟوا  ٨َاَوُٟوُظ َز َٓ  ٥ُِٜ ٌَ ًُِت ٣َ ٨َزَ َٟ ایَت٥ُِٜٔ  َ٘  ٔس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، احمت، اوبرکب، احمت نب اامسلیع دمین، رضحت رفعج نب دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ ابپ ےس

 ہک مہ رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےئگ  و اوہنں  ے مہ ووگں ےک ابرے رفاتی لقن یک ےہ رفامےت ںیہ

ںیم وپاھچ اہیں کت ہک ریمی رطػ وتمہج نو ے ریمے ابرے ںیم وپاھچ  و ںیم  ے رعض ایک ہک ںیم دمحم نب یلع نب نیسح ریض اہلل 

انپ اہھت ریمے رس  ر راھک افر اوہنں  ے ریمی ضیمق اک بس ےس اف ر فاال نٹب اعتٰیل ہنع نوں  و رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ا

وھکال رھپ ےچین فاال نٹب وھکال رھپ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ یلیھتہ ریمے ےنیس ےک درایمؿ ںیم ریھک افر ںیم اؿ دونں 

 ے وخش آدمدی وج اچےہ  و ھجم ےس وپھچ  و ںیم  ے اکی ونوجاؿ ڑلاک اھت  و رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای
ج

 

 ھی ت

ہ

 اے ریمے 

ہنع رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ افر رضحت اجرب انانیب نو ےکچ ےھت افر امنز اک فتق یھب آایگ  و رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل 

وک اےنپ دنکوھں  ر رےتھک  و اچدر ٹوھیٹ نو ے یک اکی اچدر افڑے نو ے ڑھکے نوےئگ  ب یھب اینپ اس اچدر ےک دفونں انکرفں 

فہج ےس دف انکرے ےچین رگ اجےت افر اؿ ےک ابںیئ رطػ اکی وھکیٹن ےک اسھت اکی اچدر یکٹل نویئ  یھ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل 

ابرے ںیم ربخ دںی رھپ اوہنں  ہنع  ے ںیمہ امنز ڑپاھیئ رھپ ںیم  ے رعض ایک ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح ےک

ہل  ے اےنپ اہھت ےس ون اک ااشرہ ایک افر رفامےت ےگل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ون اسؽ کت دمہنی ںیم رےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآ

رک ے فاےل ںیہ انچہچن دمہنی  فملس  ے جح  ںیہ رفامای رھپ دوسںی اسؽ ووگں ںیم االعؿ ایک ایگ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس جح

ونمرہ ےس تہب وگ آےئگ افر فہ اسرے ےک اسرے اس ابت ےک التمیش ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ےک 

ےئل اجںیئ اتہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اامعؽ جح یک رطح اامعؽ رکںی۔ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن 

مہ ذفاہفیلحل آ ے  و رضحت اامسء تنب سیمع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اہں دمحم نب ایب رکب یک دیپاشئ نویئ رضحت اامسء ریض اہلل   ب

اعتٰیل اہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ںیم اب ایک رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت 



 

 

کی ڑپکے اک وگنلٹ ابدنھ رک اانپ ارحاؾ ابدنھ و  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دجسم ںیم امنز ڑپ ی رھپ وصقیی ک ل رکف افر ا

افینٹن  ر وسار نو ے اہیں کت ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افینٹن دیباء ےک اقمؾ  ر دیس ی ڑھکی نویئگ  و ںیم  ے ااہتنیئ 

داھکی  و ےھجم وساری  ر افر دیپؽ ےتلچ نو ے وگ رظن آ ے افر ریمے داںیئ ابںیئ افر دیپؽ ےتلچ نو ے ووگں اک رظن کت اےنپ اسےنم 

 وجہؾ اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اسھت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر رقآؿ انزؽ نوات اھت  س یک رماد

یہ زایدہ اجےتن ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج لمع رکےت ےھت  و مہ یھب فیہ لمع رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
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( افر ووگں  ے یھب ایس رطح ڑپاھ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ہیبلت
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َ
ا رَشِي 
َ
 ل
َ
مُْلک
لْ

ا
َ
 ف
َ

َ
َ َل

 

ة
ْمَ
ِغ ّ

 

لی
ا
َ
 ےک املکت  ر ف

رفامےت ںیہ ااضہف  ںیہ رفامای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہی ہیبلت ےک املکت ڑپےتھ رےہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ہک مہ  ے رصػ جح یک تین یک  یھ افر مہ رمعہ وک  ںیہ اچہپےتن ےھت اہیں کت ہک  ب مہ تیب اہلل آ ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  ے رجح اوسد اک االتسؾ رفامای افر وطاػ ےک ےلہپ نیت رکچفں ںیم رلم ایک افر ابیق اچر رکچفں ںیم اعؾ اچؽ ےلچ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

 

ً
ّ ل
َ
ُض
م

َم 
 

هِت

ا
َ
 ِإب ْ 
ِ
اؾ َ

 

َ
فا نِمْ م ُ 

 

ِد

 

ح

َ
ّ

 

ہ

ا
َ
ی( افر مت فآہل فملس اقمؾ اربامیہ یک رطػ آ ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی آتی ڑپ ی )ف

ایک آپ یلص انبؤ اقمؾ اربامیہ وک امنز ڑپےنھ یک ہگج، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اقمؾ اربامیہ وک اےنپ افر تیب اہلل ےک درایمؿ 

 افر 
ٌ
 
َ
ح
َ
ُ أ
َ
ْ ُهوَ اّللّ

ُ

 

ا اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دف رتعک امنز ڑپاھیئ افر اؿ دف روتعکں ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ) ق
َ ُ
ّ ي 
َ
ا أ
َ
ْ ب 

ُ

 

ق

ارِفُفَؿ( ڑپ ی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجح اوسد یک رطػ آ ے افر اس اک االتسؾ ایک رھپ آپ یلص َ
ْ
اہلل ہیلع فآہل فملس درفازہ  اْل

ےس افص یک رطػ ےلکن  و  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افص ےک رقبی نو ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم فاہں 

 ر ڑچے آپ ےس رشفع رکفں اگ اہجں ےس اہلل  ے رشفع ایک ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے افص ےس آاغز رفامای افر افص 

ےک وسا  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تیب اہلل وک داھکی افر ہلبق یک رطػ رخ ایک افر اہلل یک  ودیح افر اس یک ےڑایئ ایبؿ یک افر رفامای اہلل

اقدر ےہ اہلل وکیئ وبعمد  ںیہ فہ االیک ےہ اس اک وکیئ رشکی  ںیہ ایس ےک کلم ےہ افر ایس ےک ےئل اسری رعتںیفی ںیہ افر فہ رہ زیچ  ر 

ےک وسا وکیئ وعبمد  ںیہ فہ االیک ےہ اس  ے اانپ فدعہ وپرا ایک افر اےنپ دنبے یک دمد یک افر اس  ے اےلیک اسرے رکشلفں وک تسکش دی 

ں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے داع یک افر نیت رمہبت ایس رطح رفامای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمفہ یک رطػ ارتے اہی

کت ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ رابرک نطب یک فادی ںیم ےچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفڑے اہیں کت ہک 

مہ یھب ڑچھ ےئگ افر رھپ آہتسہ ےلچ اہیں کت ہک رمفہ  ر آیئگ افر رمفہ  ر یھب ایس رطح ایک  س رطح ہک افص  ر ایک اھت اہیں کت ہک 

رکچ نوا  و آپ  ے رفامای ہک ووگں ںیم اس رطػ ےلہپ وتمہج نو اجات  س رطػ ہک دعب ںیم وتمہج نوا نوں  و ںیم   ب رمفہ  ر آرخی

 دہی ہن اتجیھب افر ںیم اس ارحاؾ وک رمعہ اک ارحاؾ رک داتی  و ںیم ےس  س آدیم ےک اسھت دہی ہن نو  و فہ الحؽ نو اج ے افر اےس رمعہ ےک



 

 

نب مثعج ڑھکا نوا افر اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک ہی مکح اس اسؽ ےک ےئل ےہ ای ہشیمہ ےک ارحاؾ ںیم دبؽ ےل  و رساہق 

 ےئل؟  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ اکی اہھت یک اایلگنں دفرسے اہھت یک اویلگنں ںیم ڈاںیل افر رفامای ہک رمعہ جح ںیم

 ہشیمہ ےک ےئل افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نمی ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک افٹن دالخ نوایگ ےہ دف رمہبت  ںیہ ہکلب ہشیمہ

ےل رک آ ے  و اوہنں  ے رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک یھب ا ںیہ ںیم اپای وج ہک الحؽ نو ےئگ، ارحاؾ وھکؽ دای ےہ افر رضحت 

 نو ے ںیہ افر رسہم اگلای نوا ےہ  و رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اؿ  ر اضاراض افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رنیگن ڑپکے ےنہپ

 رفامای  و رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک ےھجم ریمے ااب  ے اس اک مکح دای رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک ارحاؾ وھکےنل یک اکشتی ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہنع رعاؼ ںیم ہی ہہک رےہ ےھت ہک ںیم رضحت افہمط 

 دی فآہل فملس یک رطػ ایگ افر افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے وج ھچک ےھجم اتبای اس یک ربخ ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رضحت افہمط  ے چس اہک چس اہک  س فتق مت  ے جح اک  افر اےنپ اضاراض رک ے اک یھب ذرک ایک  و آپ یلص اہلل

 ےک ارادہ ایک اھت  و ایک اہک اھت ؟ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ںیم  ے اہک اے اہلل ںیم اس زیچ اک ارحاؾ ابدناتھ نوں ہک  س

دناھ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریمے اپس  و دہی ےہ  و مت اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ارحاؾ اب

الحؽ ہن نوان رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نمی ےس وج افٹن ےل رک آ ے ےھت افر وج افٹن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ی ےتہک ںیہ ہک رھپ بس وگ الحؽ نو ےئگ افر اوہنں  ے ابؽ فآہل فملس ےک اسھت ےھت اسرے  عم رک ےک وس افٹن نو ےئگ ےھت راف

وٹکاےئل وسا ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر اؿ ووگں ےک نج ےک اسھت دہی  یھ  و  ب رتفہی اک دؿ نوا آھٹ ذی اہجحل  و 

یھب وسار نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اوہنں  ے ٰینم یک رطػ اج رک جح اک ارحاؾ ابدناھ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فملس  ے ینم ںیم رہظ،  رص، رغمب افر اشعء افر رجف یک امنزںی ڑپ  رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک دری رہھٹے اہیں کت ہک 

اگل ے اک مکح رفامای رھپ روسؽ وسرج ولطع نوایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ابوں ےس ےنب نو ے اکی ہمیخ وک رمنہ ےک اقمؾ  ر 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلچ افر رقشی وک اس ابت اک نیقی اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعشم رحاؾ ےک اپس رہھٹںی ےگ  س 

یلص اہلل ہیلع رطح ہک رقشی اجتیلہ ےک زامہن ںیم رکےت ےھت رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایتر نو ے اہیں کت ہک آپ 

فآہل فملس رعافت ےک دیماؿ ںیم آےئگ فاہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رمنہ ےک اقمؾ  ر اانپ اگل نوا ہمیخ اپای آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس اس ےمیخ ںیم رہھٹے اہیں کت ہک وسرج ڈلھ ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ افینٹن وصقی وک ایتر رک ے اک

ےہ مکح رفامای افر فادی نطب ںیم آرک ووگں وک ہبطخ اراشد رفامای افر رفامای ہک اہمترا وخؿ افر اہمترا امؽ اکی دفرسے  ر ایس رطح رحاؾ 

 س رطح ہی آج اک دؿ ہی ہنیہم افر ہی رہش رحاؾ ںیہ آاگہ رنو ہک اجتیلہ ےک زامہن ےک اکومں ںیم ےس رہ زیچ ریمے دقومں ےک ےچین 

افر اجتیلہ ےک زامہن ےک وخؿ اعمػ رکات نوں افر فہ وخؿ انب رہعیب نب احرث اک وخؿ ےہ  ب ہک وبن دعس دفدھ اتیپ ہچب اھت  اپامؽ ےہ



 

 

 ےس ذہلی  ے ونب دعس ےس گنج ےک دفراؿ لتق رکدای اھت افر اجتیلہ ےک زامہن اک وسد یھب اپامؽ رکدای ایگ ےہ افر ںیم اےنپ وسد ںیم بس 

س نب دبعابلطمل اک وسد اعمػ رکات نوں مت وگ اامتن ےک اسھت ا ںیہ احلص ایک ےہ افر مت  ے اہلل ےک مکح ےس ےلہپ اےنپ اچچ ابع

ےس اؿ یک رشؾ اگنوں وک الحؽ  اھجم ےہ افر اہمترے ےئل اؿ  ر ہی قح ےہ ہک فہ اہمترے رتسبفں  ر اےسی یسک آدیم وک ہن آ ے دںی 

رکںی  و مت ا ںیہ امر ےتکس نو رگم ا یس امر ہک اؿ وک وچٹ ہن ےگل افر اؿ ترر وں اک مت  ر یھب ہک نج وک مت اندنسپ رکےت نو ارگ فہ اس رطح 

قح ےہ ہک مت ا ںیہ بسح ااطتستع اھکان انیپ افر ابلس دف افر ںیم مت ںیم اکی زیچ ٹوھڑ رک اج راہ نوں ہک  س ےک دعب مت یھبک رمگاہ 

 وبضمیط ےس ڑکپے رانھک افر مت ےس ریمے ابرے ںیم وپاھچ اج ے اگ  و مت ایک وہک  ںیہ نوےگ افر مت وگ اہلل یک اتکب رقآؿ پ دی وک

 ےگ؟ اوہنں  ے اہک ہک مہ وگایہ دےتی ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اہلل ےک ااکحؾ یک غیلبت رک دی افر آپ یلص اہلل ہیلع

آہل فملس  ے ریخ وخایہ یک ہی  ن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے باہدت فایل فآہل فملس  ے اانپ رفض ادا رک دای افر آپ یلص اہلل ہیلع ف

ایلگن وک آامسؿ یک رطػ دنلب رکےت نو ے افر ووگں یک رطػ ہنم ومڑےت نو ے رفامای اے اہلل! وگاہ رانہ، اے اہلل! وگاہ رانہ، وگاہ 

اذاؿ افر ااقتم نویئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رہظ یک رانہ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے نیت رمہبت ہی املکت ےہک رھپ 

امنز ڑپاھیئ رھپ ااقتم نویئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  رص یک امنز ڑپاھیئ افر اؿ دفونں امنزفں ےک درایمؿ افر وکیئ لفن 

 ںیم آ ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ فننس فریغہ  ںیہ ڑپ ی رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار نو رک ومفق

افینٹن وصقی اک ٹیپ رھتپفں یک رطػ رکدای وج ہک لبج رتمح ےک دانم ںیم ےھچب نو ے ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لبح 

ڑھکے رےہ اہیں کت ہک ااشملہ وک اسےنم ےل رک ہلبق یک رطػ رخ رک ےک ڑھکے نوےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دری کت 

وسرج رغفب نو ے اگل افر ھچک زردی اجیت ریہ اہیں کت ہک ہیکٹ رغفب نو یئگ۔ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت 

 یچن ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اےنپ ےھچیپ افینٹن  ر وسار ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لچ ڑپے افر افینٹن وصقیی یک اہمر اینت

نویئ  یھ ہک اس اک رس اجکفے ےک اےلگ ےصح ےس گل راہ اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ داںیئ اہھت ےک ااشرے ےس رفام رےہ 

ےھت اے ووگں آہتسہ آہتسہ ولچ افر  ب وکیئ اہپڑ اک ہلیٹ آاجات  و اہمر ڈیلیھ ٹوھڑ دےتی ےھت اتہک افینٹن آاسین ےس اف ر ڑچھ ےکس 

کت ہک زمدہفل آایگ  و اہیں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی اذاؿ افر دف ااقوتمں ےک اسھت رغمب افر اشعء یک امنزںی  اہیں

ڑپاھںیئ افر اؿ دفونں امنزفں ےک درایمؿ وکیئ لفن فریغہ  ںیہ ڑپے رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آراؾ رک ے ےک ےئل 

ع نویئگ افر  س فتق ہک حبص اظرہ نویئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اذاؿ افر ااقتم ےک اسھت ٹیل ےئگ اہیں کت ہک رجف ولط

 رجف یک امنز ڑپاھیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وصقیی افینٹن  ر وسار نو رک رعشم رحاؾ آ ے افر ےلبق یک رطػ رخ رک ےک داع، ریبکت

کت فاہں ڑھکے رےہ  ب وخب ااجال نوایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت لضف افر لیلہت ف  ودیح ںیم رصمفػ رےہ دری 

نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اےنپ ےھچیپ وسار ایک افر ولطع آاتفب ےس ےلہپ فاہں ےس لچ ڑپے رضحت لضف نب ابعس وخوصبرت 



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ب ا ںیہ اسھت ےل رک ےلچ  و ھچک ابوں فاےل افر وگرے رگن فاےل اکی وخوصبرت آدیم ےھت روسؽ اہلل یلص 

ترر وں یک وسارایں یھب یتلچ نویئ ا ںیہ ںیلم  و لضف اؿ یک رطػ دےنھکی ےگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانپ اہھت رابرک لضف 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ ےک رہچ  ر رھک رک ادرھ ےس رہچہ ریھپ دای لضف دفرسی رطػ یھب ترر وں یک وسارایں دےنھکی ےگل

اہھت رابرک ےس اس رطػ ےس یھب لضف اک رہچہ ریھپ دای اہیں کت ہک فادی رسحم ںیم چنہپ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے افینٹن 

درتخ ےک اپس وج رمجہ ےہ  وک ذرا زیت الچای افر اس درایمین راہتس ےس انلچ رشفع ایک ہک وج رمجہ ربکی یک رطػ اجاتلکن ےہ اہیں کت ہک

 اس ےک اپس چنہپ ےئگ افر اےس است رکنکایں امرںی افر رہ رکنکی  ر اہلل اربک رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رہ رکنکی فادی

 فآہل فملس رقابؿ ےک ادنر ےس باہدت فایل ایلگن ےک ااشرہ ےس امری ےسیج یکٹچ ےس ڑکپ رک وکیئ زیچ یکنیھپ اجیت ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

اگہ یک رطػ آ ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ اہوھتں ےس رتھٹسی افٹن رقابؿ ود  )ذحب ود ( رھپ رضحت یلع ریض 

یلع  اہلل اعتٰیل ہنع وک رباھچ اطع رفامای افر اوہنں  ے ابیق رقاباینں ذحب ںیک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ رقابوینں ںیم رضحت

رک  ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رشکی رکایل اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رقابین ےک رہ اجونر ںیم ےس اکی اکی وبیٹ وٹکا

ایپ  اہیڈی ںیم وکپایئ اج ے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس وگتش ںیم ےس ھچک اھکای افر وشرہب یھب

 رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار نو رک تیب اہلل یک رطػ آ ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وطاػ اافہض رفامای افر ہکم ںیم

رہظ یک امنز ڑپھ رک ونب دبعابلطمل ےک اپس آ ے وج ہک زؾ زؾ  ر ڑھکے نو رک ووگں وک اپین الپ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رفامای اے دبعابلطمل ےک اخدناؿ فاو! اپین زؾ زؾ ےس  ےتچنیھ رنو ارگ ےھجم ہی وخػ ہن نوات ہک وگ اہمترے اس اپین الپ ے یک  ے

ای دختم  ر اغبل آ اجںیئ ےگ  و ںیم یھب اہمترے اسھت لم رک اپین اتچنیھک  و ووگں  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی ڈفؽ اپین اک د

  اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ںیم ےس ھچک ایپ۔افر آپ یلص

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، احمت، اوبرکب، احمت نب اامسلیع دمین، رضحت رفعج نب دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

     457    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُياث، حرضت جٌَف ب٩ ٣ح٤س :  راوی

 ٌِ ث٨ََا َج ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔيإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ُِٟتطُ و َحسَّ َ َشأ َٓ ًَِبٔس اہللٔ  ا٢َ أََتِيُت َجابَٔز ب٩َِ  َٗ ثَىٔی أَبٔی  ٕس َحسَّ ََفُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

ٌٔي١َ َو  ٔ َحٔسیٔث َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ إِٔس٤َ َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َٚ ا ٥َ َوَسا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟحسٔیٔث َوكَا٧َِت ٩ًَِ َححَّ َزاَز فٔی ا



 

 

زَ  ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا أََجاَز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ٕی  ًَلَی ح٤َٔإر رُعِ ٍُ بٔض٥ِٔ أَبُو َسيَّاَرَة  َٓ ٔ ُب یَِس ز ٌَ ٤َِِٟظ ةٔ بٔا َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٩ِ ا

أَجَ  َٓ ٠َِيطٔ َویَُٜوُ٪ ٨ِ٣َزُُٟٔط ث٥ََّ  ًَ َتٔصُ  ِ٘ َُّط َسَي یِْع أ٧َ ٥َِٟ َتُظکَّ َُقَ ا٦ٔ  ََِٟحَ ٨َز٢ََ ا َٓ إت  َٓ َّی أَتَی رَعَ َُٟط َحً زِٔق  ٌِ ٥ِ َي َٟ  اَز َو

رمع نب صفح نب ایغث، رضحت رفعج نب دمحم ایبؿ رکےت ںیہ ہک ھجم ےس ریمے ابپ  ے ایبؿ ایک اوہنں  ے رفامای ہک ںیم رضحت 

فآہل فملس ےک جح ےک ابرے ںیم اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ے افر ںیم  ے آپ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وپاھچ افر رھپ اوہنں  ے احمت نب اامسلیع یک دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک اس دحثی ںیم ےہ ہک رعب اک دوتسر اھت ہک اوبایسرہ 

اؾ یک دگے یک یگنن تشپ  ر وسار نو رک اؿ وک زمدہفل فا س الات اھت  و  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمدہفل ےس رعشم رح

رطػ ےڑھ ےئگ  و الہ رقشی وک وکیئ کش ہن راہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعشم رحاؾ ںیم ایقؾ رفامںیئ ےگ افر ایس ہگج  ر آپ یلص 

س اہلل ہیلع فآہل فملس اک ڑپاؤ نواگ  نکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  و اس ےس یھب آےگ ےڑھ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا

 ہگج  ر وکیئ  و ہج ہن دی اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت ےک دیماؿ ںیم آےئگ

 رمع نب صفح نب ایغث، رضحت رفعج نب دمحم :  رافی

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

  

 ... رہھٹ ے یک ہگج ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رعہج اسرا یہ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رعہج اسرا یہ رہھٹ ے یک ہگج ےہ ۔

     458    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُياث، جٌَف، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َّی اہللُ َحسَّ ٕ فٔی َحٔسیْٔطٔ َذَٟٔک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َجابٔز ثَىٔی أَبٔی  ََفٕ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َج ث٨ََا أَبٔی  ٠ًََِيطٔ َُٔيإث َحسَّ  

ةُ  َٓ ُت َصاص٨َُا َورَعَ ِٔ َٗ وا فٔی رَٔحال٥ُِٜٔ َوَو َٓا٧ََِحُ َضا ٨ِ٣َََحْ  ُت َصاص٨َُا َو٣ٔىّی ك٠ُُّ ا٢َ ٧َََحِ َٗ  ٥َ ٍْ  َوَس٠َّ ُت َصاص٨َُا َوَج٤ِ ِٔ َٗ ْٕ َوَو ٔ َضا ٣َِوٗ ك٠ُُّ

 ْٕ ٔ َضا ٣َِوٗ  ك٠ُُّ

رمع نب صفح نب ایغث، رفعج، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم 

ارتف فںیہ رقابین رکو افر ںیم اہیں رہھٹا افر ہی اسرے اک اسرا  ے اہیں رقابین یک افر ٰینم اسری یک اسری رقابین یک ہگج ےہ  و مت اہجں 

 دیماؿ رعافت ےہ افر رہھٹ ے یک ہگج ےہ افر ںیم ںیہی رہھٹا زمدہفل افر ہی اسری یک اسری رہھٹ ے یک ہگج ےہ۔



 

 

 رمع نب صفح نب ایغث، رفعج، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رعہج اسرا یہ رہھٹ ے یک ہگج ےہ ۔

     459    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، یحٌی ب٩ آز٦، سٔيا٪، جٌَف ب٩ ٣ح٤س، حرض :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ِبٔس اہللٔ  و َحسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز أَبٔيطٔ 

 َّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ١َ٣َ َرضَٔی اہللُ  ًَلَی َی٤ٔی٨ٔطٔ ََفَ َٓاِسَت٤َ٠َُط ث٥َُّ ٣ََشی  َِٟحَحَز  ََّٜة أَتَی ا ٔس٦َ ٣َ َٗ ا  َّ٤َٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ی اہللُ 

ا ٌّ  ثَََلثّا َو٣ََشی أَِرَب

ؽ اہلل یلص ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ب ہکم رشتفی ال ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رجح اوسد وک االتسؾ وبہس ایک رھپ اینپ داںیئ رطػ ےلچ افر

 وطاػ ےک نیت رکچفں  ر لمع ایک افر ابیق اچر رکچفں ںیم ومعمؽ ےک اطمقب لچ رک وطاػ ایک۔

 دؾ، ایفسؿ، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آ :  رافی

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

  

 ...فوقػ افر اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ہک اہجں ےس دفرسے وگ وےتٹ ںیہ فاہؿ ےس مت یھب و

 ؿجح اک ایب :   ابب

 فوقػ افر اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ہک اہجں ےس دفرسے وگ وےتٹ ںیہ فاہؿ ےس مت یھب ووٹ ےک ایبؿ ںیم

     460    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا یَ  ٨ًَِضَ َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ اؤیََة  ٌَ یِْع ِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ َِٟت كَاَ٪ َُقَ ا َٗ ا 

زَ  ٌَ ِٟ ُِٟح٤َِص َوكَاَ٪ َسائٔزُ ا ِوَ٪ ا ةٔ َوكَا٧ُوا ُيَش٤َّ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ُٔوَ٪ بٔا ٔ ا َجاَئ اِْلِٔسََل٦ُ أ٣َََز اہللُ َو٩ِ٣َ َزاَ٪ زٔی٨ََضا َي٘ َّ٤٠ََٓ َة  َٓ َز ٌَ ُٔوَ٪ بٔ ٔ ٔب َي٘

 ٔ َذٟ َٓ ٔٔيَف ٨ِ٣َٔضا  َٕ بَٔضا ث٥َُّ ُي ٔ َي٘ َٓ إت  َٓ ِتَٔی رَعَ ٥َ أَِ٪ َیأ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  زَّ َوَج١َّ ٧َبٔيَّطُ َػل وا ٩ِ٣ٔ ًَ ـُ ًَزَّ َوَج١َّ ث٥َُّ أَٓٔي ِوُُٟط  َٗ َک 



 

 

اَق اٟ َٓ  ٨َّاُض َحِيُث أَ

ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک الہ رقشی افر وج اؿ ےک 

س راھک نوا اھت افر درگی امتؾ الہ رعب رعافت ےک 

م
د

دنی ےس وماتقف رےتھک ےھت فہ زمدہفل ںیم رہھٹے ےھت افر اوہنں  ے اانپ انؾ 

ںیم رہھٹےت ےھت  و  ب االسؾ آای  و اہلل  ے اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح رفامای ہک فہ رعافت ےک دیماؿ ںیم آںیئ دیماؿ 

اُس( ںیم یہی 
َ
ّ

 

اَض ال َ

 

ف
َ
ُ أ

 

ْ
ووا نِمْ َح 
ُ

 

ِی ص
ف
َ
َّ أ

ُ

 

رفامای ہک افر فںیہ فوقػ رکںی رھپ فا س ایس ہگج ےس وںیٹ اہلل اعتیل  ے اےنپ رفامؿ )ت

 ں ےس دفرسے وگ وےتٹ ںیہ مت یھب فںیہ ےس ووٹ۔اہج

 ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یل ےک اس رفامؿ ہک اہجں ےس دفرسے وگ وےتٹ ںیہ فاہؿ ےس مت یھب ووٹ ےک ایبؿ ںیمفوقػ افر اہلل اعت
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 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ُِٟح٤َِص و َحسَّ اّة إُٔلَّ ا ِٟبَِئت رُعَ ُٖ بٔا َزُب َتُلو ٌَ ِٟ ا٢َ كَا٧َِت ا َٗ يطٔ 

ٔلی اٟزَِّجا ٌِ ُي َٓ ُِٟح٤ُِص ثَٔيابّا  ٔلَيُض٥ِ ا ٌِ اّة إُٔلَّ أَِ٪ ُت ََٟسِت كَا٧ُوا َیُلوُٓوَ٪ رُعَ یِْع َو٣َا َو ُِٟح٤ُِص َُقَ ٢ُ اٟزَِّجا٢َ َوا٨َِّٟشاُئ َوا

ُِٟح٤ُِص  ٩ًَِ ا٨َِّٟشاَئ َوكَا٧َِت ا ثَىٔی أَبٔی  َحسَّ َٓ ا٢َ صَٔظا٦ْ  َٗ إت  َٓ وَ٪ رَعَ ُِ ُض٥ِ یَِب٠ُ ٔة َوكَاَ٪ ا٨َّٟاُض ك٠ُُّ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ُجوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َُل َیَِخُ

وا ٩ِ٣ٔ  ـُ ًَزَّ َوَج١َّ ٓٔيض٥ِٔ ث٥َُّ أَٓٔي َّٟٔذی٩َ أ٧َِز٢ََ اہللُ  ُِٟح٤ُِص ص٥ُِ ا َِٟت ا ا َٗ ٨َِضا  ًَ َِٟت كَاَ٪  َحِيُث  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ا َٗ َٓاَق ا٨َّٟاُض  أَ

ََِٟحَ  ٔٔيُف إُٔلَّ ٩ِ٣ٔ ا وُٟوَ٪ َُل َُ ُ٘ ٔة َي َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ وَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ـُ ٔٔي ُِٟح٤ُِص ُي َٓإت َوكَاَ٪ ا وَ٪ ٩ِ٣ٔ رَعَ ـُ ٔٔي وا ا٨َّٟاُض ُي ـُ َِٟت أَٓٔي ا ٧َزَ َّ٤٠َ َٓ  ٔ٦

إت  َٓ ٔلَی رَعَ وا إ ٌُ َٓاَق ا٨َّٟاُض َرَج  ٩ِ٣ٔ َحِيُث أَ

س ےک الہ رعب تیب اہلل اک اگنن اوبرکبی، اوب

م
د

ااسہم، اشہؾ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں  ے رفامای ہک وسا ے الہ 

س ڑپکا 

م
د

س رقشی افر اؿ یک افالد وک ےتہک ںیہ ہی وگ اگنن وطاػ رکےت ےھت وسا ے اؿ ووگں ےک نج وک 

م
د

وطاػ رکےت رے افر 

ے ےھت افر ابیق اسرے رعافت ےک  دںی رمد رمدفں وک افر تررںیت ترر وں وک ڑپکا

 

کلی

 

ت
س زمدہفل ےس آےگ  ںیہ 

م
د

دیتی  ںیھ افر 

س فہ 

م
د

دیماؿ ںیم ےتچنہپ ےھت اشہؾ ےتہک ںیہ ہک ریمے ابپ  ے ھجم ےس ایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

 ُ

 

ْ
ووا نِْم َح 
ُ

 

ِی ص
ف
َ
َّ أ

ُ

 

اُس( رھپ مت ووٹ اس ہگج ےس اہجں ےس دفرسے وگ وگ ںیہ نج ےک ابرے ںیم اہلل  ے رفامای )ت
َ
ّ

 

اَض ال َ

 

ف
َ
 أ



 

 

وےتٹ ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ہی وگ زمدہفل یہ ےس فا س وٹ آےت ےھت افر ابیق وگ رعافت ےک 

س زمدہفل ےس وٹ رک ےتہک ےھت ہک مہ رحؾ ےک العفہ یسک

م
د

 افر ہگج ےس  ںیہ وےتٹ رھپ  ب ہی دیماؿ ےس فا س وےتٹ ےھت افر 

اُس(  و فہ وگ رعافت ےس وےنٹ ےگل۔
َ
ّ

 

اَض ال َ

 

ف
َ
ُ أ

 

ْ
ووا نِمْ َح 
ُ

 

ِی ص
ف
َ
َّ أ

ُ

 

 آتی انزؽ نویئ )ت

 اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ :  رافی

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

  

 اک ایبؿ جح :   ابب

 فوقػ افر اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ہک اہجں ےس دفرسے وگ وےتٹ ںیہ فاہؿ ےس مت یھب ووٹ ےک ایبؿ ںیم
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، حرضت جبير ب٩ ٣ل٥ٌ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩ جبير :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ُس  ٤ًَِْزو َحسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َج٤ٔي ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٍَ و َحسَّ ٤ِزٕو َس٤ٔ ًَ  ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ

ُث  ٥ٌٕٔ یَُحسِّ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل َس ب٩َِ ُجَبيِر أَیُِت  ٣َُح٤َّ َة ََفَ َٓ ََٓذَصِبُت أَك٠ُِبُُط یَِو٦َ رَعَ ٌٔيّرا لٔی  ا٢َ أَِؿ٠ِ٠َُت َب َٗ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٩ًَِ أَبٔيطٔ ُجَبيِر

 ِٟ ٩ِٔ٤َٟ ا ٠ُِت َواہللٔ إٔ٪َّ صََذا  ُ٘ َٓ َة  َٓ َز ٌَ ٍَ ا٨َّٟأض بٔ ا ٣َ ّٔ ٔ ٥َ َواٗ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َا َط َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ أ٧ُُِط َصاص٨َُا َوكَا٧َِت ُح٤ِٔص 

ُِٟح٤ِٔص  سُّ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ یِْع ُت  َُقَ

ےت ںیہ اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ہنییع، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، دمحم نب ریبج، رضحت ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

  و ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رعافت ہک ریما اکی افٹن مگ نوایگ  و اس وک التش رک ے ےک ےئل رعہف ےک دؿ ایگ

س ںیم 

م
د

س ںیہ اؿ وک ایک نوا ہک ہی اہیں ںیہ افر رقشی 

م
د

ےک دیماؿ ںیم فوقػ رکےت نو ے داھکی  و ںیم  ے اہک اہلل یک مسق! ہی  و 

 ےس رامر ود  اجےت ےھت۔

 ؿ نب ہنییع، رمعف، دمحم نب ریبج، رضحت ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ہنییع، رمعف، ایفس :  رافی

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

  

 ...اےنپ ارحاؾ وک دفرسے رحمؾ ےک ارحاؾ ےک اسھت قلعم رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ ارحاؾ وک دفرسے رحمؾ ےک ارحاؾ ےک اسھت قلعم رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗيص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب، حرضت ٣وسٰی  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ََفٕ أَِخبََر٧َا ُط حَ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِئص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ سَّ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ

َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔس٣ُِت  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٚٔ ب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ لٔی ٩ًَِ كَارٔ َ٘ َٓ َِٟبِلَحأئ  ٥َ َوصَُو ٨٣ُٔيْذ بٔا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

 ًَ َّی اہللُ  إٔصََِل٢ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٛ َِّيَک بٔإٔصََِل٢ٕ  َٟب ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ا٢َ ب٥َٔ أَص٠ِ٠ََِت  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ِس أَِحَش٨َِت أََحَحِحَت  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

 َٔ ِٟبَِئت َوبٔاٟؼَّ ِٕ بٔا ُ َٓ ك ِيٕص  َٗ ٤َِٟزَِوةٔ ث٥َُّ أََتِيُت ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ا َوا َٔ ِٟبَِئت َوبٔاٟؼَّ ُت بٔا ِٔ ُل َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟزَِوةٔ َوأَح١َّٔ  ٠َِت َرأِٔسی ا َوا َٔ

 ًَ َٓةٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َّی كَاَ٪ فٔی خََٔل ًِٓٔی بٔطٔ ا٨َّٟاَض َحً ُ ٨َُُِٜٓت أ ا٢َ  َٗ َِٟحخِّ  ِبَس ث٥َُّ أَص٠ِ٠َُِت بٔا ًَ َٟطُ َرُج١ْ یَا أَبَا ٣ُوَسی أَِو یَا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ِطُ 

َس  ٌِ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن فٔی ا٨ُُّٟشٔک َب ََّک َُل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسَث أ٣َٔيرُ ا إ٧ٔ َٓ ُٓتَِياَک  َف  ٌِ ِيٕص ُرَویَِسَک َب َٗ ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض اہللٔ ب٩َِ  َ٘ َٓ َک 

٠ِیَ  َٓ ُٓتَِيا  ِٓتَِی٨َاُظ  ٨َّا أَ ُٛ َذ ٩ِ٣َ  َٓ ٨ُِط  ًَ ٔس٦َ ٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ وا  أَِت٤ُّ َٓ بٔطٔ  َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ از٦ْٔ  َٗ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن  إٔ٪َّ أ٣َٔيَر ا َٓ ئِٔس  ُت تَّ ََکِ

ٔ َوإِٔ٪ ٧َأُِخِذ بُٔش٨َّةٔ  ٤َا٦ إٔ٪َّ َٛٔتاَب اہللٔ یَأ٣ُِزُ بٔاٟتَّ َٓ َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ا٢َ إِٔ٪ ٧َأُِخِذ ب َ٘ َٓ ُط  َٟ ٥َ  َذَٟٔک  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َِٟضِسُی ٣َٔح٠َّطُ  َّ ا َّی ب٠ََ ٥ِ َیٔح١َّ َحً َٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، س ، نب ملسم، اطرؼ نب باہب، رضحت ومٰیس ریض اہلل

 ےہ ہک اوہنں  ے رفامای ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نوا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احطب ہکم ںیم

ض ایک ہک ںیم  ے افٹن اھٹب ے نو ے ےھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای ایک  و  ے ارحاؾ ابدنھ ایل ےہ؟ ںیم  ے رع

ارحاؾ ےک اسھت ہیبلت ڑپاھ ےہ  س رطح ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ارحاؾ ابدناھ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و 

اہلل  ے تہب ااھچ ایک اب تیب اہلل اک وطاػ افر افص افر رمفہ یک یعس رکف افر الحؽ نواجؤ ینعی ارحاؾ وھکؽ دف رضحت اوبومیس ریض 

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے تیب اہلل اک وطاػ ایک افر افص فرمفہ یک یعس یک رھپ ںیم ہلیبق یبن س ، یک اکی تررت ےک اپس آای اس 

 ے ریمے رس ںیم وجںیئ دںیھکی رھپ ںیم  ے جح اک ارحاؾ ابدناھ افر ںیم ووگں وک ایس اک وتفی داتی اھت اہیں کت ہک رضحت رمع ریض اہلل 

ٰیل ہنع یک الختف اک دفر آای  و اکی آدیم  ے اؿ ےس اہک اے اوب ومٰیس ایک دبعاہلل نب س ، اےنپ ضعب وتفے رےنہ دف ویکہکن آپ وک اعت

 ولعمؾ  ںیہ ہک اریم امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب جح ےک ااکحؾ ںیم ایک مکح ایبؿ رفامای ےہ  و

 ومٰیس رفام ے ےگل اے ووگ! نج وک مہ  ے وتفیی دای ےہ فہ رور رکںی ویکہکن رضحت اریم امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوب



 

 

اہمترے اپس رشتفی ال ے فاےل ںیہ مت اؿ یہ یک ادتقاء رکف رافی ےتہک ںیہ ہک  ب رضحت اریم امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 اک ذرک ایک  و اوہنں  ے رفامای ہک ارگ مہ اہلل اعتیل یک اتکب یک ریپفی رکےت ںیہ  و اہلل اعتیل یک رشتفی ال ے  و ںیم  ے اؿ ےس ایس زیچ

 اتکب  و جح افر رمعہ دفونں وک وپرا رک ے اک مکح دیتی ےہ افر ارگ مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس یک ریپفی رکےت ںیہ  و

   و اس فتق کت الحؽ  ںیہ نو ے ینعی ارحاؾ  ںیہ وھکال  ب کت ہک رقابین اینپ ہگج  ر  ںیہ یچنہپ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، س ، نب ملسم، اطرؼ نب باہب، رضحت ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ ارحاؾ وک دفرسے رحمؾ ےک ارحاؾ ےک اسھت قلعم رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، حرضت طٌبہ :  راوی

ث٨ََاظ ًُبَِيُس  ٔ ٧َِحَوظُ  و َحسَّ َبُة فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ  اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ

 دیبع اہلل نب اعمذ، رضحت ہبعش ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح ہی دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، رضحت ہبعش :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ ارحاؾ وک دفرسے رحمؾ ےک ارحاؾ ےک اسھت قلعم رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 طہاب، حرضت ابو٣وسٰی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، ٗيص، كارٚ ب٩  :  راوی

ِيٕص  َٗ  ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ىٔی اب٩َِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ٌِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ٚٔ ب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ كَارٔ  

ًَلَی َر  ٔس٣ُِت  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ا٢َ أَبٔی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ  َٗ ا٢َ ب٥َٔ أَص٠ِ٠ََِت  َ٘ َٓ َِٟبِلَحأئ  ٥َ َوصَُو ٨٣ُٔيْذ بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ُل  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت َُل  َت ٩ِ٣ٔ صَِسٕی  ِ٘ ا٢َ َص١ِ ُس َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِٟبَِئت َوبٔاٟؼَّ ٠ُُِٗت أَص٠ِ٠َُِت بٔإٔصََِل٢ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا ِٕ بٔا َٔ

٤ََظَلِتىٔی َٓ ِومٔی  َٗ ٤َِٟزَِوةٔ ث٥َُّ أََتِيُت ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ  ا َوا َٔ ِٟبَِئت َوبٔاٟؼَّ ُت بٔا ِٔ ُل َٓ ٤َِٟزَِوةٔ ث٥َُّ ح١َّٔ  ًِٓٔی ا٨َّٟاَض  َوا ُ ٨ُُِٜت أ َٓ ََُش٠َِت َرأِٔسی  َو

 ِٟ ائ٥ْٔ بٔا َ٘ َٟ ِّی  إٔن َٓ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن بَٔذَٟٔک فٔی إ٣َٔاَرةٔ أَبٔی برَِکٕ َوإ٣َٔاَرةٔ ٤ًََُز  ََّک َُل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسَث أ٣َٔيرُ ا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤َِؤس٥ٔ إٔذِ َجائَىٔی َرُج١ْ 



 

 

٤ُِِٟذ٨٣ٔٔي َضَذا أ٣َٔيرُ ا َٓ ئِٔس  ٠َِیتَّ َٓ ِٓتَِی٨َاُظ بَٔظِيٕئ  ٨َّا أَ ُٛ ٠ُِت أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ٩ِ٣َ  ُ٘ َٓ أَِت٤ُّ فٔی َطأِٔ٪ ا٨ُُّٟشٔک  َٓ َٓبٔطٔ  ٠َِي٥ُِٜ  ًَ از٦ْٔ  َٗ ا َن  َّ٤٠ََٓ وا 

َٜٔتأب اہللٔ ٔ ا٢َ إِٔ٪ ٧َأُِخِذ ب َٗ َّٟٔذی أَِحَسثَِت فٔی َطأِٔ٪ ا٨ُُّٟشٔک  ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن ٣َا صََذا ا ٠ُُِٗت یَا أ٣َٔيَر ا ٔس٦َ  ا٢َ َٗ َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز إٔ٪َّ اہلَل  َٓ  

 َ٨ ٤َِزَة ِهَّلِل َوإِٔ٪ ٧َأُِخِذ بُٔش٨َّٔة ٧َبٔیِّ ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا وا ا َّی َوأَت٤ُّٔ ٥ِ َیٔح١َّ َحً َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ََل٦  ََلةُ َواٟشَّ ٠َِيطٔ اٟؼَّ ًَ ا 

َِٟضِسَی   ٧َََحَ ا

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح انب دہمی، ایفسؿ، س ،، اطرؼ نب باہب، رضحت اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دختم ںیم آای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احطب ے ہکم ںیم افٹن اھٹب ے   ے رفامای ہک ںیم

 نو ے ےھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و  ے ارحاؾ ابدنھ ایل ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

قف ابدناھ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و دہی اسھت الای ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک  ںیہ آپ یلص فملس ےک ارحاؾ ےک وما

تیب  اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و رھپ  و تیب اہلل اک وطاػ رک افر افص افر رمفہ یک یعس رک رھپ الحؽ نو اج ارحاؾ وھکؽ دے  و ںیم  ے

افر رمفہ یک یعس یک رھپ ںیم اینپ وقؾ یک اکی تررت ےک اپس آای  و اس  ے ریمے رس ںیم یھگنک یک افر ریما رس  اہلل اک وطاػ ایک افر افص

دوھای افر ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دفر الختف افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دفر الختف ںیم ایس زیچ اک وتفی 

مس ںیم ڑھکا نوا  و اکی آدیم ریمے اپس آای افر ےنہک اگل ہک آپ  ںیہ اجےتن ہک رضحت اریم امومنینم دای رکات اھت ۔  و ںیم جح ےک وم

ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے جح ےک ااکحؾ ےک ابرے ںیم ایک مکح رفامای ےہ ںیم  ے اہک اے ووگ! نج وک ںیم  ے یسک زیچ ےک ابرے ںیم وتفی 

نینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہمتری رطػ آ ے فاےل ںیہ مت ایہن یک ادتقاء رکف رھپ  ب رضحت دای ےہ فہ وگ ابز رںیہ ویکہکن اریم اموم

اریم امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی ال ے  و ںیم  ے رعض ایک ہک آپ  ے جح ےک ابرے ںیم ایک مکح انذف رفامای ےہ رضحت اریم 

یک اتکب یک ریپفی رکےت ںیہ  و اہلل اعتیل  ے رفامای ےہ ہک جح افر رمعہ وک اہلل ےک  امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ارگ مہ اہلل

 ے ےئل وپرا رکف افر ارگ مہ اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس یک ریپفی رکےت ںیہ  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الحؽ  ںیہ نو

   ںیہ رفام ایل۔ ب کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رقابین وک رحن

 دمحم نب ینثم، دبعارلامحؿ انب دہمی، ایفسؿ، س ،، اطرؼ نب باہب، رضحت اوبومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک اسھت قلعم رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیماےنپ ارحاؾ وک دفرسے رحمؾ ےک 
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 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبس ب٩ ح٤يس، جٌَف ب٩ ًو٪، ابو٤ًيص، ٗيص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب، حرضت ابو٣وسی :  راوی

ِبُس ب٩ُِ  ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو ثَىٔی إِٔسَح ٩ًَِ  و َحسَّ ِئص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ  ٩ًَِ ًَِوٕ٪ أَِخبََر٧َا أَبُو ٤ًَُِيٕص  ََفُ ب٩ُِ  ٌِ اَُل أَِخبََر٧َا َج َٗ ح٤َُِيٕس 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ  ٚٔ ب٩ِٔ ٔطَضإب  َِٟي٩ٔ٤َ كَارٔ ٔلَی ا ىٔی إ َْ ا٢َ  ٌَ َٗ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا أَبَا ٣ُوَسی ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّٟٔذی َحخَّ ٓٔيطٔ  ا٦ٔ ا ٌَ ِٟ ُتطُ فٔی ا ِ٘ َٓ َوا ا٢َ  َٓ َٗ ٣َِت  ٠َُِٗت حٔيَن أرَِحَ  َٕ ِي َٛ

 َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إٔصََِل٢ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٛ َِّيَک إٔصََِلُّل  َٟب ِٟبَِئت ٠ُُِٗت  ِٕ بٔا ُل َٓ  ِٙ ٔ ا٧َِل٠ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِت َُل  ُ٘ َٓ َت َصِسّیا  ِ٘ ا٢َ َص١ِ ُس َ٘

َياَ٪  ِٔ َبَة َوُس ٌِ ١ِْٔ َحٔسیٔث ُط َِٟحٔسیَث ب٤ٔٔ َٚ ا ٤َِٟزَِوةٔ ث٥َُّ أَح١َّٔ ث٥َُّ َسا ا َوا َٔ  َوبَيَِن اٟؼَّ

باہب، رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب وصنمر، دبع نب دیمح، رفعج نب ترؿ، اوبسیمع، س ، نب ملسم، اطرؼ نب 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم نمی یک رطػ اجیھب افر ںیم ایس اسؽ آای  س اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح اک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ارادہ رفامای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم رفامای اے اوبومیس!  و  ے ایک اہک اھت؟ آپ یلص

فتق رفامای  س فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ابدنھ رےہ ےھت رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے 

 ے رفامای ایک  و  رعض ایک اھت ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ ےک اطمقب ہیبلت ڑپاتھ نوں  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

دہی الای ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رھپ  و لچ افر تیب اہلل اک وطاػ رک افر افص افر رمفہ ےک 

 درایمؿ یعس رک رھپ الحؽ نو اج ینعی ارحاؾ وھکؽ دے رھپ آرک ہبعش افر ایفسؿ یک دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک۔

 نب وصنمر، دبع نب دیمح، رفعج نب ترؿ، اوبسیمع، س ، نب ملسم، اطرؼ نب باہب، رضحت اوبومیسااحسؼ  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم اےنپ ارحاؾ وک دفرسے رحمؾ ےک ارحاؾ ےک اسھت قلعم رک  ے ےک وجاز ےک

     467    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ح٥ٜ، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، ابزاہي٥ ب٩ ابی ٣وسی،  :  راوی

 حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َّی َواب٩ُِ  ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة و َحسَّ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  َبظَّ

َُٟط َرُج١ْ ُر  ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ٤ُِِٟت ًٔی بٔا ِٔ َُّط كَاَ٪ ُي ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی أ٧َ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُوَسی   ٕ ََّک َُل َویَِسَک بٔبَ ب٩ِٔ ٤ًَُيِر إ٧ٔ َٓ ُٓتَِياَک  ٔف  ٌِ

 ِ٤ٔ٠ًَ ِس  َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ َٟطُ  َ َشأ َٓ ُس  ٌِ ََٟ٘ٔيُط َب َّی  ُس َحً ٌِ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن فٔی ا٨ُُّٟشٔک َب ٠ًََِيطٔ َتِسرٔی ٣َا أَِحَسَث أ٣َٔيرُ ا َّی اہللُ  ُت أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل



 

 

صُِت أَ  ٩ِٜٔ ََکٔ ٠َُط َوأَِػَحابُطُ َوَل ٌَ َٓ ِس  َٗ  ٥َ ُِطُ ُرُؤُسُض٥ِ َوَس٠َّ ِ٘ َِٟحخِّ َت زٔٔسيَن بٔض٩َّٔ فٔی اِْلََرأک ث٥َُّ َیزُوحُوَ٪ فٔی ا ٌِ  ِ٪ یََو٠ُّوا ٣ُ

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، امعرہ نب ریمع، اربامیہ نب ایب ومیس، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ی دےتی ےھت  و اکی آدیم  ے اؿ ےس اہک ہک اےنپ وتففں وک رےنہ دف ویکہکن آپ  ںیہ اجےتن ہک رضحت ےس رفاتی ےہ ہک فہ ک عت اک وتف

اریم امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ ےک دعب جح ےک ابرے ںیم ایک مکح ایبؿ رفامای ےہ اہیں کت ہک فہ رضحت اریم امومنینم 

ےس وپاھچ  و رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم اج ات نوں ہک یبن یلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ےلم افر اس ےلسلس ںیم اؿ 

اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایس رطح ایک ےہ  نکی ںیم اس ابت وک دنسپ  اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ریض

یش رکںی رھپ جح ںیم اجںیئ  و اؿ ےک رس ےس اپین ےک ےرطے کپٹ اتھجمس نوں ہک وگ ولیپ ےک دروتخں ےک ےچین ترر وں ےس بش اب

 رےہ نوں۔

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، امعرہ نب ریمع، اربامیہ نب ایب ومیس، رضحت اوبومیس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ...جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     468    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، حرضت ابوٗتازہ رضی  :  راوی

ث٨ََا  ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ُط

 ًَ ٔة َوكَاَ٪  ٌَ ٤ُِِٟت ٩ًَِ ا ٤َاُ٪ َی٨َِهی  ِْ ٕٙ كَاَ٪ ًُ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َط٘ٔي ٤ِٔ٠ًََت ًَ ِس  َ٘ َٟ ًَلٔیٌّ  ا٢َ  َٗ لٓٔیٕ ك٤َٔ٠َّة ث٥َُّ  ٌَ ٔ ٤َاُ٪ ٟ ِْ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ لٔیٌّ َیأ٣ُِزُ بَٔضا 

ٔٔيَن  ٔ ٨َّا َخائ ُٛ ٨َّٜٔا  ا٢َ أََج١ِ َوَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َا ٣َ ٌِ ِس َت٤َتَّ َٗ َّا   أ٧َ

نب رفعج، ہبعش، رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک رضحت  دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم

دبعاہلل نب قیفش ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ک عت ےس عنم رفامای رکےت ےھت افر رضحت یلع 

 اعتٰیل ہنع  ے رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وکیئ ابت رفامیئ  و رھپ رضحت اس اک مکح رفامای رکےت ےھت۔  و رضحت امثعؿ ریض اہلل



 

 

یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک آپ وک ولعمؾ ےہ ہک مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ک عت ایک ےہ رضحت 

 ڈرےت ےھت۔ امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای یج اہں  نکی اس فتق مہ

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     469    حسیث                               و٦ج٠س ز  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس اب٩ حارث، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ َبُة بَٔضَذا اِْل ٌِ َِٟحارٔٔث أَِخبََر٧َا ُط ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨َٔيطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا ٔ و َحسَّ ٠َِْطُ  ِس٨َاز ٣ٔ 

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل انب احرث، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل انب احرث، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     470    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤سبظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، حرضت سٌيس ب٩ ٣شيب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ٤ِزٔو بِ و َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٌٔئس ٤َّ ٩ًَِ َس ٩ٔ ٣ُزََّة 

 َ٤ِْ کَاَ٪ ًُ َٓ اَ٪  َٔ ِش ٌُ ٨ًَُِض٤َا بٔ ٤َِْاُ٪ َرضَٔی اہللُ  ًَلٔیٌّ َوًُ  ٍَ ا٢َ اِجَت٤َ َٗ ٔب  ٤َُِٟشيَّ ًَلٔیٌّ ب٩ِٔ ا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٔة أَِو ا ٌَ ٤ُِِٟت ٩ًَِ ا اُ٪ ی٨ََِهی 

٨ًَِا  ٤َاُ٪ َز ِْ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َت٨َِهی  ًَ َّی اہللُ  ٠َطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ  ٕ ٔلَی أ٣َِز ٍُ أَِ٪ ٣َا تُزٔیُس إ ِّی َُل أَِسَتٔلي ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ِ٣َٔک 

 َ ا أَِ٪ َرأ َّ٤٠ََٓ ًََک  اأََز ٌّ َٔک أََص١َّ بٔض٤َٔا َج٤ٔي ًَلٔیٌّ ذَٟ  ی 

دمحم نب ینثم، دمحم ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے 

ؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع جح ک عت ای رفامای ہک رضحت یلع افر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل امہنع اقمؾ افسعؿ ںیم اےھٹک نو ے  و رضحت امثع

رمعہ ےس جح ےک دونں ںیم عنم رفامےت ےھت  و رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک آپ اس اکؾ ےک ابرے ںیم ایک اچےتہ ںیہ 



 

 

 ہنع  ے رفامای  ےس وخد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایک ےہ افر آپ اس ےس رفک رےہ ںیہ  و رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل

ہک مت ںیمہ امہرے احؽ  ر ٹوھڑ دف رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ےھجم آپ وک ٹوھڑ ے یک تمہ  ںیہ ےہ رھپ  ب 

 رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہی احؽ داھکی  و اوہنں  ے جح افر رمعہ اک ااھٹک ارحاؾ ابدناھ۔

  نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم ،رر، دمحم :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     471    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥ تيِم، حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اُٟوا َحسَّ َٗ یِٕب  ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََا َس َِّئِمِّ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟت ٤ًَِٔع  َ اِْل

َّی اہللُ ٕس َػل َِٟحخِّ ْٔلَِػَحأب ٣َُح٤َّ ُة فٔی ا ٌَ ٤ُِِٟت ا٢َ كَا٧َِت ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ َرضَٔی اہللُ  ّة ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاػَّ   

، اربامیہ یمیت، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع

 اوہنں  ے رفامای ہک جح ک عت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےک ےئل وصخمص اھت۔

 دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ یمیت، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     472    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ياغ ًا٣زی، ابزاہي٥ تيِم، حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، ً :  راوی

 ٨ًہ

 ٌَ ِٟ ًَيَّإغ ا  ٩ًَِ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ َِّئِمِّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟت ا٣ٔزٔیِّ 

٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ َرضٔیَ  َِٟحخِّ  أَبٔيطٔ  َة فٔی ا ٌَ ٤ُِِٟت ىٔی ا ٌِ ٨ََٟا ُرِخَؼّة َي ا٢َ كَا٧َِت  َٗ ٨ُِط  ًَ  اہللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ایعش اعرمی، اربامیہ یمیت، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

 اوہنں  ے ایبؿ رفامای جح ںیم ک عت یک امہرے ےئل رتصخ  یھ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلامحؿ نب دہمی، ایفسؿ، ایعش اعرمی، اربامیہ یمیت، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     473    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، جزیز، ٓـي١، زبيس، ابزاہي٥ تيِم، حرضت ابزاہي٥ تيِم رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِّئِمِّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟت ٩ًَِ ُزبَِيٕس  ِي١ٕ  ـَ ُٓ  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٨ًَِطُ  و َحسَّ ا٢َ أَبُو َذٓرٕ َرضَٔی اہللُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ 

َِٟحخِّ  َة ا ٌَ َة ا٨َِّٟشأئ َو٣ُِت ٌَ ىٔی ٣ُِت ٌِ ّة َي ٨ََٟا َخاػَّ َتأ٪ إُٔلَّ  ٌَ ٤ُِِٟت  َُل َتِؼ٠ُُح ا

رفاتی رکےت نو ے رفامےت  ہبیتق نب دیعس، رجری، لیضف، زدیب، اربامیہ یمیت، رضحت اربامیہ یمیت ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس

ے یسک ےک ےئل در ت  ںیہ رصػ امہرے ےئل یہ وصخمص ےھت ینعی 
غ

 

می
ںیہ ہک رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک دف 

 ترر وں ےس ہعتم افر دفرسا ہعتم جح

 ہنع ہبیتق نب دیعس، رجری، لیضف، زدیب، اربامیہ یمیت، رضحت اربامیہ یمیت ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     474    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ، جزیز، بيا٪، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی طٌْ :  راوی

 ٔ ا٢َ أََتِيُت إٔبَِزاص َٗ أئ  َْ ٌِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ بََيإ٪  ث٨ََا َجزٔیْز  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  َِّئِمَّ َحسَّ ي٥َ ا٨ََّٟدعٔیَّ َوإٔبَِزاصٔي٥َ اٟت

َِٟحخَّ ا ٤َِزَة َوا ٌُ ِٟ ٍَ ا ِّی أَص٥ُُّ أَِ٪ أَِج٤َ ٔن ٠ُِت إ ُ٘ ث٨ََا َٓ ُٗتَِیَبُة َحسَّ ا٢َ  َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ َٟٔيُض٥َّ بَٔذَٟٔک  َٟ ٩ِٜٔ أَبُوَک  ا٢َ إٔبِزَاصٔي٥ُ ا٨ََّٟدعٔیُّ َل َ٘ َٓ ا٦َ  ٌَ ِٟ

٨ًَِطُ بٔاٟزَّبََذ  َبٔی َذٓرٕ َرضَٔی اہللُ  َّطُ ٣َزَّ بٔأ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َِّئِمِّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟت ٩ًَِ بََيإ٪  َٟ َجزٔیْز  ََٓذََکَ   ٔ ٨ََٟا ة ٤ََّا كَا٧َِت  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٔک  طُ ذَٟ

ّة زُو٥َُِٜ٧   َخاػَّ

ر ہبیتق، رجری، ایبؿ، رضحت دبعارلنمح نب ایب اثعشء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اربامیہ یعخن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اف



 

 

 ںیم اس اسؽ جح افر رمعہ ااھٹک رکان اچاتہ نوں رضحت رضحت اربامیہ یمیت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آای افر ںیم  ے رعض ایک ہک

اربامہ یعخن رفام ے ےگل ہک ریتے فادل  و اس رطح  ںیہ رکےت ےھت رضحت اربامیہ یمیت ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی 

 رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل رکےت ںیہ ہک فہ رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےس رذبہ ےک اقمؾ ںیم سگرے  و اوہنں  ے

 ہنع ےس اس اک ذرک ایک  و اوہنں  ے رفامای ہک ہی امہرے ےئل وصخمص اھت ہن ہک اہمترے ےئل۔

 ہبیتق، رجری، ایبؿ، رضحت دبعارلنمح نب ایب اثعشء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     475    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ ابی ٤ًز، َفاری، سٌيس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، س٠امی٪ تيِم، حرضت ٨ُي٥ ب٩ ٗيص رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  اؤیَةَ و َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٌٔيْس َحسَّ ا٢َ َس َٗ زَارٔیِّ  َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ا  ٌّ ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔي ُ٪  ا َس أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ

 ًَ ٨ًَِطُ  إؾ َرضَٔی اہللُ  َّٗ َس ب٩َِ أَبٔی َو ٌِ ُِٟت َس َ ا٢َ َسأ َٗ ِيٕص  َٗ ٩ًَِ ٨َُُِي٥ٔ ب٩ِٔ  َِّئِمُّ  ٨َ٠ِاَصا َوَصَذا یَِو٣َئٕٔذ كَأَفْ اٟت ٌَ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ٤ُِِٟت ٩ِ ا

َّٜةَ  ىٔی بُيُوَت ٣َ ٌِ زُٔغ َي ٌُ ِٟ  بٔا

دیعس نب وصنمر، انب ایب رمع، رفاری، دیعس، رمفاؿ نب اعمفہی، امیلسؿ یمیت، رضحت مینغ نب س ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ک عت ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے رفامای ہک مہ  ےہ اوہنں  ے رفامای ہک ںیم  ے رضحت دعس نب

  ے اس وک ایک ےہ افر ہی ینعی رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دؿ ہکم رکمہم ےک رھگفں ںیم رفک یک اح تل ںیم ےھت

 امیلسؿ یمیت، رضحت مینغ نب س ، ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیعس نب وصنمر، انب ایب رمع، رفاری، دیعس، رمفاؿ نب اعمفہی،  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     476    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ سٌيس، حرضت س٠امی٪ یتِم رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِّئِمِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٌٔيٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ىٔی و َحسَّ ٌِ ا٢َ فٔی رَٔواَیتٔطٔ َي َٗ ٔ َو از



 

 

اؤیَةَ  ٌَ ٣ُ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ افر اکی رفاتی ںیم اوبرکب نب ا

 

 

یب ہبیش، ییحی نب دیعس، رضحت امیلسؿ تی

 اوہنں  ے اہک ینعی رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب دیعس، رضحت امیلسؿ تی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     477    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ت س٠امی٪ تيِم رضی اہلل تٌالٰی ٤ًزو ٧اٗس، ابواح٤سزبيری، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، روح ب٩ ًبازہ، طٌبہ، حرض :  راوی

 ٨ًہ

ُس ب٩ُِ أَ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َياُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس اٟزُّبَيِرٔیُّ َحسَّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ثَىٔی  ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة و َحسَّ ٕٕ َحسَّ بٔی َخ٠َ

َّيِ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ا  ٌّ َبُة َج٤ٔي ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحخِّ َحسَّ ُة فٔی ا ٌَ ٤ُِِٟت َياَ٪ ا ِٔ ١َِْ َحٔسیْٔض٤َٔا َوفٔی َحٔسیٔث ُس ٣ٔ ٔ  ِٔمِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

رمعف اندق، اوبادمحزح ،ی، ایفسؿ، دمحم نب ایب فلخ، رفح نب ابعدہ، ہبعش، رضحت امیلسؿ یمیت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک 

 ایفسؿ یک دحثی ںیم جح ںیم ک عت ےک اافلظ ںیہ۔ اسھت اؿ دفونں دحوثیں یک رطح رفاتی ےہ افر

 رمعف اندق، اوبادمحزح ،ی، ایفسؿ، دمحم نب ایب فلخ، رفح نب ابعدہ، ہبعش، رضحت امیلسؿ یمیت ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     478    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، جزیزی، ابی اٌَٟلء، حرضت ٣ِطٖ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ لٔی ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٖ ٩ًَِ ٣َُِطِّ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ُِٟحَزیِزٔیُّ  ث٨ََا ا َزاصٔي٥َ َحسَّ

٥ِ٠ًَِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٔ َوا َِٟيِو٦ َس ا ٌِ َک اہللُ بٔطٔ َب ٌُ َٔ َِٟيِو٦َ َی٨ِ َِٟحسٔیٔث ا ثَُک بٔا ِّی َْلَُحسِّ ٔن ٠َِيطٔ َو  حَُؼيِٕن إ ًَ َّی اہللُ  ٤ًَِزَ َػل ِس أَ َٗ َس٥ََّ٠ 

َّی ٣ََضی َٟٔوِجضٔطٔ اِرتَ  ٨ًَِطُ َحً ٥َِٟ ی٨ََِط  ٥ِ٠َ َت٨ِز٢ِٔ آیَْة َت٨َِشُذ َذَٟٔک َو َٓ ِْشٔ  ٌَ ِٟ ّة ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ فٔی ا َٔ ٔ ُس ٣َا َطاَئ أَِ٪ كَائ ٌِ أَی ك١ُُّ ا٣ِزٕٔئ َب



 

 

 َیزَِتئَٔی 

رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، رجریی، ایب االعلء، رضحت 

رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ھجم ےس رفامای ہک ںیم ےھجت آج اکی ا یس دحثی ایبؿ رکفں اگ ہک آج ےک دعب اس 

ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ رھگ فاوں ںیم دحثی ےک ذرہعی ےس اہلل اعتیل ےھجت عفن اطعء رفامںیئ ےگ افر اجؿ ےل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےس اکی امجتع وک ذی اجحل ےک رشعہ ںیم رمعہ رکفاای  و وکیئ آتی اس وک وسنمخ رک ے فایل انزؽ  ںیہ نویئ افر ہن آپ یلص اہلل ہیلع 

اچاہ ہک دای ینعی  فآہل فملس  ے اس ےس عنم رفامای اہیں کت ہک آپ اس )افین داین( ےس رتصخ نو ےئگ سھ ےک دعب رہ آدیم  س رطح

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع

 زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، رجریی، ایب االعلء، رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم جح ک عت ےک وجاز ےک

     479    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ حات٥، وٛيٍ، سٔيا٪، حرضت جزیزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٍٕ َحسَّ ٩ًَِ َوٛٔي ص٤َُا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ لِٔکَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََاظ إِٔسَح ا٢َ  و َحسَّ َٗ ٔ و  ُِٟحَزیِزٔیِّ فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ ا َياُ٪  ِٔ ُس

ىٔی ٤ًَُزَ  ٌِ  اب٩ُِ َحات٥ٕٔ فٔی رَٔوایَتٔطٔ اِرَتأَی َرُج١ْ بَٔزأِیٔطٔ ٣َا َطاَئ َي

ر انب ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب احمت، فعیک، ایفسؿ، رضحت رجریی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس  دن ےک اسھت رفاتی لقن یک ےہ اف

احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ رفاتی ںیم اہک ہک رھپ اکی آدیم  ے اینپ را ے ےس وج اچاہ ہہک دای ینعی رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل 

 ہنع۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب احمت، فعیک، ایفسؿ، رضحت رجریی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     480    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ح٤يس ب٩ ہَل٢، حرضت ٣ِطٖ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ثَىٔی ًُبَيِ  ا٢َ لٔی ٤ًِٔزَ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٖ ٩ًَِ ٣َُِطِّ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ اُ٪ ب٩ُِ حَُؼيِٕن ُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َک بٔطٔ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ َٔ ًََسی اہللُ أَِ٪ َی٨ِ ا  ّْ ثَُک َحٔسی َّی أَُحسِّ ٨ُِط َحً ًَ ٥َِٟ ی٨ََِط  ٕ ث٥َُّ  ٕة َو٤ًَُِزة ٍَ بَيَِن َححَّ َج٤َ

ُت ا ِٛ ُت ث٥َُّ َتَز ِٛ ٔ تُر َٓ َتَویُِت  ِٛ َّی ا ًَلَیَّ َحً ِس كَاَ٪ ُيَش٥َُّ٠  َٗ ٣ُُط َو آْ٪ یََُحِّ ٥ِ ی٨َِز٢ِٔ ٓٔيطٔ َُقِ َٟ ازَ ٣َاَت َو ٌَ َٓ  ِٟکَیَّ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک ےھجم رمعاؿ نب نیصح دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دیمح نب یالؽ، رضحت رطمػ ر

ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم ھجت ےس اکی دحثی ایبؿ رکفں اگ اشدی ہک اہلل اعتیل اس ےک ذرہعی ےس ےھجت عفن دے فہ ہی ہک 

ااھٹک ایک رھپ اؿ ےس عنم یھب  ںیہ رفامای اہیں کت ہک آپ یلص  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح افر رمعہ دفونں وک اکی اسھت

اہلل ہیلع فآہل فملس داین ےس رتلح رفام ےئگ افر ہن یہ اس یک رحتم ےک ابرے ںیم رقآؿ انزؽ نوا افر ھجم  ر السؾ ایک اجات اھت  ب کت 

  داغ انیل ٹوھڑا  و ھجم  ر رھپ السؾ ایک اج ے اگل۔ہک ںیم  ے داغ  ںیہ وگلاای  و  ب ںیم  ے داغ ایل  و السؾ ٹوھٹ ایگ رھپ ںیم  ے

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دیمح نب یالؽ، رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمجح ک عت ےک وجاز ےک ایب

     481    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، حرضت ح٤يس ب٩ ہَل٢ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ُت  و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َحسَّ

 ٕ اذ ٌَ ١ِْٔ َحٔسیٔث ٣ُ ا٢َ لٔی ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ حَُؼيِٕن ب٤ٔٔ َٗ ا٢َ  َٗ ا  ّٓ  ٣َُِطِّ

ںیم  ے دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت دیمح نب یالؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای ہک 

رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس اوہنں  ے رفامای ہک ےھجم رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اعمذ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی یک رطح رفامای۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت دیمح نب یالؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم



 

 

     482    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٗتازہ، حرضت ٣ِطٖ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ ُط ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٖٕ و َحسَّ ٩ًَِ ٣َُِطِّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة 

ٔلَیَّ ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ حَُؼيِٕن فٔی ٣ََزٔؿطٔ  َث إ ٌَ ا٢َ َب َک بَٔضا  َٗ ٌَ َٔ ١َّ اہلَل أَِ٪ ی٨َِ ٌَ َٟ ثََک بٔأََحازٔیَث  ٨ُِت ٣َُحسِّ ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َِّی ٓٔيطٔ  َّٟٔذی تُُوف ا

٥ِ٠ًَِ أَ٪َّ  ًَلَیَّ َوا ِس ُس٥َِّ٠  َٗ َّطُ  ِث بَٔضا إِٔ٪ ٔطئَِت إ٧ٔ َحسِّ َٓ ًَىِّی َوإِٔ٪ ٣ُتُّ  ُت٥ِ  ِٛ ا َٓ إِٔ٪ ًِٔظُت  َٓ ٔسی  ٌِ َّ َب ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ی اہللُ 

َّی ا ٨َِضا ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ًَ ٥َِٟ ی٨ََِط  ٥ِ ی٨َِز٢ِٔ ٓٔيَضا َٛٔتاُب اہللٔ َو َٟ ٕ ث٥َُّ  ٍَ بَيَِن َحٓخٕ َو٤ًَُِزة ِس َج٤َ ا٢َ َرُج١ْ ٓٔيَضا بَٔزأِیٔطٔ َٗ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ہللُ 

 ٣َا َطاَئ 

 نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم

رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ اس امیبری ںیم ہک  س ںیم فہ فافت اپ ےئگ ےھجم الب جیھب رک رفامای ہک ںیم ھجت ےس 

اعتیل اس ےک ذرہعی ےس ےھجت عفن اطع رفام ے  و ارگ ںیم زدنہ راہ  و مت اؿ ااحدثی وک  ھچک ااحدثی ایبؿ رکفں اگ اشدی ہک ریمے دعب اہلل

 ریمے انؾ ےس اظرہ ہن رکان افر ارگ ںیم فافت اپ ایگ  و ارگ  و اچےہ  و اےس ایبؿ رک دانی ویکہکن ھجم  ر رفوتشں یک رطػ ےس السؾ ایک ایگ

 فآہل فملس  ے جح افر رمعہ دفونں وک اکی اسھت اےھٹک ادا رفامای  ر اس ےک ابرے افر ںیم ایھچ رطح ےس اج ات نوں ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 ںیم اہلل یک اتکب ںیم وکیئ مکح یھب انزؽ  ںیہ نوا افر ہن یہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس عنم رفامای وکیئ آدیم اس ابرے ںیم

 اینپ را ے ےس وج اچےہ ہہک دے۔

 انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     483    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، سٌيساب٩ ابی رعوبہ، ٗتازہ، ٣ِطٖ ب٩ ًبساہلل ب٩ طدير، حرضت ٤ًزا٪ ب٩  :  راوی

 حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔيُس ب٩ُِ أَبٔی رَعُ  ث٨ََا َس ث٨ََا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ِبٔس اہللٔ و َحسَّ ًَ ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُِطِّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٥ِ٠ًَِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ا َٗ ٨ُِط  ًَ ُِٟحَؼئِن َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ ا  ٔ ير دِّ ٍَ بَيَِن َحٓخٕ َو٤ًَُِزةٕ ب٩ِٔ اٟظِّ ٥َ َج٤َ ِيطٔ َوَس٠َّ



 

 

 ٔ ٥ِ ی٨َِز٢ِٔ ٓٔيَضا ٛ َٟ ا٢َ ٓٔيَضا َرُج١ْ بَٔزأِیٔطٔ ٣َا َطاَئ ث٥َُّ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ِ َی٨َِض٨َا  َٟ  َتاْب َو

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، دیعسانب ایب رعفہب، داتدہ، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل 

ےہ اوہنں  ے رفامای ہک ںیم ایھچ رطح اج ات نوں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح افر رمعہ دفونں اکی  ہنع ےس رفاتی

اسھت اےھٹک ادا رفام ے رھپ اس ےک ابرے ںیم رقآؿ یھب انزؽ  ںیہ نوا افر ہن یہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ دفونں جح 

  ےس عنم رفامای  و اکی آدیم  ے اس ابرے ںیم اینپ را ے ےس وج اچاہ ہہک دای۔افر رمعہ اک ااھٹک ادا رک ے

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، دیعسانب ایب رعفہب، داتدہ، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     484    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟؼ٤س، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ٣ِطٖ، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حُ و َحسَّ  ٕٖ ٩ًَِ ٣َُِطِّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ثَىٔی  َّی َحسَّ َْى ٤ُ ِٟ َؼيِٕن َرضَٔی ُس ب٩ُِ ا

َُِٟقِ  ٥ِ ی٨َِز٢ِٔ ٓٔيطٔ ا َٟ ٥َ َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َا ٣َ ٌِ ا٢َ َت٤َتَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ا٢َ َرُج١ْ بَٔزأِیٔطٔ ٣َا َطاَئ اہللُ  َٗ  آُ٪ 

دمحم نب ینثم، دبعادمصل، امہؾ، داتدہ، رطمػ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک مہ  ے 

کی آدیم  ے اس ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ک عت ایک افر اس ابرے ںیم رقآؿ ںیم انزؽ  ںیہ نوا  و ا

 اینپ را ے ےس وج اچاہ ہہک دای۔

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل، امہؾ، داتدہ، رطمػ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمجح ک عت

     485    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ححاد ب٩ طارع، ًبيساہلل ب٩ ًبسا٤ٟحيس، اس٤اًي١ ب٩ ٣ش٥٠، ٣ح٤س ب٩ واسٍ، ٣ِطٖ ب٩ ًبساہلل ب٩ طدير،  :  راوی

 حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ث٨َٔيطٔ َححَّاُد ب٩ُِ اٟ ُس ب٩ُِ َو و َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٤َِٟحٔئس َحسَّ ًَِبٔس ا ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ  ارٔعٔ َحسَّ ٍٕ ظَّ أس

ا َٗ َِٟحٔسیٔث  ٨ًَُِط بَٔضَذا ا ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن َرضَٔی اہللُ   ٔ ير دِّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟظِّ ًَ ٖٔ ب٩ِٔ  َّی اہللُ ٩ًَِ ٣َُِطِّ ٍَ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ٢َ َت٤َتَّ

طُ  ٌَ ٨َا ٣َ ٌِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَت٤َتَّ

اجحج نب اشرع، دیبع اہلل نب دبعا،دیجم، اامسلیع نب ملسم، دمحم نب فاعس، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل 

 ے رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح ک عت رفامای افر مہ  ے یھب آپ اعتٰیل ہنع  ے اس دحثی ےک اسھت رفاتی ایک ےہ اوہنں 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ک عت ایک۔

اجحج نب اشرع، دیبعاہلل نب دبعا،دیجم، اامسلیع نب ملسم، دمحم نب فاعس، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت رمعاؿ نب نیصح  :  رافی

 ہنع ریض اہلل اعتٰیل

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     486    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣ٔـ١، ٤ًزا٪ ب٩ ٣ش٥٠، حرضت ابورجاء رضی اہلل تٌالٰی حا٣س ب٩ ٤ًز برکوای، ٣ح٤س ب٩ ابی برک ٣٘سمی، بْش :  راوی

 ٨ًہ

 ِٟ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا اَُل َحسَّ َٗ مٔیُّ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ ا اؤیُّ َو٣َُح٤َّ َِٟبرِکَ ث٨ََا َحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز ا ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ

 َٗ ا٢َ  َٗ َِٟحخِّ َوأ٣َََز٧َا بَٔضا َرُسو٢ُ ٩ًَِ أَبٔی َرَجإئ  َة ا ٌَ ىٔی ٣ُِت ٌِ ةٔ فٔی َٛٔتأب اہللٔ َي ٌَ ٤ُِت ِٟ َِٟت آیَُة ا  اہللٔ ا٢َ ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ حَُؼيِٕن ٧َزَ

٨ًََِضا َرُسو٢ُ  ٥ِ َی٨َِط  َٟ َِٟحخِّ َو ةٔ ا ٌَ ٥َِٟ َت٨ِز٢ِٔ آیَْة َت٨َِشُذ آیََة ٣ُِت ٥َ ث٥َُّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی ٣َاَت  َػل ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ُس ٣َا َطاَئ  ٌِ ا٢َ َرُج١ْ بَٔزأِیٔطٔ َب َٗ 

احدم نب رمع رکبفای، دمحم نب ایب رکب رادیم، رشبنب لضفم، رمعاؿ نب ملسم، رضحت اوبراجء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک جح ںیم ک عت یک آتی اہلل یک اتکب رقآؿ پ دی ںیم انزؽ اوہنں  ے رفامای ہک رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض ا

نویئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اےس رک ے اک مکح رفامای رھپ وکیئ آتی انزؽ  ںیہ نویئ ہک  س آتی  ے جح ںیم 

ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس عنم رفامای اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ہللک عت یک آتی وک وسنمخ رکدای نو افر ہن یہ روسؽ اہلل یلص ا

 فملس اس دانی ےس رتلح رفام ےئگ۔ اب اس ےک دعب اس ابرے ںیم اکی آدیم  ے اینپ را ے ےس وج اچاہ ہہک دای۔



 

 

 راجء ریض اہلل اعتٰیل ہنعاحدم نب رمع رکبفای، دمحم نب ایب رکب رادیم، رشبنب لضفم، رمعاؿ نب ملسم، رضحت اوب :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ک عت ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 س، ٤ًزا٪، ٗؼير، ابورجاء، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌي :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو َرَجإئ  ٔ َحسَّ ٔؼير َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ا ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ ٠ِْٔطٔ  و َحسَّ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن ب٤ٔٔ

 َ٨٠ِ ٌَ َٓ ا٢َ َو َٗ َُّط  ١ِ َوأ٣َََز٧َا بَٔضاَُيَِر أ٧َ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٥َ َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  اَصا ٣َ

دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، رمعاؿ، ریصق، اوبراجء، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایس دحثی یک رطح رفاتی ایک 
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رَمَب
َ
 ۔فملس ےک اسھت اس وک ایک افر اس دحثی ںیم أ

 ییحی نب دیعس، رمعاؿ، ریصق، اوبراجء، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب احمت، :  رافی

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

  

 ...جح ک عت رک ے فاوں  ر رقابین ےک فا ب نو ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رقابین یک اس

 جح اک ایبؿ :   ابب

ے افر اےنپ رھگ یک رطػ جح ک عت رک ے فاوں  ر رقابین ےک فا ب نو ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رقابین یک ااطتستع ہن نو ے یک وصرت ںیم جح دونں ںیم نیت رفز

 وٹ رک است رفزے رےھک ۔

     488    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، حرضت سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبسا :  راوی

٩ًَِ ا ِي١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ َحسَّ ب٩ِٔ ٔطَضإب 

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٔ ٥َ ف ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َت٤َتَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ ٔلَی أَ٪َّ  ٔ إ ٤َِزة ٌُ ِٟ َٔ بٔا َِٟوَزا ی َححَّةٔ ا

ةٔ َوبََسأَ َرُسو٢ُ اہللٔ َٔ ُِٟح٠َِي َِٟضِسَی ٩ِ٣ٔ ذٔی ا طُ ا ٌَ ٣َ َٚ َشا َٓ َِٟحخِّ َوأَصَِسی  ٔ ث٥َُّ أَص١ََّ ا ٤َِزة ٌُ ِٟ أََص١َّ بٔا َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ   َػل



 

 

کَاَ٪ ٣ٔ  َٓ َِٟحخِّ  ٔلَی ا ٔ إ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٥َ بٔا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍَ ا٨َّٟاُض ٣َ َِٟحخِّ َوَت٤َتَّ َٚ بٔا َشا َٓ ٩ِ ا٨َّٟأض ٩ِ٣َ أَصَِسی 

َِٟضِسَی َو٨ِ٣ُٔض٥ِ  ا٢َ ٨٠َّٟٔأض ٩ِ٣َ كَاَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا َٗ ََّٜة  ٥َ ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٥ِ یُِضٔس  َٟ َّطُ َُل ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ  أَصَِسی 

 ٔ ِٕ ب ٠َِيُل َٓ ٥َِٟ َی٩ُِٜ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَصَِسی  ُط َو٩ِ٣َ  ٔضَی َححَّ ِ٘ َّی َي ِ َیٔح١ُّ ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ رَح٦َُ ٨ِ٣ٔطُ َحً صِّ َ٘ ُِٟي ٔ َو ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ِٟبَِئت َوبٔاٟؼَّ ا

َِٟحخِّ َوَس  ٠َِيُؼ٥ِ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ فٔی ا َٓ ٥َِٟ َیحِٔس َصِسّیا   ٩ِ٤َ َٓ ُِٟيِضٔس  َِٟحخِّ َو َِٟيِح١ِٔ٠ ث٥َُّ ُٟٔيض١َّٔ بٔا َٖ َرُسو٢ُ َو ٔلَی أَص٠ِٔطٔ َوكَا ٍَ إ ّة إَٔذا َرَج ٌَ ِب

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  ٍٔ َو٣ََشیاہللٔ َػل ِب ٖٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٢َ َطِيٕئ ث٥َُّ َخبَّ ثَََلثََة أَكَِوا ٩َ أَوَّ ِٛ اِسَت٥َ٠َ اٟزُّ َٓ ََّٜة  ٔس٦َ ٣َ َٗ َة  طٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن  ٌَ أَِرَب

 َ َت أ َٓ  َٖ ََِصَ ا َٓ َتئِن ث٥َُّ َس٥ََّ٠  ٌَ ِٛ ٔ َر ا٦ َ٘ ٤َِٟ ِٟبَِئت ٨ًَِٔس ا ُط بٔا َٓ َضی كََوا َٗ ٍَ حٔيَن  َٛ ٖٕ ث٥َُّ َر ٤َِٟزَِوةٔ أَكَِوا ا َوا َٔ َٖ بٔاٟؼَّ َلا َٓ ا  َٔ ی اٟؼَّ

ُط َو٧َََحَ صَِسَیُط یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َوأَ  َضی َححَّ َٗ َّی  ٦َ ٨ِ٣ُٔط َحً ٥ِ َیِح١ِٔ٠ ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ رَحُ َٟ ٖٕ ث٥َُّ  َة أَكَِوا ٌَ ِٟبَِئت ث٥َُّ َح١َّ َسِب َٖ بٔا َلا َٓ اَق  َٓ

 ١َِْ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ َِٟضِسَی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ َطِيٕئ رَح٦َُ ٨ِ٣ٔطُ َو َٚ ا ٥َ ٩ِ٣َ أَصَِسی َوَسا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ  ٣َا 

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، انب باہب، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ۔ ہک رضحت 

 اوداع ںیم رمعہ ےک اسھت جح الم رک رفامای افر رقابین انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای 

 

ة
ح 
د
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 یک افر رقابین ےک اجونر ذی اہفیلحل ےس اےنپ اسھت ےل ےئگ افر رشفع ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رمعہ اک ہیبلت ڑپاھ رھپ

وگں  ے یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رمعہ ےک اسھت جح اک ک عت ایک افر ووگں ںیم اس ےک دعب جح اک ہیبلت ڑپاھ افر و

ےس یسک ےک اپس اینپ رقابین  ںیہ  یھ رھپ  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رشتفی ال ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

س رقابین نو  و فہ اؿ اکومں ںیم ےس یسک ےس الحؽ ہن نو نج ےس ارحاؾ یک اح تل ںیم دفر ووگں ےس رفامای ہک مت ںیم ےس  س ےک اپ

راہ اھت  ب کت ہک فہ جح ےس افرغ ہن نو اج ے افر مت ںیم ےس  س ےک اپس رقابین ہن نو فہ تیب اہلل افر افص فرمفہ اک وطاػ رک ےک ابؽ 

دنے افر اس ےک دعب رقابین رکے افر ارگ رقابین ہن اپ ے  و رھپ فہ جح ےک وٹکا ےل افر الحؽ نو اج ے رھپ جح اک ہیبلت ڑپے ارحاؾ اب

دونں ںیم نیت رفزے رےھک  ب اےنپ رھگ یک رطػ فا س و ے  و است رفزے رےھک۔ ارغلض  س فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 اوسد وک االتسؾ ایک رھپ وطاػ ےک است رکچفں فآہل فملس ہکم رکمہم رشتفی ال ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وطاػ ایک افر رجح

ںیم ےس نیت رکچفں ںیم رلم رفامای افر ابیق اچر رکچفں ںیم اینپ اح تل ںیم ےلچ رھپ  ب وطاػ ےس افرغ نو ے  و تیب اہلل ںیم اقمؾ 

درایمؿ است رکچ اگل ے رھپ  اربامیہ ےک اپس دف رتعک ڑپ  رھپ السؾ ریھپا افر و ے افر افص  ر رشتفی ال ے افر افص افر رمفہ ےک

اؿ زیچفں ںیم ےس یسک وک اےنپ اف ر الحؽ  ںیہ رفامای نج وک ارحاؾ یک فہج ےس اےنپ اف ر رحاؾ ایک اھت اہیں کت ہک اےنپ جح ےس افرغ 

ارحاؾ ویکہج ےس نوےئگ افر رقابین ےک دؿ اینپ رقابین ذحب یک افر رھپ ہکم فا س وٹ آ ے افر وطاػ اافہض ایک افر اؿ زیچفں وک نج وک 

اےنپ اف ر رحاؾ ایک الحؽ رکایل افر ووگں ںیم ےس وج وگ اےنپ اسھت رقابین ال ے ےھت اوہنں  ے یھب ایس رطح ایک  س رطح روسؽ 



 

 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایک۔

 اعتٰیل ہنعدبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، انب باہب، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یک رطػ ے افر اےنپ رھگجح ک عت رک ے فاوں  ر رقابین ےک فا ب نو ے افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رقابین یک ااطتستع ہن نو ے یک وصرت ںیم جح دونں ںیم نیت رفز

 وٹ رک است رفزے رےھک ۔

     489    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، حرضت رعوہ ب٩ زبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ی ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِيٕب َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ث٨َٔيطٔ  ًَائَٔظَة  و َحسَّ ٔ أَ٪َّ  َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِي١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ َحسَّ

٥َ فٔی تَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ أَِخبََرِتُط  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِزةٔ َوتَ َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌُ ِٟ ٔلَی ا َِٟحخِّ إ ٌٔطٔ بٔا ٍٔ ا٨َّٟأض ٤َتُّ ٤َتُّ

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٨ُِط  ًَ ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  َّٟٔذی أَِخبََرنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ١ِْٔ ا ُط ب٤ٔٔ ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ َّی اہللُ    َػل

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض  دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع، انب باہب، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اہلل اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ ربخ دیتی ںیہ ہک اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ یلص

فاتی ایس رطح لقن رفامیئ  س رطح ہیلع فآہل فملس ےک ک عت ابجحل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ووگں ےک ک عت ابجحل یک ر

ہک رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس افر اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ۔

 ٰیل ہنعدبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع، انب باہب، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اقرؿ اس فتق ارحاؾ وھکےل  س فتق ہک رفمد ابجحل ارحاؾ وھکاتل

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رفمد ابجحل ارحاؾ وھکاتل ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اقرؿ اس فتق ارحاؾ وھکےل  س فتق ہک

     490    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت حٔؼہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی



 

 

 ٔ ًَلَی ٣َاٟ أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  َؼَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َح ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕک 

َٟبَِّسُت َرأِٔسی ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٥ِ َتِح١ِٔ٠ أ٧ََِت ٩ِ٣ٔ ٤ًَُِزتَٔک  َٟ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َطأُِ٪ ا٨َّٟأض َح٠ُّوا َو ا ٠َِّسُت صَ  َٗ َٗ َّی َو ََل أَح١ُّٔ َحً َٓ ِسئی 

 أ٧َََِحَ 

 ییحی نب ییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ہ ےس الحؽ نو ےئگ افر آپ یک زفہج رہطمہ رعض رکیت ںیہ اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک فہج ےہ ہک وگ اےنپ رمع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رمعہ ےس الحؽ  ںیہ نو ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم  ے اےنپ رس ےک ابوں وک امجای 

 ےہ افر اینپ رقابین وک القدہ ڈاال ےہ  و ںیم الحؽ  ںیہ نوں اگ  ب کت ہک رقابین ہن رکوں۔

 انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ییحی نب ییحی، :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جحل ارحاؾ وھکاتل ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اقرؿ اس فتق ارحاؾ وھکےل  س فتق ہک رفمد اب
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 اب٩ ٤٧ير، خاٟس ب٩ ٣د٠س، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت حٔؼہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ٕ َحسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٠ُُِٗت یَا  و َحسَّ َِٟت  ا َٗ ٨ُِض٥ِ  ًَ َؼَة َرضَٔی اہللُ  ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ٔ ٥ِ َتٔح١َّ ب٨َِٔحؤظ َٟ ََٟک   َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا 

انب ریمن، اخدل نب دلخم، امکل، انعف، انب رمع، رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک ہک اے اہلل ےک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایک نوا ہک آپ ہیلع االسلؾ الحؽ  ںیہ نو ے ابیق رفاتی ایس رطح ےس ےہ۔ روسؽ! آپ یلص

 انب ریمن، اخدل نب دلخم، امکل، انعف، انب رمع، رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اقرؿ اس فتق ارحاؾ وھکےل  س فتق ہک رفمد ابجحل ارحاؾ وھکاتل ےہ ۔
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 الٰی ٨ًہا٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيساہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت حٔؼہ رضی اہلل تٌ :  راوی



 

 

٩ًَِ ابِ   ٍْ ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٧َآ َٗ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ  ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َؼَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ َح ٩ٔ ٤ًََُز 

٥َ ٣َا َطأُِ٪  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َِٟت  ا َٗ ٨ُِض٥ِ  َٟبَِّسُت ًَ ٠َِّسُت صَِسئی َو َٗ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٥َِٟ َتٔح١َّ ٩ِ٣ٔ ٤ًَُِزتَٔک  ا٨َّٟأض َح٠ُّوا َو

َِٟحخِّ  َّی أَح١َّٔ ٩ِ٣ٔ ا َََٓل أَح١ُّٔ َحً  َرأِٔسی 

اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، انعف، انب رمع، رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے یبن یلص 

ےس رعض ایک ہک ایک ابت ےہ ہک وگ اےنپ رمعہ ےس الحؽ نو ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رمعہ ےس الحؽ  ںیہ نو ے 

 نوں اگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم  ے اینپ رقابین وک القدہ ڈاال ےہ افر اےنپ رس ےک ابؽ امج ے ںیہ  و ںیم الحؽ  ںیہ

  ب کت ہک جح اک ارحاؾ ہن وھکؽ دفں۔

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل، انعف، انب رمع، رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ہک اقرؿ اس فتق ارحاؾ وھکےل  س فتق ہک رفمد ابجحل ارحاؾ وھکاتل ےہ ۔اس ابت ےک ایب
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَب َؼَة َرضَٔی اہللُ و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َح  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ َِٟت ی َطِیَبَة َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا   

َّی أ٧َََِحَ  َََٓل أَح١ُّٔ َحً ١ِْٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک   َیا َرُسو٢َ اہللٔ ب٤ٔٔ

، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل

 ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ آےگ امکل یک دحثی یک رطح لقن ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہن رک وں۔ ے رفامای ہک ںیم الحؽ  ںیہ نوں اگ  ب کت ہک رقابین 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تق ہک رفمد ابجحل ارحاؾ وھکاتل ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اقرؿ اس فتق ارحاؾ وھکےل  س ف
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 اب٩ ابی ٤ًز، ہظا٦ ب٩ س٠امی٪ ٣دزومی، ًبسا٤ٟحيس، اب٩ جزیخ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ا٢َ  و َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٤َِٟحٔيسٔ  ِبُس ا ًَ ٤َِِٟدزُومٔیُّ َو َ٪ ا ُس٠َامِیَ

 ٔ ٥َ أ٣َََز أَِزَواَجُط أَِ٪ یَِح٠ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َؼُة َرضَٔی اہللُ  ِٔ ثَِتىٔی َح ِٟوَ َحسَّ ٔة ا ًَا٦َ َححَّ َؼُة ٩َ٠ِ  ِٔ َِٟت َح ا َٗ  َٔ َزا

َّی أ٧َََِحَ َصِسئی َََٓل أَح١ُّٔ َحً ٠َِّسُت َصِسئی  َٗ َٟبَِّسُت َرأِٔسی َو ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ َک أَِ٪ َتٔح١َّ  ٌُ ٠ُِت ٣َا ی٨َ٤َِ ُ٘ َٓ 

اوہنں  ے رفامای  انب ایب رمع، اشہؾ نب امیلسؿ زخمفیم، دبعا،دیجم، انب رج ،، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 اوداع ےک اسؽ اینپ ازفاج رہطمات 

 

ة
ح 
د
ہک ھجم ےس رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ؽ نو ے ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح رفامای ہک فہ الحؽ نواجںیئ  و ںیم  ے رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک سک زیچ  ے الح

 ںیم ےس رفاک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم  ے اےنپ رس ےک ابوں وک امجای ےہ افر اینپ رقابین وک القدہ ڈاؽ راھک ےہ  و

 الحؽ  ںیہ نوں اگ  ب کت ہک ںیم اینپ رقابین ذحب ہن رک وں۔

  ،، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ایب رمع، اشہؾ نب امیلسؿ زخمفیم، دبعا،دیجم، انب رج :  رافی

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

  

 ...ااصحر ےک فتق ارحاؾ وھکےنل ےک وجازرقاؿ افر اقرؿ ےک ےئل اکی یہ وطاػ افر اکی یہ یعس

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےنل ےک وجازرقاؿ افر اقرؿ ےک ےئل اکی یہ وطاػ افر اکی یہ یعس ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمااصحر ےک فتق ارحاؾ وھک
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٨ًَُِض٤َا ََخَ و َحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ َت٤ّٔزا ا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٌِ ٔٔت٨َِٔة ٣ُ ِٟ َد فٔی ا

َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َا ٣َ ٌِ ٤َا َػ٨َ َٛ ٨َا  ٌِ ِٟبَِئت َػ٨َ ٩ًَِ ا ا٢َ إِٔ٪ ُػٔسِزُت  َٗ َّی  َو ٕ َوَساَر َحً ٤َِزة ٌُ أََص١َّ بٔ َٓ َد  ََخَ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

ِس أَ  َٗ ِّی  ٥ِ أَن ُٛ ا٢َ ٣َا أ٣َِزُص٤َُا إُٔلَّ َواحْٔس أُِطضُٔس َ٘ َٓ ٔلَی أَِػَحابٔطٔ  َت إ َٔ َِٟت ِٟبَِيَسأئ ا ًَلَی ا َد إَٔذا َهَضَز  ََخَ َٓ  ٔ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٍَ ا َِٟحخَّ ٣َ ِوَجِبُت ا

 ِٟ َّی إَٔذا َجاَئ ا ٨ًَِطُ َوأَصِ َحً َُّط ٣ُِحزْٔئ  ٠َِيطٔ َوَرأَی أ٧َ ًَ ٥ِ یَزِٔز  َٟ ا  ٌّ ٤َِٟزَِوةٔ َسِب ا َوا َٔ ا َوبَيَِن اٟؼَّ ٌّ َٖ بٔطٔ َسِب  َسیبَِيَت كَا

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہنتف ےک دفر ںیم رمعہ یک ادا یگی

ےک ےئل ےلکن افر رفامای ہک ارگ ںیمہ تیب اہلل کت اج ے ےس رفک دای ایگ  س رطح ہک رقشی  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

  اء  ر آ ے  و اےنپ اسویھتں یک رطػ 
 
ےک اسھت ایک اھت فہ ےلکن افر رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر ےلچ اہیں کت ہک  ب اقمؾ جح افر رمعہ ب

ر رفامای جح افر رمعہ دفونں اک اکی یہ مکح ےہ ںیم ںیہمت وگاہ انبات نوں ہک ںیم  ے رمعہ ےک اسھت جح وک فا ب رکایل ےہ  و وتمہج نو ے اف

فہ ےلکن اہیں کت ہک  ب فہ تیب اہلل  ر آ ے  و اس ےک است رکچ اگل ے افر افص افر رمفہ ےک درایمؿ یھب است رکچ اگل ے اس  ر ھچک 

 وک اکیف ایخؽ ایک افر رقابین یک۔ زایدہ  ںیہ ایک افر ایس

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ وھکےنل ےک وجازرقاؿ افر اقرؿ ےک ےئل اکی یہ وطاػ افر اکی یہ یعس ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمااصحر ےک فتق 
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 ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ًبيساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ًبساہلل، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ٍْ أَ٪َّ  ٔ ثَىٔی ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ َحسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَِحٌَی َوصَُو ا َّی َحسَّ َْى ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ َوَسا٥َٟٔ ب٩َِ و َحسَّ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ 

َِٟححَّاُد َٟٔ٘ٔتا٢ٔ ابِ  ِبَس اہللٔ حٔيَن ٧َز٢ََ ا ًَ ِبٔس اہللٔ ك٤ََّ٠َا  َّا ٧َِدَشی أَِ٪ َیُٜوَ٪ بَيَِن ًَ إ٧ٔ َٓ ا٦َ  ٌَ ِٟ َک أَِ٪ َُل َتُحخَّ ا اَُل َُل َيرُضُّ َٗ  ٔ ٩ٔ اٟزُّبَيِر

١َ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٌَ َٓ ٤َا  َٛ ٠ُِت  ٌَ َٓ إِٔ٪ حٔي١َ بَِيىٔی َوبَِی٨َطُ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبَِئت  ٠َِيطٔ َوَس ا٨َّٟأض َٗٔتا٢ْ یَُحا٢ُ بَِی٨ََک َوبَيَِن ا ًَ َّی اہللُ  ٥ََّ٠  َػل

 ِ ا٧ َٓ ِس أَِوَجِبُت ٤ًَُِزّة  َٗ ِّی  ٥ِ أَن ُٛ ِٟبَِئت أُِطضُٔس یِٕع بَِی٨َُط َوبَيَِن ا اُر َُقَ َّٔ ُٛ َِٟت  ُط حٔيَن َحا ٌَ ٠َيَّی َوأ٧ََا ٣َ َٓ ٔة  َٔ ُِٟح٠َِي َّی أَتَی َذا ا َٙ َحً َل٠َ

ِيُت ٤ًُِزَتٔی َوإِٔ٪ حٔي ـَ َٗ َِّی َسبٔيلٔی  ا٢َ إِٔ٪ ُخل َٗ ٔ ث٥َُّ  ٤َِزة ٌُ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ ٤َا  َٛ ٠ُِت  ٌَ َٓ ١َ بَِيىٔی َوبَِی٨َُط 

 ٔ َّی إَٔذا كَاَ٪ بَٔوِضز ِس كَاَ٪ َل٥ُِٜ فٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ أُِسَوْة َحَش٨َْة ث٥َُّ َساَر َحً َ٘ َٟ طُ ث٥َُّ َتََل  ٌَ ٔ َوأ٧ََا ٣َ ا٢َ ٣َا أ٣َِزُص٤َُا إ َٗ ِٟبَِيَسأئ  ُلَّ َواحْٔس إِٔ٪ ا

 ٕ ٍَ ٤ًَُِزة ّة ٣َ ِس أَِوَجِبُت َححَّ َٗ ِّی  ٥ِ أَن ُٛ َِٟحخِّ أُِطضُٔس ٔ حٔي١َ بَِيىٔی َوبَيَِن ا ٤َِزة ٌُ ِٟ َسیِٕس حٔي١َ بَِيىٔی َوبَيَِن ا ُ٘ ََ بٔ َّی ابَِتا َٙ َحً ا٧َِل٠َ َٓ

 َٔ ِٟبَِئت َوبَيَِن اٟؼَّ ا َواحّٔسا بٔا ّٓ َُٟض٤َا كََوا  َٖ ٕة یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َصِسّیا ث٥َُّ كَا َّی َح١َّ ٨ِ٣ُٔض٤َا بَٔححَّ ٥ِ َیح١َّٔ ٨ِ٣ُٔض٤َا َحً َٟ ٤َِٟزَِوةٔ ث٥َُّ   ا َوا

ہک رضحت دمحم نب ینثم، ییحی )اطقؿ(، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل نب دبع اہلل، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایبؿ ایک 

اعتٰیل ہنع افر رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک دبعاہلل نب دبعاہلل ریض اہلل 

 س فتق ہک اجحج رضحت انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس داتؽ ےک ےئل آای ہک آپ اک وکیئ اصقنؿ  ںیہ نواگ ارگ آپ اس اسؽ جح ہن 

ؿ داتؽ فاعق ہن نو اج ے رضحت دبعاہلل  ے رفامای ہک ارگ ریمے افر تیب اہلل ےک رکںی ویکہکن ںیمہ ڈر ےہ ہک ووگں ےک درایم

درایمؿ ہی زیچ احلئ نویئ  و ںیم یھب ایس رطح رکفں اگ  س رطح ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایک اھت افر ںیم آپ یلص 



 

 

ہلل ہیلع فآہل فملس افر تیب اہلل ےک درایمؿ احلئ نو ےئگ ےھت ںیم اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت  س فتق ہک افکر رقشی آپ یلص ا

ںیہمت وگاہ انبات نوں ہک ںیم  ے اےنپ اف ر رمعہ فا ب رکایل ےہ۔ انچہچن رضحت دبعاہلل ےلچ  ب ذفاہفیلحل آ ے  و آپ  ے رمعہ اک 

ہ وپرا رکوں اگ افر ارگ ریمے افر تیب اہلل ےک درایمؿ ہیبلت ڑپاھ۔ اس ےک دعب رفامای ہک ارگ ریما راہتس ٹوھڑ دای ایگ  و ںیم اانپ رمع

 راکفٹ دیپا رکدی یئگ  و ںیم فیہ رکفں اگ  س رطح ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایک اھت افر ںیم آپ ےک اسھت اھت۔ رھپ ہی

(، رھپ ےلچ ٌ
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ذ
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ُ
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َ
وُسِؽ اّللّ
َ
ِ  ر

 

ْم ف

لَُک

اَؿ 
َ
د ْ ک
 اہیں کت ہک  ب دیباء ےک اقمؾ  ر آ ے  و رفامای ہک جح افر رمعہ آتی التفت یک ، ) لََق

دفںووں اک اکی یہ مکح ےہ ارگ ریمے افر رمعہ ےک درایمؿ راکفٹ ڈاؽ دی یئگ  و جح ےک درایمؿ یھب راکفٹ ڈاؽ دی اج ے یگ۔  و 

 افر اقمؾ دقدی ےس رقابین رخدیی افر جح ںیم ںیہمت وگاہ انبات نوں ہک  ے اےنپ رمعہ ےک اسھت جح وک یھب فا ب رکایل ےہ۔  و آپ ےلکن

افر رمعہ دفونں ےک ےیل تیب اہلل اک اکی وطاػ ایک افر افص افر رمفہ ےک درایمؿ یعس یک رھپ اؿ ےس الحؽ  ںیہ نو ے اہیں کت ہک 

 ویؾ ارحنل ےک دؿ جح ےک اسھت دفونں ےس الحؽ نو ے۔

 نب دبعاہلل، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، ییحی، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ااصحر ےک فتق ارحاؾ وھکےنل ےک وجازرقاؿ افر اقرؿ ےک ےئل اکی یہ وطاػ افر اکی یہ یعس ےک وجاز
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 اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ َف٣اےت ہيں ٛہ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ث٨ََاظ اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ  و َحسَّ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٔ َحسَّ َِٟححَّاُد بٔاب٩ِٔ اٟزُّبَيِر َِٟحخَّ حٔيَن ٧َز٢ََ ا ا٢َ أََراَز اب٩ُِ ٤ًََُز ا َٗ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧َآ

َِٟحخِّ َوا ٍَ بَيَِن ا و٢ُ ٩ِ٣َ َج٤َ ُ٘ َِٟحٔسیٔث َوكَاَ٪ َي ا٢َ فٔی آَٔخٔ ا َٗ ٔة َو ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ١ِْٔ صَٔذظ َِٟحٔسیَث ب٤ٔٔ َتؽَّ ا ِٗ ْٖ َواحْٔس َوا اُظ كََوا َٔ َٛ ٤َِزةٔ  ٌُ ِٟ

 َٟ اَو ٌّ َّی َیٔح١َّ ٨ِ٣ُٔض٤َا َج٤ٔي  ٥ِ َیٔح١َّ َحً

 انب ریمن، دیبع اہلل، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس فتق جح اک ارادہ رفامای

ےگ دحثی ایس رطح ےس ےہ  س فتق ہک اجحج رضحت انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس داتؽ رک ے ےک ےئل آای افر اس ےس آ

ےسیج سگری افر اس ےک آرخ ںیم ےہ ہک وج جح افر رمعہ دفونں وک ااھٹک رکے اگ اس ےک ےئل اکی وطاػ اکیف ےہ افر الحؽ ہن نو اہیں 

 کت ہک اؿ دفونں ےس الحؽ ہن نو اج ے ینعی ارحاؾ ہن وھکےل۔

 ےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ریمن، دیبعاہلل، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ااصحر ےک فتق ارحاؾ وھکےنل ےک وجازرقاؿ افر اقرؿ ےک ےئل اکی یہ وطاػ افر اکی یہ یعس ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبُة َوا ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَا٦َ و َحسَّ َِٟحخَّ  ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز أََراَز ا ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟيْث  ث٨ََا  َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ َّ٠ٟ

وَک  ُٖ أَِ٪ َيُؼسُّ َّا ٧ََدا ُط إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض كَائ٩ْٔ بَِی٨َُض٥ِ َٗٔتا٢ْ َوإ٧ٔ َٟ َٓ٘ٔي١َ   ٔ َِٟححَّاُد بٔاب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ِس كَاَ٪ َل٥ُِٜ فٔی َرُسو٢ٔ ٧َز٢ََ ا َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  

َٗ اہللٔ ِّی  ٥ِ أَن ُٛ ِّی أُِطضُٔس ٔن ٥َ إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َا َػ٨َ َٛ  ٍُ َّی إَٔذا كَاَ٪  أُِسَوْة َحَش٨َْة أَِػ٨َ َد َحً ِس أَِوَجِبُت ٤ًَُِزّة ث٥َُّ ََخَ

ٔ إُٔلَّ َواحْٔس  ٤َِزة ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوا ا٢َ ٣َا َطأُِ٪ ا َٗ ِٟبَِيَسأئ  ٔ ا ٍَ ٤ًُِزَتٔی  بَٔواصٔز ا ٣َ ِس أَِوَجِبُت َححا َٗ ِّی  ٥ِ أَن ُٛ ا٢َ اب٩ُِ ُر٣ِٕح أُِطضُٔس َٗ اِطَضُسوا 

ِٟبَِئت َو  َٖ بٔا َلا َٓ ََّٜة  ٔس٦َ ٣َ َٗ َّی  ا َحً ٌّ َٙ یُض١ُّٔ بٔض٤َٔا َج٤ٔي َسیِٕس ث٥َُّ ا٧َِل٠َ ُ٘ َ َوأَصَِسی َصِسّیا اِطتََراُظ بٔ ل ًَ ٥َِٟ َیزِٔز  ٤َِٟزَِوةٔ َو ا َوا َٔ ی بٔاٟؼَّ

َّی كَاَ٪ یَِو٦ُ ا٨ََِّٟحٔ  ٥ِ یَِح١ِٔ٠ ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ رَح٦َُ ٨ِ٣ٔطُ َحً َٟ ِ َو صِّ َ٘ ٥ِ ُي َٟ ِٙ َو ٔ ٥َِٟ َیِح٠ ٥ِ ی٨َََِحِ َو َٟ ِس َذَٟٔک َو َٗ َٙ َوَرأَی أَِ٪  ٨َََحَ َوَح٠َ َٓ  

َذَٟٔک  َٛ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ ٢ٔ َو ٤َِزةٔ بَٔلَوآٔطٔ اِْلَوَّ ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوا َٖ ا َضی كََوا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َٗ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ 

دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے  س اسؽ ہک اجحج 

 ہک ووگں ےک درایمؿ ڑلایئ ڑگھجے ےک اناکانت  ے رضحت انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ر زنفؽ ایک جح اک ارادہ ایک اؿ ےس اہک ایگ
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وُسِؽ ںیہ افر ںیمہ ڈر ےہ ہک ںیہک فہ آپ وک جح ےس ہن رفک دںی  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ) لََق

َ
 ر

( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اوسہ ہنسح یک ٌ
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اابتع رتہبنی زیچ ےہ ںیم یھب ایس رطح رکفں اگ  س رطح ہک  اّللّ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک رکےت ےھت ںیم ںیہمت وگاہ انبات نوں ہک ںیم  ے اےنپ اف ر رمعہ وک فا ب رکایل ےہ رھپ رضحت 

افر رمعہ اک اکی یہ مکح ےہ  و ںیم ںیہمت وگاہ انبات نوں ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےلکن اہیں کت ہک دیباء اقمؾ  ر آ ے  و رفامای ہک جح 

جح ںیم  ے اےنپ اف ر رمعہ ےک اسھت جح یھب فا ب رکایل ےہ افر اقمؾ دقدی ےس اکی رقابین اک اجونر رخدی رک اسھت رھک ایل افر رھپ ےلچ افر 

 اہلل اک وطاػ ایک افر افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس یک افر افر رمعہ دفونں اک ااھٹک ہیبلت ڑپےتھ ےھت اہیں کت ہک ہکم رکمہم آ ے افر تیب

ؽ اس  ر ھچک زایدہ  ںیہ ایک افر ہن رقابین یک افر ہن رس ناڈاای افر ہن یہ ابؽ ٹوھ ے رکفا ے افر ہن یہ اؿ زیچفں ںیم ےس یسک زیچ ےس الح

رقابین یک افر رس ناڈاای افر رضحت انب رمع ریض اہلل نو ے نج وک ارحاؾ یک فہج ےس رحاؾ ایک اھت اہیں کت ہک  ب رقابین اک دؿ نوا  و 

 امہنع  ے فیہ ےلہپ فاےل وطاػ وک جح افر رمعہ ےک ےیل اکیف  اھجم افر رضحت انب رمع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ے ایس رطح

 ایک ےہ۔



 

 

 ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ااصحر ےک فتق ارحاؾ وھکےنل ےک وجازرقاؿ افر اقرؿ ےک ےئل اکی یہ وطاػ افر اکی یہ یعس ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     499    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ابوكا١٣، ح٤از، زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اْز ح و َحسَّ  ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ أَیُّوَب َحسَّ ص٤َُا  ٌٔي١ُ لِٔکَ ثَىٔی إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ

٥َ إُٔلَّ فٔی أَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ یَِذَُکِ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٟ ٔة َو ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز بَٔضٔذظ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٩ًَِ ٧َآ وَک  ُط َيُؼسُّ َٟ َِٟحٔسیٔث حٔيَن ٗٔي١َ  ٢ٔ ا وَّ

ِٟبَيِ  َِٟحٔسیٔث ا ٥َِٟ یَِذَُکِ فٔی آَٔخٔ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ ٤َا  َٛ  ١َ ٌَ ِٓ ا٢َ إَٔذِ٪ أَ َٗ ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٔت  ٌَ َٓ َصََٜذا 

ُظ ا٠َِّٟيُث  ٤َا َذََکَ َٛ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ب، اامسلیع، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی فاہعق لقن ایک ایگ ےہ اوبرعیب زرہاین، اوباکلم، امحد، زریہ نب رح

افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذرک  ںیہ ایک وسا ے یلہپ دحثی ےک  س فتق اؿ ےس اہک ایگ ہک وگ آپ وک تیب اہلل ےس 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایک افر دحثی ےک آرخ ںیم ہی ذرک رفک دںی ےگ اوہنں  ے رفامای ہک ںیم فیہ رکفں اگ ےسیج ر

  ںیہ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس رطح ایک ےہ  س رطح ہک ق ،  ے اس ےس ذرک ایک ےہ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعاوبرعیب زرہاین، اوباکلم، امحد، زریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض ا :  رافی

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

  

 ...جح ارفاد افر رقاؿ ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ارفاد افر رقاؿ ےک ایبؿ ںیم

     500    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ًبساہلل ب٩ ًو٪ ہَللی، ًباز اب٩ ًباز ٣ہلی، ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، یحٌی :  راوی

٤َُِٟض٠َّ  ٕ ا ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ ِٟضََٔللٔیُّ  ِوٕ٪ ا ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ بِ َحسَّ ٍٕ ٔيیُّ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ُ ٤ًََُز 



 

 

َِٟحخِّ ٣ُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ أَص٨َ٠ِ٠َِا ٣َ َٗ ِوٕ٪ أَ٪َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز فٔی رَٔوایَٔة َیِحٌَی  ًَ ّزا َوفٔی رَٔواَیٔة اب٩ِٔ  َِفَ

ِٟحَ  ٥َ أََص١َّ بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّزاَرُسو٢َ اہللٔ َػل  خِّ ٣َُِفَ

ی، دیبع اہلل نب رمع، انعف، انب رمع، ییحی یک اکی رفاتی ںیم رضحت انب رمع ر

ہ ل
م

یض ییحی نب اویب، دبعاہلل نب ترؿ یالیل، ابعد انب ابعد 

ابدناھ افر انب اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ارفاد اک ارحاؾ 

 ترؿ یک رفاتی ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح ارفاد اک ارحاؾ ابدناھ۔

ی، دیبعاہلل نب رمع، انعف، انب رمع، ییحی :  رافی

ہ ل
م

 ییحی نب اویب، دبعاہلل نب ترؿ یالیل، ابعد انب ابعد 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ارفاد افر رقاؿ ےک ایبؿ ںیم

     501    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ِسیخ ب٩ یو٧ص، ہظي٥، ح٤يس، برک، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا ُِسَ َّی اہللُ و َحسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ برَِکٕ  ث٨ََا ح٤َُِيْس  ٨َا صَُظِي٥ْ َحسَّ

 ٔ َٟيَّی ب ا٢َ  َ٘ َٓ ثُِت بَٔذَٟٔک اب٩َِ ٤ًََُز  َحسَّ َٓ ا٢َ برَِکْ  َٗ ا  ٌّ ٔ َج٤ٔي ٤َِزة ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوا ی بٔا ٥َ ی٠َُيِّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ َِٟحخِّ َو ًَ ََّشا ا ٠َ٘ٔيُت أَ َٓ ِحَسُظ 

َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٨ََ٧ا إُٔلَّ ٔػبَِيا٧ّا َس٤ٔ سُّ ٌُ ا٢َ أ٧ََْص ٣َا َت َ٘ َٓ ِو٢ٔ اب٩ِٔ ٤ًََُز  َ٘ ثُِتُط بٔ َحسَّ َِّيَک ٤ًَُِزّة َٓ َٟب و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي  

ا  َوَححا

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک جح افر رمعہ  رس ، نب وی،س، ،میش، دیمح، رکب، رضحت ا،س ریض اہلل

 اک ااھٹک ہیبلت ڑپےتھ نو ے انس ےہ رکب ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے ہی دحثی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ یک  و اوہنں  ے رفامای

اھ، رکب ےتہک ںیہ ہک ںیم رھپ رضحت ا،س ےس الم افر ںیم  ے اؿ وک رضحت انب ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےلیک جح اک ہیبلت ڑپ

ہیلع فآہل  رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ ایبؿ اک  و رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک مت ںیمہ ہچب ےتھجمس نو ںیم  ے یبن یلص اہلل

ا( رمعہ افر جح دفونں اک ہیبلت ڑپاھ۔فملس ےس وخد انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفام ً
ّ
 
َ
َ
َ
ًة ف

َ

 
ْ
ُُ  
َ
ک
ْ
َّی 
 ای )لَی 

 رس ، نب وی،س، ،میش، دیمح، رکب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رقاؿ ےک ایبؿ ںیمجح ارفاد افر 

     502    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٣يہ ب٩ بشلا٦ ًيشی، یزیس اب٩ زریٍ، حبيب ب٩ طہيس، برکب٩ ًبساہلل، حرضت ا٧ص :  راوی

ٍٕ َحسَّ  ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا یَزٔیُس َي ِئشیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ ا ثَىٔی أ٣َُيَّ ِبٔس اہللٔ و َحسَّ ًَ ٩ًَِ برَِکٔ ب٩ِٔ  ضٔئس  ث٨ََا َحبٔيُب ب٩ُِ اٟظَّ

ٍَ بَِی٨َُض٤َا بَيَِن  ٥َ َج٤َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُّط َرأَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٨ُِط أ٧َ ًَ ث٨ََا أ٧ََْص َرضَٔی اہللُ  ُِٟت اب٩َِ ٤ًَُزَ َحسَّ َ َشأ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِزةٔ  ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوا ا

ا٢َ أَص٠َِ  َ٘ ٨َّا ٔػبَِيا٧ّآَ ُٛ ٤ََّا  أ٧َ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ أَِخبَرِتُُط ٣َا  َٓ ٔلَی أ٧ََٕص  ُت إ ٌِ َج َِٟحخِّ ََفَ  ٨َ٠ِا بٔا

ی، سیدی انب زرعی، بیبح نب دیہش، رکبنب دبع اہلل، رضحت ا،س ایبؿ رکےت ںیہ ہک اوہنں  ے داھکی ہک یبن یلص 

 

عی س

اہیم نب اطسبؾ 

جح افر رمعہ دفونں وک  عم ایک ےہ رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت انب رمع ریض اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

رطػ  اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ  و اوہنں  ے رفامای مہ  ے جح اک ارحاؾ ابدناھ اھت رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک

 ی ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایک ےتہک ںیہ  و اوہنں  ے اہک ہک وگای مہ ےچب ےھت۔و ا افر ںیم  ے اؿ وک ربخ د

ی، سیدی انب زرعی، بیبح نب دیہش، رکبنب دبعاہلل، رضحت ا،س :  رافی

 

عی س

 اہیم نب اطسبؾ 

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

  

 ...احیج ےک ےئل وطاػ دقفؾ افر اس ےک دعب یعس رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احیج ےک ےئل وطاػ دقفؾ افر اس ےک دعب یعس رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     503    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی خاٟس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ًبْش، اس٤اًي١ :  راوی

٨ُِت َجأّٟشا  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َوبََزَة  ٌٔي١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ ًَِبثَْر  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  ََٓحائَُط َرُج١ْ َحسَّ ٨ًَِٔس اب٩ِٔ ٤ًََُز 

ِٟبَِئت  َٖ بٔا ا٢َ أََيِؼ٠ُُح لٔی أَِ٪ أَكُو َ٘ َّی  َٓ ِٟبَِئت َحً ِٕ بٔا و٢ُ َُل َتُل ُ٘ ًَبَّإض َي إٔ٪َّ اب٩َِ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٕ ٔ ٤َِِٟوٗ ِب١َ أَِ٪ آتَٔی ا َٗ

ِٟبَِئت  َٖ بٔا َلا َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس َحخَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َ٘ َٓ  َٕ ٔ ٤َِِٟوٗ ِتَٔی ا ِ َتأ ِب١َ أَِ٪ َیأ ِو٢ٔ َٗ َ٘ ٔ ب َٓ  َٕ ٔ ٤َِِٟوٗ تَٔی ا

ا ّٗ ٔ ٨َِت َػاز ُٛ ًَبَّإض إِٔ٪  ِو٢ٔ اب٩ِٔ  َ٘ ُّٙ أَِ٪ َتأُِخَذ أَِو بٔ ٥َ أََح ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ر ، اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم 

 

 ش
عی

رضحت انب رمع ریض ییحی نب ییحی، 



 

 

اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اھٹیب اھت ہک اکی آدیم آای افر اس  ے رعض ایک ہک ایک ریمے ےئل فوقػ رعہف ےس ےلہپ تیب اہلل اک وطاػ رکان 

در ت ےہ؟  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اہں  و اس  ے رعض یک ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

امےت ںیہ ہک فوقػ رعہف ہن رکف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح ایک افر رف

تیب اہلل اک وطاػ ایک اس ےس ےلہپ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت رشتفی الےت فوقػ ےک ےئل  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

امؿ اک زایدہ قح ےہ ہک اےس ایل اج ے ای رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وقؽ اک ارگ  و اچس ےہ  و اتب ہک سک  ر فآہل فملس ےک رف

 لمع ایک اج ے۔

ر ، اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 ش
عی

 ییحی نب ییحی، 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احیج ےک ےئل وطاػ دقفؾ افر اس ےک دعب یعس رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، جزیز، بيا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ا٢َ َسأ٢ََ َرُج١ْ اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َٗ ٩ًَِ َوبََزَة  ٩ًَِ بََيإ٪  ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِس و َحسَّ َٗ ِٟبَِئت َو ُٖ بٔا ٨ًَُِض٤َا أَكُو  

ََُٓلٕ٪  ِّی َرأَیُِت اب٩َِ  ٔن ا٢َ إ َٗ َک  ٌُ ا٢َ َو٣َا ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ َِٟحخِّ  ٣ُِت بٔا ا٢َ أرَِحَ َ٘ َٓ ٧َِيا  َٓت٨ََِتطُ اٟسُّ ِس  َٗ َِٟی٨َا ٨ِ٣ُٔط َرأَی٨َِاُظ  ٔ صُطُ َوأ٧ََِت أََحبُّ إ یرَِکَ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَی٨َِا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٧َِيا ث٥َُّ  ت٨ِٔطُ اٟسُّ ِٔ ٥ِ َت َٟ ِٟبَِئت َوأَی٨َُّا أَِو أَی٥ُُِّٜ  َٖ بٔا َِٟحخِّ َوكَا ٦َ بٔا َوَسَعی بَيَِن  أرَِحَ

ٍَ ٩ِ٣ٔ ُس  ٔ َّب ُّٙ أَِ٪ َتت ٥َ أََح ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُش٨َُّة اہللٔ َوُس٨َُّة َرُسؤٟطٔ َػل َٓ ٤َِٟزَِوةٔ  ا َوا َٔ ااٟؼَّ ّٗ ٔ ٨َِت َػاز ُٛ ََُٓلٕ٪ إِٔ٪   ٨َّٔة 

ہک اکی آدیم  ے رضحت انب رمع ریض اہلل ہبیتق نب دیعس، رجری، ایبؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای 

 اعتٰیل ہنع ےس وساؽ ایک ہک ایک ںیم تیب اہلل اک وطاػ رکوں؟ ںیم  ے جح اک ارحاؾ ابدناھ نوا ےہ  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےس اندنسپ ےتھجمس ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع  ے رفامای ہک ےھجت سک  ے رفاک ےہ؟  و فہ آدیم ےنہک اگل ہک ںیم  ے الفں ےک ےٹیب وک داھکی ہک فہ ا

 فآہل فملس  و ںیمہ اؿ ےس زایدہ وبحمب ںیہ مہ  ے اؿ وک داھکی ہک فہ داین ےک ہنتف ںیم التبم نو ےئگ ںیہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

 ایگ نو رھپ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک مہ ںیم ےس افر مت ںیم ےس وکؿ ااسی ےہ ہک  ےس داین ےک ہنتف ںیم التبم ہن رک دای

اہلل اک  ہنع  ے رفامای ہک مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح اک ارحاؾ ابدناھ افر تیب

 فملس یک تنس اک الفں آدیم یک تنس ےس زایدہ وطاػ ایک افر افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس یک  و اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 قح ےہ ہک اس یک ریپفی یک اج ے ارگ  و اچس ےہ  و اتب۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، ایبؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ حاس اب

 جح اک ایبؿ :   ابب

  فاال وطاػ دقفؾ ےس ےلہپ الحؽ نواس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو اتکس افر ہن یہ جح اک ارحاؾ ابدنےنھ

 اتکس ےہ ینعی ارحاؾ  ںیہ وھکؽ اتکس ۔
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 زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حرضت ٤ًزو ب٩ زی٨ار :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َٖ  َحسَّ َلا َٓ ٤َِزةٕ  ٌُ ٔس٦َ بٔ َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ  ٨َِٟا اب٩َِ ٤ًََُز  َ َسأ

 ًَ َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ِتٔی ا٣َِزأََتُط  ٔ أََیأ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ِٕ بَيَِن اٟؼَّ ٥ِ یَُل َٟ ِٟبَِئت َو ا بٔا ٌّ ِٟبَِئت َسِب َٖ بٔا َلا َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

 َ٘ ٤َ ِٟ َٕ ا َّی َخ٠ِ ِس كَاَ٪ َل٥ُِٜ فٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ أُِسَوْة َحَش٨َْة َوَػل َٗ ا َو ٌّ ٤َِٟزَِوةٔ َسِب ا َوا َٔ َتئِن َوبَيَِن اٟؼَّ ٌَ ِٛ  ا٦ٔ َر

زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت رمعف نب دانیر ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک مہ  ے رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ہک فہ رمعہ رک ے ےک ےئل آای افر اس  ے تیب اہلل اک وطاػ ایک ہکبج افص افر رمفہ ےک درایمؿ وطاػ اکی آدیم ےک ابرے ںیم وپاھچ

 یعس  ںیہ ایک فہ آدیم اینپ ویبی ےک اپس آاتکس ےہ؟  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فآہل فملس  ے تیب اہلل ےک است رکچ اگل ے ینعی وطاػ ایک افر اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف فملس رشتفی ال ے افر آپ یلص اہلل ہیلع 

رڑپ ںی ڑپ  افر افص فرمفہ ےک درایمؿ است رکچ اگل ے ینعی یعس یک افر رفامای ہک اہمترے ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یک ایحت ہبیط رتہبنی ومنہن ےہ۔

 ؿ نب ہنییع، رضحت رمعف نب دانیرزریہ نب رحب، ایفس :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

رحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ دقفؾ ےس ےلہپ الحؽ نو اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو اتکس افر ہن یہ جح اک ا

 اتکس ےہ ینعی ارحاؾ  ںیہ وھکؽ اتکس ۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوربيٍ زہزانی، ح٤از ب٩ زیس، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ٤ًز ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

َ َحسَّ  ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس ح و َحسَّ از ٩ًَِ َح٤َّ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ  ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو اٟزَّبٔي ِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ٥َ ٧َِحَو َحٔسیٔث اب٩ِٔ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َج٤ٔي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِض٤َا 

 ًَُیِی٨َةَ 

رمع ییحی نب ییحی، اوبرعیب زرہاین، امحد نب زدی، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ،، رمع نب دانیر، انب رمع اس  دن ےک اسھت رضحت انب 

 ہلل ہیلع فآہل فملس ےس انب ہینیع یک دحثی یک رطح رفاتی لقن یک۔ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص ا

 ییحی نب ییحی، اوبرعیب زرہاین، امحد نب زدی، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ،، رمع نب دانیر، انب رمع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فاال وطاػ دقفؾ ےس ےلہپ الحؽ نو اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو اتکس افر ہن یہ جح اک ارحاؾ ابدنےنھ

 اتکس ےہ ینعی ارحاؾ  ںیہ وھکؽ اتکس ۔

     507    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، ٤ًزو، اب٩ حارث، حرضت ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِْزو َوصَُو اب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ًَبِ َحسَّ سٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َرُجَّل ٔس ب٩ِٔ 

ِٟبَِئت  َٖ بٔا َٓإَٔذا كَا َِٟحخِّ  ٩ًَِ َرُج١ٕ یُض١ُّٔ بٔا  ٔ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر َُٟط َس١ِ لٔی رُعِ ا٢َ  َٗ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ََٟک َُل  ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ا٢َ  َٗ َٓإِٔ٪  أََیٔح١ُّ أ٦َِ َُل 

 َ َشأ َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ َذَٟٔک  ُ٘ َٟطُ إٔ٪َّ َرُجَّل َي  ١ِ ُ٘ َٓ و٢ُ َیٔح١ُّ  ُ٘ إٔ٪َّ َرُجَّل كَاَ٪ َي َٓ ٠ُُِٗت  َِٟحخِّ  َِٟحخِّ إُٔلَّ بٔا ا٢َ َُل َیٔح١ُّ ٩ِ٣َ أََص١َّ بٔا َ٘ َٓ ُِٟتُط 

إٔ٪َّ َرُجَّل كَاَ٪ یُدِ  َٓ ُط  َٟ  ١ِ ُ٘ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ثُِتُط  َحسَّ َٓ َٟىٔی  َ َشأ َٓ انٔی اٟزَُّج١ُ  ََٓتَؼسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ بٔئَِص ٣َا  َٗ َّی اہللُ بٔرُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللَٔذَٟٔک   َػل

 َٟ ُت  ََٓذََکِ حٔئُِتُط  َٓ ا٢َ  َٗ َٔک  ََل ذَٟ ٌَ َٓ ِس  َٗ  ٔ َٔک َو٣َا َطأُِ٪ أَِس٤َاَئ َواٟزُّبَيِر ١َ ذَٟ ٌَ َٓ ِس  َٗ  ٥َ ٠ُِت ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ُ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا  َ٘ َٓ ُط َذَٟٔک 

ٔشطٔ َيِشأَُٟىٔی أَُه  ِٔ ٤َا بَاُٟطُ َُل یَأِتٔيىٔی ب٨َٔ َٓ ا٢َ  َٗ ِس َحخَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َُل أَِزرٔی  َٗ َذَب  َٛ ِس  َٗ َّطُ  َٓإ٧ٔ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت َُل أَِزرٔی  ا  اٗٔيا ٨ُُّط رٔعَ

سٔ  َٗ ٢َ َطِيٕئ بََسأَ بٔطٔ حٔيَن  ٨ًََِضا أَ٪َّ أَوَّ ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  أَِخبََرِتىٔی  َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَ ث٥َُّ كَاَػل َُّط َتَوؿَّ ََّٜة أ٧َ ِٟبَِئت ٦َ ٣َ َٖ بٔا

َُيِرُُظ ث٥َُّ ٤ًَُزُ ٣ٔ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ِٟبَِئت ث٥َُّ  ُٖ بٔا َوا َ بٔطٔ اٟلَّ ٢َ َطِيٕئ بََسأ کَاَ٪ أَوَّ َٓ ٢ُ ث٥َُّ َحخَّ أَبُو برَِکٕ  أَیُِتُط أَوَّ ٤َاُ٪ ََفَ ِْ ١ُِْ َذَٟٔک ث٥َُّ َحخَّ ًُ



 

 

 َُ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ ِٟبَِئت ث٥َُّ  ُٖ بٔا َوا َٓکَاَ٪ َطِيٕئ بََسأَ بٔطٔ اٟلَّ ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٍَ أَبٔی اٟزُّبَيِر ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ث٥َُّ َحَحِحُت ٣َ ًَ اؤَیُة َو ٌَ يِرُُظ ث٥َُّ ٣ُ

ََِؼاَر يَ  َ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواِْل ٥َِٟ ی٩َُِٜ َُيِرُُظ ث٥َُّ َرأَیُِت ا ِٟبَِئت ث٥َُّ  ُٖ بٔا َوا َ بٔطٔ اٟلَّ ٢َ َطِيٕئ بََسأ ٔ أَوَّ ٠ُوَ٪ َذٟ ٌَ َُيِرُُظ ث٥َُّ ِٔ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َک ث٥َُّ 

ََل َيِش  َٓ ٕ َوَصَذا اب٩ُِ ٤ًََُز ٨ًَِٔسص٥ُِ أَ ٤َِزة ٌُ َضا بٔ ـِ ُ٘ ٥ِ ی٨َِ َٟ َٔک اب٩ُِ ٤ًََُز ث٥َُّ  ١َ ذَٟ ٌَ َٓ ٩ِ ٣ََضی ٣َا آَٔخُ ٩ِ٣َ َرأَیُِت  أَُٟو٧َطُ َوَُل أََحْس ٤٣َّٔ

َسا٣َ  ِٗ وَ٪ أَ ٌُ ـَ ًَٟٔی حٔيَن كَا٧ُوا یَِبَسُؤَ٪ بَٔظِيٕئ حٔيَن َي ِّی َوَخا ِس َرأَیُِت أُم َٗ وَ٪ َو ِٟبَِئت ث٥َُّ َُل َیٔح٠ُّ ٖٔ بٔا َوا ٢َ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ُض٥ِ أَوَّ

ِّی  ِس أَِخبَرَِتىٔی أُم َٗ ٔ٪ َو أ٪ بٔطٔ ث٥َُّ َُل َتٔحَلَّ َٓ ِٟبَِئت َتُلو ٢َ ٩ِ٣ٔ ا َس٣َأ٪ َُل َتِبَسأَأ٪ بَٔظِيٕئ أَوَّ ِ٘ ُ َت َب٠َِت هَٔی َوأ ِٗ ََّضا أَ ِخُتَضا َواٟزُّبَيِرُ أ٧َ

َذَب ٓامَٔی َذََکَ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َٛ ِس  َٗ ٩َ َح٠ُّوا َو ِٛ ا ٣ََشُحوا اٟزُّ َّ٤٠َ َٓ مُّ  َٗ ٤َِزةٕ  ٌُ ََُٓلْ٪ بٔ ََُٓلْ٪ َو  َو

اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، رمعف، انب احرث، رضحت دمحم نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رعاؼ فاوں 

اکی آدیم  ے اؿ ےس اہک ہک رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس آدیم ےک ابرے ںیم وپٹوھ ہک وج جح اک ارحاؾ  ںیم ےس

ےس  ابدنھ ےل افر  ب فہ تیب اہلل اک وطاػ رکےل  و ایک فہ الحؽ نو اتکس ےہ ای  ںیہ؟  و ارگ فہ ےھجت ںیہک ہک فہ الحؽ  ںیہ نو اتکس  و اؿ

 و اس رطح اتہک ےہ ینعی الحؽ نو اتکس ےہ رضحت رعفہ  ے اہک ہک اس  ے وج اہک ربا اہک رھپ فہ آدیم رعاؼ فاال ھجم ےس  انہک ہک اکی آدیم

الم افر ھجم ےس اس  ے وپاھچ  و ںیم  ے اےس رضحت رعفہ اک وقؽ ایبؿ رکدای اس آدیم  ے اہک رضحت رعفہ ےس وہکہک اکی آدیم ربخ 

ہیلع فآہل فملس  ے اس رطح ایک ےہ افر رضحت اامسء افر رضحت زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ایک اشؿ ےہ داتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہک اوہنں  ے یھب اس رطح ایک رافی دمحم نب دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت رعفہ ےک اپس آای افر اؿ ےس اس اک ذرک ایک  و رضحت 

ؿ ےہ؟ ںیم  ے اہک ہک ںیم  ںیہ اج ات اوہنں  ے رفامای ہک فہ وخد ریمے اپس آرک ویکں رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک فہ وک

 ںیہ اج ات ریمے ایخؽ ںیم فہ رعایق ےہ ںیم  ے اہک ںیم  ںیہ اج ات رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای اس آدیم  ے وھجٹ 

ایک ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ےھجم اس یک ربخ دی ہک  س وبال ےہ اہتبل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وج جح 

 فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ ہکم رشتفی ال ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فوض رفامای رھپ تیب اہلل اک وطاػ ایک رھپ جح

 ایس رطح ایک رھپ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے جح ایک ںیم ےک العفہ ھچک یھب  ںیہ ایک رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یھب

 ے اؿ وک داھکی ہک اوہنں  ے بس ےس ےلہپ تیب اہلل وک وطاػ ایک افر جح ےک العفہ ھچک  ںیہ ایک رھپ رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 جح ایک رھپ ںیم  ے یھب رضحت زح ، نب تراؾ ریض اہلل اعتٰیل افر رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یھب

ہنع ےک اسھت جح ایک  و اوہنں  ے یھب بس ےس ےلہپ تیب اہلل اک وطاػ ایک افر جح ےک العفہ ھچک  ںیہ ایک رھپ ںیم  ے داھکی ہک اہمرجنی 

  ے بس ےس آرخ ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل افر ااصنر یھب ایس رطح رکےت ںیہ افر فہ یھب جح ےک العفہ ھچک  ںیہ رکےت رھپ ںیم

اؼ اعتٰیل ہنع وک ایس رطح رکےت نو ے داھکی افر رمعہ ےک دعب جح ےک ارحاؾ وک  ںیہ وھکال افر ہی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  و رع



 

 

 آےت یہ تیب اہلل ےک وطاػ فاوں ےک اپس وموجد یہ ںیہ ہی اؿ ےس ویکں  ںیہ وپےتھچ افر ےنتج االسػ ےھت بس ےک بس ہکم ںیم

ےس ادتباء رکےت ےھت رھپ الحؽ  ںیہ نوےت ےھت ارحاؾ  ںیہ وھکےتل ےھت افر ںیم  ے اینپ امں افر اخہل وک یھب داھکی ہک  س فتق فہ 

ریمی نہب  آںیئ  و فہ یھب بس ےس ےلہپ تیب اہلل اک وطاػ رکیت  ںیھ رھپ الحؽ  ںیہ نویت  ںیھ ریمی امں  ے ےھجم ربخ دی ہک ںیم افر

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر رضحت زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر الفں الفں آدیم رصػ رمعہ رک ے آ ے ےھت  و  ب رنک 

 وک ٹوھ ایل  و فہ بس الحؽ نو ےئگ افر اس  ے ھجت ےس وج ذرک ایک وھجٹ ایک

  نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، رمعف، انب احرث، رضحت دمحم :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ دقفؾ ےس ےلہپ الحؽ نو  اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو اتکس افر ہن یہ جح اک

 اتکس ےہ ینعی ارحاؾ  ںیہ وھکؽ اتکس ۔

     508    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، زہير ب٩ رحب، روح ب٩ ًبازہ، ٨٣ؼور ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت  :  راوی

 ابی برک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاس٤اء ب٨ت 

ثَىٔی ُزَصيِرُ بِ  ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َرِوُح َحسَّ َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٩ُ رَحِ

ثَىٔی ٨ِ٣َُؼ  ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی برَِکٕ َرضَٔی ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ َة ب٨ِٔٔت َطِیَبَة  ٔٔيَّ طٔ َػ ٩ًَِ أ٣ُِّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  وُر ب٩ُِ 

طُ صَ  ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ كَاَ٪ ٣َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٣ٔيَن  ِج٨َا ٣َُِحٔ َِٟت ََخَ ا َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَلَیاہللُ   ٥ِ ُ٘ ٠َِي َٓ ا٣ٔطٔ  ِسْی  إرِٔحَ

٥ِ٠َ یَ  َٓ ٔ صَِسْی  ٍَ اٟزُّبَيِر َح٠ِ٠َُت َوكَاَ٪ ٣َ َٓ ٥ِ٠َ َی٩ُِٜ ٣َعٔی َصِسْی  َٓ ٠َِيِح١ِٔ٠  َٓ ُط صَِسْی  ٌَ ٥ِ َی٩ُِٜ ٣َ َٟ ٠ََٓبِٔشُت ثَٔيابٔی َو٩ِ٣َ  َِٟت  ا َٗ ِح١ِٔ٠ 

٠ُِت أََتِدَش  ُ٘ َٓ ًَىِّی  ُٗومٔی  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٔلَی اٟزُّبَيِر َح٠َِشُت إ َٓ ِجُت  ٠َِيَک ث٥َُّ ََخَ ًَ  ی أَِ٪ أَثَٔب 

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، انب رج ،، زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، وصنمر نب دبعارلنمح ، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل 

ےک اپس  اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ ارحاؾ ابدنے نو ے ےلکن  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س

ونر رقابین اک اجونر نو فہ اےنپ ارحاؾ  ر اقمئ رےہ افر  س ےک اپس رقابین اک اجونر ہن نو  و فہ الحؽ نو اج ے افر ریمے اپس رقابین وک اج

اؾ  ںیہ  ںیہ اھت  و ںیم الحؽ نویئگ ارحاؾ وھکؽ ڈاال افر رضحت زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رقابین اک اجونر اھت  و اوہنں  ے ارح

وھکال رضحت اامسء رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے اےنپ ڑپکے ےنہپ رھپ ںیم یلکن افر رضحت زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اج رک ھٹیب یئگ  و 



 

 

اہک اوہنں  ے رفامای ہک ھجم ےس ڑھکی نو اج ویکہکن ںیم ارحاؾ یک اح تل ںیم نوں رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے 

 ہک ایک ںیہمت ڈر ےہ ہک ںیم ھجت  ر وکد ڑپفں یگ۔

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، انب رج ،، زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، وصنمر نب دبعارلامحؿ، رضحت اامسء تنب ایب رکب  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فاال وطاػ دقفؾ ےس ےلہپ الحؽ نو اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو اتکس افر ہن یہ جح اک ارحاؾ ابدنےنھ

 اتکس ےہ ینعی ارحاؾ  ںیہ وھکؽ اتکس ۔

     509    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًباض ب٩ ًبساٌٟوي٥ ٨ًبری، ابوہظا٦ ٣ِيرہ، اب٩ س٤٠ہ ٣دزومی، وہب، ٨٣ؼور ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت اس٤اء  :  راوی

 ب٨ت ابی برک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو صَٔظ  ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٔوي٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  ثَىٔی  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر و َحسَّ ث٨ََا ُوصَِيْب َحسَّ ٤َِِٟدزُومٔیُّ َحسَّ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ا ا٦ٕ ا

ٍَ َرُسو ٔس٨َ٣ِا ٣َ َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی برَِکٕ َرضَٔی اہللُ  طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ب٩ُِ  َّی اہللُ  ٥َ ٢ٔ اہللٔ َػل

ًَىِّی اِستَرِخٔی  ا٢َ اِستَرِخٔی  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َُّط  ١ِْٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َُيَِر أ٧َ َِٟحخِّ ث٥َُّ َذََکَ ب٤ٔٔ ٠ُِت أََتِدَشی أَِ٪ أَثَٔب ٣ُض٠ِّٔيَن بٔا ُ٘ َٓ ًَىِّی 

٠َِيَک  ًَ 

، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، اوباشہؾ ریغمہ، انب ہملس زخمفیم، فبہ، وصنمر نب دبعارلنمح 

ہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اسھت جح اک ارحاؾ ابدنھ نو ے آ ے رھپ انب رج ، یک 

 ےس اےسی ڈرےت دحثی یک رطح دحثی ذرک یک وسا ے اس ےک اس ںیم ےس اوہنں  ے رفامای ہک ھجم ےس دفر نو اج ںیم  ے اہک ہک ھجم

 نو ہک ںیم ھجت  ر وکد ڑپفں یگ۔

ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، اوباشہؾ ریغمہ، انب ہملس زخمفیم، فبہ، وصنمر نب دبعارلامحؿ، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فاال وطاػ دقفؾ ےس ےلہپ الحؽ نو اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو اتکس افر ہن یہ جح اک ارحاؾ ابدنےنھ



 

 

 اتکس ےہ ینعی ارحاؾ  ںیہ وھکؽ اتکس ۔

     510    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌيسایلی، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٤ًزو، حرضت ابواسوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ِْزو  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی  ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس َ و َحسَّ ًَِبَس اہللٔ ٣َِولَی  أَبٔی اِْل ٔ أَ٪َّ  ِسَوز

َِٟحُحو ٍُ أَِس٤َاَئ ك٤ََّ٠ُا ٣َزَِّت بٔا َّطُ كَاَ٪ َيِش٤َ ثَطُ أ٧َ ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ًَلَی َرُسؤٟطٔ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی برَِکٕ َرضَٔی اہللُ  َّی اہللُ  و٢ُ َػل ُ٘ ٔ٪ َت

ُط َصاص٨َُا َو٧َِح٩ُ  ٌَ ٨َِٟا ٣َ َ ِس ٧َز َ٘ َٟ  ٥َ ًَائَٔظُة  َوَس٠َّ ًَِت٤َزُِت أ٧ََا َوأُِخًٔی  ا َٓ ٠ٔي٠َْة أَِزَواز٧َُا  َٗ ٠ٔي١ْ َهِضز٧َُا  َٗ ائٔٔب  َ٘ َِٟح ُٖ ا ا َٔ َیِو٣َئٕٔذ خٔ

ا٢َ  َٗ َِٟحخِّ  ٔشیِّ بٔا ٌَ ِٟ ِٟبَِيَت أَِح٨َ٠ِ٠َا ث٥َُّ أَص٨َ٠ِ٠َِا ٩ِ٣ٔ ا ا ٣ََشِح٨َا ا َّ٤٠َ َٓ ََُٓلْ٪  ََُٓلْ٪ َو َوایَتٔطٔ أَ٪َّ ٣َِولَی أَِس٤َاَئ َصاُروُ٪ فٔی رٔ َواٟزُّبَيِرُ َو

ِبَس اہللٔ  ًَ ٥ِ ُيَش٥ِّ  َٟ  َو

اہرفؿ نب دیعسا،یل، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، رضحت اوباوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل وج 

 ے رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انس رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ومیل ںیہ فہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک اوہنں 

 ب فہ وجحؿ ےک اقمؾ ےس سگرںی  و رفامںیت ہک اہلل اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر رتمح انزؽ رفام ے ہک مہ آپ یلص اہلل 

راہ یھب وھتڑا اھت  و ںیم  ے ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اہیں ارتے افر امہرے اپس اس دؿ وبھج وھتڑا اھت افر وسارایں مک  ںیھ افر زاد

 افر ریمی نہب رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر رضحت زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر الفں الفں  ے رمعہ ایک  و  ب مہ  ے تیب اہلل

امسء ےک ومیل ذرک ایک ےہ اک وطاػ رکایل  و مہ الحؽ نوےئگ افر رھپ اشؾ وک مہ  ے جح وک ارحاؾ ابدناھ، اہرفؿ  ے اینپ رفاتی ںیم رضحت ا

 افر دبعاہلل اک انؾ ذرک  ںیہ ایک۔

 اہرفؿ نب دیعسا،یل، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، رضحت اوباوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

اال وطاػ دقفؾ ےس ےلہپ الحؽ نو ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو اتکس افر ہن یہ جح اک ارحاؾ ابدنےنھ ف اس

 اتکس ےہ ینعی ارحاؾ  ںیہ وھکؽ اتکس ۔

     511    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، روح ب٩ ًبازہ، طٌبہ، حرضت ٣ش٥٠ َقی :  ویرا

 ِٟ َ ا٢َ َسأ َٗ یِّ  َُِٟقِّ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ُِض٤َا َحسَّ ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ُت اب٩َِ 



 

 

 ٔ َؽ ٓ خَّ َِٟحخِّ ََفَ ةٔ ا ٌَ َّی ٩ًَِ ٣ُِت ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ تَُحسِّ ٔ أ٦ُُّ اب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ا٢َ َصٔذظ َ٘ َٓ ٨َِضا  ًَ ٔ ی٨ََِهی  اہللُ يَضا َوكَاَ٪ اب٩ُِ اٟزُّبَيِر

إَٔذا ا٣َِزأَْة َؿِد٤َ  َٓ ٠َِيَضا  ًَ ََٓسَخ٨َ٠ِا  ا٢َ  َٗ َٓاِسأَُٟوَصا  ٠َِيَضا  ًَ اِزُخ٠ُوا  َٓ َؽ ٓٔيَضا  ٥َ َرخَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ َؽ ًَ ِس َرخَّ َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٤َِياُئ  ًَ ْة 

٥َ ٓٔيَضا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

دمحم نب احمت، رفح نب ابعدہ، ہبعش، رضحت ملسم رقی رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس جح ک عت ےک 

دی ہکبج رضحت انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ےس عنم رفامےت ےھت  ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے اس ابرے ںیم رتصخ دے

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ہی رضحت انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ وموجد ںیہ وج ایبؿ رکیت ںیہ ہک 

یک دختم ںیم اجؤ افر اؿ ےس وپٹوھ بت مہ اؿ ےک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ہلسلس ںیم رتصخ دی ےہ  و مت اؿ

اپس ےئگ  و فہ اکی ومیٹ افر انانیب تررت  یھ امہرے وپےنھچ  ر اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ہلسلس 

 ںیم رتصخ دی ےہ۔

 دمحم نب احمت، رفح نب ابعدہ، ہبعش، رضحت ملسم رقی :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فاال وطاػ دقفؾ ےس ےلہپ الحؽ نو اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو اتکس افر ہن یہ جح اک ارحاؾ ابدنےنھ

 ےہ ینعی ارحاؾ  ںیہ وھکؽ اتکس ۔اتکس 

     512    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٤ا٪، اب٩ بظار، ٣ح٤سيٌىی اب٩ جٌَف، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ح و َحسَّ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََاظ اب٩ُِ ا َبَة و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ا  ٌّ ََفٕ َج٤ٔي ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ اظ اب٩ُِ َبظَّ

ا اب٩ُِ جَ  َِٟحخِّ َوأ٣ََّ ُة ا ٌَ ١ِ ٣ُِت ُ٘ ٥ِ َي َٟ ُة َو ٌَ ٤ُِِٟت فٔی َحٔسیْٔطٔ ا َٓ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا  أ٣ََّ َٓ  ٔ ا٢َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ََفٕ  ٌِ

ُة ا٨َِّٟشائٔ  ٣ُِش٥ْٔ٠  ٌَ َِٟحخِّ أَِو ٣ُِت ُة ا ٌَ  َُل أَِزرٔی ٣ُِت

انب ینثم، دبعارلنمح ، انب  ،رر، دمحمینعی انب رفعج، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ ابیق 
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 ہک ملسم رقی  ے اہک ہک ےھجم  ںیہ ولعمؾ ہک )م

 انب ینثم، دبعارلامحؿ، انب  ،رر، دمحمینعی انب رفعج، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فاال وطاػ دقفؾ ےس ےلہپ الحؽ نو اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو اتکس افر ہن یہ جح اک ارحاؾ ابدنےنھ

 ینعی ارحاؾ  ںیہ وھکؽ اتکس ۔ اتکس ےہ

     513    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، حرضت ٣ش٥٠ َقی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ وُُل أَص١ََّ  و َحسَّ ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٍَ اب٩َِ  یُّ َس٤ٔ َُِٟقِّ ا

َّی اہللُ ٥ِ٠َ َیٔح١َّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٕ َوأََص١َّ أَِػَحابُطُ بَٔحٓخٕ  ٤َِزة ٌُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ ًَ َّی اہللُ  َِٟضِسَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٚ ا ٥َ َوَُل ٩ِ٣َ َسا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٥ِ٠َ یَح١َّٔ ٩ِ٣ٔ أَ  َٓ َِٟضِسَی  َٚ ا کَاَ٪ ك٠ََِحُة ب٩ُِ ًُبَِئس اہللٔ ٓٔي٩ِ٤َ َسا َٓ  ِػَحابٔطٔ َوَح١َّ َب٘ٔیَُّتُض٥ِ 

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت ملسم رقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اوہنں  ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسویھتں  ے جح وک ارحاؾ رفامےت نو ے انس ہک یبن 

 ابدناھ  و ہن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الحؽ نو ے افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس وج

الحؽ نو ے افر اؿ ںیم ےس ابیق احصہب الحؽ نوےئگ افر رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایہن رقابین اسھت الای اھت فہ 

 رضحات ںیم ےس ےھت نج ےک اسھت رقابین  یھ اس ےئل فہ الحؽ  ںیہ نو ے ارحاؾ  ںیہ وھکال۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت ملسم رقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فاال وطاػ دقفؾ ےس ےلہپ الحؽ نو اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ فاال وطاػ ےک اسھت یعس رک ے ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو اتکس افر ہن یہ جح اک ارحاؾ ابدنےنھ

 اتکس ےہ ینعی ارحاؾ  ںیہ وھکؽ اتکس ۔
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س يٌىی اب٩ جٌَف، ك٠حہ ب٩ ًبيساہلل :  راوی

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٥ِ و َحسَّ َٟ  ٩ِ ا٢َ َوكَاَ٪ ٤٣َّٔ َٗ َّطُ  َُيَِر أ٧َ  ٔ ُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

َٓأََحَلَّ  َِٟضِسُی ك٠ََِحُة ب٩ُِ ًُبَِئس اہللٔ َوَرُج١ْ آََخُ  ُط ا ٌَ  َی٩ُِٜ ٣َ

ںیم ےہ ہک نج دمحم نب  ،رر، دمحم ینعی انب رفعج، ہحلط نب دیبع اہلل اس  دن ےک اسھت ہی رفاتی یھب اس رطح لقن یک یئگ ےہ  نکی اس 



 

 

 ےک اپس رقابین  ںیہ  یھ فہ رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اکی دفرسے آدیم ےھت  و فہ دفونں الحؽ نوےئگ۔

 دمحم نب  ،رر، دمحم ینعی انب رفعج، ہحلط نب دیبعاہلل :  رافی

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

  

 ...جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 ب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، وہيب، ًبساہلل ب٩ كاؤض، حرضت ا :  راوی

٩ًَِ أَبٔيطٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ كَاُوٕض  ث٨ََا  ث٨ََا ُوَصِيْب َحسَّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 ِٟ ٔ ا ٤َِزَة فٔی أَِطُضز ٌُ ِٟ ا٢َ كَا٧ُوا َیَزِوَ٪ أَ٪َّ ا َٗ ٨ُِض٤َا  وُٟوَ٪ إَٔذا بََزأَ ًَ ُ٘ ا َوَي ٦َ َػََفّ ٤ََُِٟحَّ ٠ُوَ٪ ا ٌَ ُُٔحورٔ فٔی اِْلَِرٔق َوَیِح ِٟ ٔ ا َِٓحز َحخِّ ٩ِ٣ٔ أَ

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ًَِت٤َزِ  ٤َِزةُ ٩ِ٤َٟٔ ا ٌُ ِٟ ََِش٠ََذ َػََفِ َح٠َِّت ا ا اِْلَثَزِ َوا َٔ ًَ بَزِ َو ٥َ َوأَِػَحابُطُ اٟسَّ ٕة  طٔ َوَس٠َّ ٌَ َػبٔيَحَة َرابٔ

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَیُّ  َ٘ َٓ اَه٥َ َذَٟٔک ٨ًَِٔسص٥ُِ  ٌَ َت َٓ ٠ُوَصا ٤ًَُِزّة  ٌَ أ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ یَِح َٓ َِٟحخِّ  ِٟٔح١ُّ ك٠ُُّطُ ٣ُض٠ِّٔيَن بٔا ا٢َ ا َٗ ِٟٔح١ِّ    ا

 ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ اجتیلہ ےک زامہن ںیم دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 وگ ہی ایخؽ رکےت ےھت ہک جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رکان زنیم  ر امتؾ انگنوں ےس ےڑا انگہ ےہ افر فہ وگ رحمؾ وک رفص انبےت ےھت افر فہ

ووں یک ںیتشپ ایھچ نو اجںیئ افر راہتس ےس احویجں ےک اپؤں ےک اشنؿ ٹم اج

 

 ی
ی

 

ی

 

ب

ںیئ افر رفص اک ہنیہم  مت نو اج ے  و ےتہک ہک  ب اف

 رمعہ رک ے فاوں ےک ےئل رمعہ الحؽ نو اجات ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل

وک رمعہ اک ارحاؾ انب ڈاو  و ا ںیہ ہی ہنع ذی اجحل یک اچر اترخی یک حبص جح اک ارحاؾ ابدنے نو ے آ ے  و آپ  ے مکح رفامای ہک اس ارحاؾ 

رگاں سگرا  و اوہنں  ے رعض ایک@ اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مہ ےسیک الحؽ نوں؟ آپ  ے رفامای @ مت اسرے الحؽ 

 نواجؤ۔

 دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 ة اٟبراء، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہَصب٩ ًلی جہـِم، طٌبہ، ایوب، ابی اٌٟاٟي :  راوی

 َ ِٟب أَٟئة ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ أَیُّوَب  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ََِصُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٍَ اب٩َِ  َُّط َس٤ٔ رَّأئ أ٧َ

وُُل أَص١ََّ َرُسو٢ُ  ُ٘ ٨ُِض٤َا َي ًَ  َٗ ِبَح َو َّی اٟؼُّ ََٓؼل ِٟٔححَّةٔ  يَِن ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ـَ ٣َ ٍٕ ٔس٦َ ْٔلَِربَ َ٘ َٓ َِٟحخِّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا َّی اہللُ  ا اہللٔ َػل َّ٤َٟ ا٢َ 

٠َِضا ٤ًَُِزةّ  ٌَ ٠َِيِح َٓ ٠ََضا ٤ًَُِزّة  ٌَ ِبَح ٩ِ٣َ َطاَئ أَِ٪ یَِح َّی اٟؼُّ  َػل

 

 

ی، ہبعش، اویب، ایب ااعللی ة

م

 

 ہ ض
د

اربلاء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  رصننب یلع 

فملس  ے جح اک ارحاؾ ابدناھ افر ذی اہجحل یک اچر اترخی یک رات سگر ے ےک دعب ہکم رشتفی ال ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 ڑپھ یل ےہ  و وج اچاتہ ےہ ہک رمعہ رکے  و فہ رمعہ رک ےل۔ حبص یک امنز ڑپ ی افر رفامای ہک  س  ے حبص یک امنز

 اربلاء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ی، ہبعش، اویب، ایب ااعللی ة

م

 

 ہ ض
د

 رصننب یلع 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ےک ونیہمں ںیم رمعہ رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمجح
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 ابزاہي٥ ب٩ زی٨ار، روح، ابوزاؤز ٣باركی، ابوطہاب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ ْٛير، حرضت طٌبہ :  راوی

ث٨ََا َر  ث٨ََاظ إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ زٔی٨َإر َحسَّ َّی و َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب ح و َحسَّ ٤َُِٟباَركٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ا ِوْح ح و َحسَّ

اَُل  َ٘ َٓ  ٕ ْٔير َٛ ا َرِوْح َوَیِحٌَی ب٩ُِ  ٔ أ٣ََّ َبَة فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  ٕ ك٠ُُّ ْٔير َٛ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ََ َحسَّ ا٢َ  َٗ ٤َا  ِصْ أَص١ََّ َرُسو٢ُ اہللٔ َٛ

َّی ا ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َٓفٔی رَٔوایَتٔطٔ ََخَ ا أَبُو ٔطَضإب  َِٟحخِّ َوأ٣ََّ ٥َ بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟحخِّ َوفٔی َػل ٥َ ٧ُض١ُّٔ بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

َِٟبِلحَ  ِبَح بٔا َّی اٟؼُّ ََٓؼل ا  ٌّ ٠ِطُ َحٔسیْٔض٥ِٔ َج٤ٔي ُ٘ ٥ِ َي َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ِٔمَّ  ـَ َِٟحِض  أئ َخََل ا

اربامیہ نب دانیر، رفح، اوبداؤد رابریک، اوبباہب، دمحم نب ینثم، ییحی نب ریثک، رضحت ہبعش ےس اس  دن یک رفاتی ںیم ےہ ہک مہ 

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح اک ارحاؾ ابدنھ رک ےلچ افر اکی رفاتی ںیم ےہ 

 احطبء ںیم چنہپ ےک رجف یک امنز ڑپ ی۔

 اربامیہ نب دانیر، رفح، اوبداؤد رابریک، اوبباہب، دمحم نب ینثم، ییحی نب ریثک، رضحت ہبعش :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ ٓـ١ سسوسی، وہيب، ایوب، ابی اٌٟاٟية اٟبراء، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا َصاُروُ٪  ِٟ  و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ا ث٨ََا ُوصَِيْب أَِخبََر٧َا أَیُّوُب  ُسؤسیُّ َحسَّ ١ٔ اٟشَّ ـِ َٔ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ِٟبَرَّأئ ب٩ُِ  أَٟئة ا ٌَ

٥َ َوأَِػ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِْشٔ َوص٥ُِ ی٠َُبُّوَ٪ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٍٕ َخ٠َِوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َحابُُط ْٔلَِربَ

٠ُوَصا ٤ًَُِزةّ  ٌَ أ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ یَِح َٓ َِٟحخِّ   بٔا

 اربلاء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای 

 

اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب لضف ،دفیس، فبیہ، اویب، ایب ااعللی ة

فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اچر اترخی وک جح اک ہیبلت ڑپےتھ نو ے  ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 ہکم رشتفی ال ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ وک رمعہ ںیم دبےنل اک مکح رفامای۔

 اربلاء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب لضف ،دفیس، فبیہ، اویب، ایب :  رافی

 

 ااعللی ة

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     519    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ابی اٌٟاٟية، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ أَٟئة  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ و َحسَّ ا٢َ ٩ِ اب٩ِٔ  َٗ ٨ًَُِض٤َا   

ِٟٔححَّ  يَِن ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ـَ ٣َ ٍٕ ٔس٦َ ْٔلَِربَ َٗ ِبَح بٔٔذی كَّوی َو ٥َ اٟؼُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُوا َػل ٔة َوأ٣َََز أَِػَحابَُط أَِ٪ یَُحوِّٟ

َِٟضِسُی  ُط ا ٌَ ٤َِزةٕ إُٔلَّ ٩ِ٣َ كَاَ٪ ٣َ ٌُ ا٣َُض٥ِ بٔ  إرِٔحَ

، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل دبع نب دیمح

 

، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، ایب ااعللی ة

ٰیل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے حبص یک امنز ذی وطی ںیم ڑپ ی افر ذی اہجحل یک اچر اترخی وک ہکم رشتفی ال ے افر اےنپ احصہب ریض اہلل اعت

 ای ہک فہ وگ اےنپ ارحاؾ وک رمعہ اک ارحاؾ رکںیل وسا ے اس ےک ہک  س ےک اپس رقابین اک اجونر نو۔ہنع وک مکح رفام



 

 

، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، ایب ااعللی ة

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     520    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ح٥ٜ، ٣حاہس، حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 ٌالٰی ٨ًہرضی اہلل ت

َبُة ح و حَ  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ اذٕ و َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ سَّ

٩ًَِ ٣َُحاصٔسٕ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ َّی  َوا٠َّٟ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 ُ ِٟٔح١َّ ك ٠َِئح١َّ ا َٓ َِٟضِسُی  ٥َِٟ َی٩ُِٜ ٨ًَِٔسُظ ا  ٩ِ٤َ َٓ ٨َا بَٔضا  ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ صَٔذظٔ ٤ًَُِزْة اِسَت٤َِت ِٟحَ اہللُ  ِس َزَخ٠َِت فٔی ا َٗ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ خِّ ٠َّطُ 

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  ٔلَی یَِو٦ٔ ا  إ

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، مکح، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 س آدیم ےک اپس رقابین اک رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہی رمعہ ےہ  س ےس مہ  ے عفن احلص ایک ےہ  و 

 اجونر  ںیہ ےہ  و فہ وپری رطح الحؽ نو اج ے ارحاؾ وھکؽ دے ویکہکن رمعہ ایقتم کت جح ںیم دالخ نوایگ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، مکح، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     521    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ، حرضت ابوج٤زہ ؿبعی٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌب :  راوی

ا٢َ َس  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َبعٔیَّ  ُـّ ُت أَبَا َج٤َِزَة اٟ ٌِ ٔ٤

 َٓ ًَبَّإض  أََتِيُت اب٩َِ  َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ٨ََضانٔی ٧َاْض  َٓ ُت  ٌِ أََتانٔی َت٤َتَّ َٓ ٤ِٔ٨َُٓت  ِٟبَِئت  ٔلَی ا ُت إ ِ٘ ا٢َ ث٥َُّ ا٧َِل٠َ َٗ أ٣َََزنٔی بَٔضا  َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ُِٟتطُ  َ َشأ

َّٟٔذی َر  أَِخبَرِتُُط بٔا َٓ ًَبَّإض  َٓأََتِيُت اب٩َِ  ا٢َ  َٗ ب٠ََّْة َوَحخٌّ ٣َبِرُوْر  َ٘ ا٢َ ٤ًَُِزْة ٣َُت َ٘ َٓ بَرُ إٓت فٔی ٨َ٣َامٔی  ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ بَرُ  أَیُِت  ِٛ اہللُ أَ



 

 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ  ُس٨َُّة أَبٔی ا

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت اوبرمجہ یعبض رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے ک عت ایک  و ووگں  ے ےھجم اس ےس عنم ایک ںیم

فر اؿ ےس اس ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے ےھجم اس اک مکح رفامای رضحت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دختم ںیم آای ا

اوبرمجہ ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم تیب اہلل یک رطػ الچ افر ںیم وس ایگ  و وکیئ آ ے فاال ریمے وخاب ںیم آای افر اس  ے اہک ہک رمعہ وبقؽ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آای افر اس وخاب ےک ابرے  رکایل ایگ افر جح ربمفر رضحت اوبرمجہ ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت انب ابعس
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اساقمس یلص اہلل ںیم ا ںیہ ربخ دی ہک ںیم  ے داھکی ےہ  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اَّللّ

 ہیلع ف ملس یک یہی تنس ےہ۔

 نب رفعج، ہبعش، رضحت اوبرمجہ یعبض دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم :  رافی

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

  

 ...ارحاؾ ےک فتق رقابین ےک افٹن وک اعشر رک ے افر اےس القدہ ڈاےنل اک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ے افر اےس القدہ ڈاےنل اک ایبؿ ںیمارحاؾ ےک فتق رقابین ےک افٹن وک اعشر رک

     522    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ٣ْىی، طٌبہ، ٗتازہ، ابی حشا٪، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

َّی َواب٩ُِ بَ  ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ َْى ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ًَسٔٓیٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ا  ٌّ إر َج٤ٔي ظَّ

٠ًََيِ  َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اَ٪  ٩ًَِ أَبٔی َحشَّ َتاَزَة  ٥َ اَٟٗ ٔة طٔ َوَس٠َّ َٔ ُِٟح٠َِي ِضَز بٔٔذی ا وُّ

 ٔ ٠َئِن ث٥َُّ َرٛ ٌِ ََ ٠ََّسَصا  َٗ ٦َ َو َحٔة َس٨َا٣َٔضا اِْلَی٩ٔ٤َِ َوَس٠ََت اٟسَّ ِٔ َزَصا فٔی َػ ٌَ أَِط َٓ تٔطٔ  َٗ ًَا ب٨َٔا ا اِسَتَوِت بٔطٔ ث٥َُّ َز َّ٤٠َ َٓ َب َراح٠ََٔتطُ 

َِٟحخِّ  ِٟبَِيَسأئ أََص١َّ بٔا  ًَلَی ا

 ایب دعی، انب ینثم، ہبعش، داتدہ، ایب اسحؿ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب

افر اس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ذفاہفیلحل ںیم رہظ یک امنز ڑپ ی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ افینٹن وک وگنماای 

ر ایک  س ےس وخؿ اہب افر اس ےک ےلگ ںیم دف وج ںوں اک اہرڈاال رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ےک وکاہؿ ںیم داںیئ رطػ اعش



 

 

 وساری  ر وسار نو ے  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیباء ےک اقمؾ  ر ےچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح اک ارحاؾ ابدناھ۔

  ایب دعی، انب ینثم، ہبعش، داتدہ، ایب اسحؿ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک فتق رقابین ےک افٹن وک اعشر رک ے افر اےس القدہ ڈاےنل اک ایبؿ ںیم

     523    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ َتاَزَة فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّطُ  َحسَّ َُيَِر أ٧َ َبَة  ٌِ ىَی َحسٔیٔث ُط ٌِ ب٤َٔ

َّی بَٔضا اٟوُّ  ١ِ َػل ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٔة َو َٔ ُِٟح٠َِي ا أَتَی َذا ا َّ٤َٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل  ِضزَ َٗ

رفاتی لقن یک یئگ ےہ وسا ے اس ےک ہک دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ  دنفں ںیم ایس رطح 

 اس ںیم ےہ ہک اوہنں  ے اہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب ذفاہفیلحل آ ے افر اس ںیم رہظ یک امنز اک  ںیہ اہک۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ووگں اک ہی انہک ہک آپ اک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؽ ںیہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ووگں اک ہی انہک ہک آپ اک ہی ایک وتفی ےہ ہک  س ںیم وگ وغشم

     524    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج َح٤َّ

 َٗ ًَّٟٔی  ُٔتَِيا ا ِٟ ًَبَّإض ٣َا َصَذا ا ُِٟضَحِي٥ٔ ُٔلب٩ِٔ  ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ا َٗ ا٢َ  َٗ َد  اَ٪ اِْلرَِعَ ُت أَبَا َحشَّ ٌِ َبِت َس٤ٔ َِّ ِت أَِو َتَظ َٔ َِّ ِس َتَظ

 َٖ ٥َ َوإِٔ٪ َر٤ُُِٔت٥ِ بٔا٨َّٟأض أَ٪َّ ٩ِ٣َ كَا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ُس٨َُّة ٧َبٔي٥ُِِّٜ َػل َ٘ َٓ ِس َح١َّ  َ٘ َٓ ِٟبَِئت   بٔا

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے 



 

 

 ینب  میہ ےک اکی آدیم  ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک آپ ےک اس وتفی ہک اوباسحؿ ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک

 س  ے تیب اہلل اک وطاػ رکایل فہ الحؽ نوایگ یک فہج ےس ووگں ںیم اکیف وشر نوایگ ےہ  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے 

 یک تنس ےہ ارگہچ ںیہمت انوگار ےگل۔رفامای ہک ہی اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ووگں اک ہی انہک ہک آپ اک ہی ایک وتفی ےہ ہک  س ںیم وگ وغشمؽ ںیہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک

     525    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ہاح٤س ب٩ سٌيس زارمی، اح٤س ب٩ اسحاٚ، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی، ٗتازہ، حرضت ابوحشا٪ رضی اہلل تٌالٰی ً :  راوی

تَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ُ ب٩ُِ َیِحٌَی  ث٨ََا َص٤َّ َٙ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إِٔسَح ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔيٕس اٟسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ا٢َ ٗٔي١َ و َحسَّ َٗ اَ٪  ٩ًَِ أَبٔی َحشَّ اَزَة 

 َٓ ِٟبَِئت  َٖ بٔا َّ بٔا٨َّٟأض ٩ِ٣َ كَا ظَّ َٔ ِس َت َٗ ًَبَّإض إٔ٪َّ َصَذا اِْل٣ََِز  َّی اہللُ ُٔلب٩ِٔ  ا٢َ ُس٨َُّة ٧َبٔي٥ُِِّٜ َػل َ٘ َٓ ُٖ ٤ًَُِزْة  َوا ِس َح١َّ اٟلَّ َ٘

 ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوإِٔ٪ َر٤َُُِت٥ِ 

دیعس داریم، ادمح نب ااحسؼ، امہؾ نب ییحی، داتدہ، رضحت اوباسحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک رضحت  ادمح نب

ہنع ےس اہک ایگ ہک اس ہلئسم یک فہج ےس ووگں ںیم اکیف وشر چم ایگ ےہ ہک  س  ے تیب اہلل اک وطاػ رکایل فہ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل 

 الحؽ نوایگ افر فہ اےس رمعہ اک وطاػ رک ےل  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ار نو۔یک ہی تنس ےہ ارگہچ ںیہمت انوگ

 ادمح نب دیعس داریم، ادمح نب ااحسؼ، امہؾ نب ییحی، داتدہ، رضحت اوباسحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ہنع ےس ووگں اک ہی انہک ہک آپ اک ہی ایک وتفی ےہ ہک  س ںیم وگ وغشمؽ ںیہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

     526    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، حرضت ًلاء :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ث٨ََا إِٔسَح ُٖ و َحسَّ وُُل َُل َیُلو ُ٘ ًَبَّإض َي ا٢َ كَاَ٪ اب٩ُِ  َٗ ًََلاْئ  ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی 



 

 

 ٌَ ِو٢ٔ اہللٔ َت َٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ  َٗ و٢ُ َذَٟٔک  ُ٘ َلإئ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ َي ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ِٟبَِئت َحادٌّ َوَُل َُيِرُ َحآدٕ إُٔلَّ َح١َّ  ِٟبَِئت الَی ث٥َُّ ٣َٔح٠ُّضَ بٔا ٔلَی ا ا إ

 َٗ ٖٔ َو زَّ ٌَ ٤ُ ِٟ َس ا ٌِ و٢ُ صَُو َب ُ٘ ًَبَّإض َي ا٢َ كَاَ٪ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٖٔ زَّ ٌَ ٤ُِٟ َس ا ٌِ َٔک َب إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ  ٔٙ تٔي ٌَ ِٟ ِب٠َطُ َوكَاَ٪ َیأُِخُذ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن أ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ یَ  َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٔ أ٣َِز َِٟوَزا ٔة ا وا فٔی َححَّ  ح٠ُّٔ

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، انب رج ،، رضحت اطعء رفامےت ںیہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وکیئ جح 

 اوہنں  ے رکے ای ہن رکے تیب اہلل اک وطاػ رک ے ےس الحؽ نو اجات ےہ ںیم  ے اطعء ےس اہک ہک فہ اہکں ےس ہی ابت رفامےت ںیہ

( رھپ رقابین ذحب رک ے اک لحم تیب اہلل ےہ رافی  ے اہک ہک
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 ںیم  ے اہک ہک رقابین اہک ہک اہلل اعتیل ےک رفامؿ )ت

ےھت ہک رعافت ےک دعب ای  و رعافت ےس فایسپ ےک دعب نویت ےہ  و اوہنں  ے اہک ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہی رفامےت 

رعافت ےس ےلہپ اوہنں  ے ہی ہلئسم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس مکح ےس ایل  س فتق ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ۃجح 

 اوداع ںیم ا ںیہ ارحاؾ وھکےنل اک مکح رفامای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، انب رج ،، رضحت اطعء :  رافی

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

  

 ...رمعہ رک ے فاوں ےک ےئل اےنپ ابوں ےک وٹکا ے ای اےنپ رس وک ناڈا ے ےک وجاز ےک ایبؿ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ز ےک ایبؿ ںیمرمعہ رک ے فاوں ےک ےئل اےنپ ابوں ےک وٹکا ے ای اےنپ رس وک ناڈا ے ےک وجا

     527    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ہظا٦ ب٩ ححير، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ ٔ ب٩ِٔ حَُحي ٩ًَِ صَٔظا٦ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  اؤَیُة َحسَّ ٌَ ا٢َ لٔی ٣ُ َٗ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ كَاُوٕض   ٕ ر

 ِ٠ ُ٘ َٓ ٕؽ  َ٘ ٔ ب٤ِٔٔظ ٤َِٟزَِوة ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔس ا َّی اہللُ  ُت ٩ِ٣ٔ َرأِٔض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِ صَّ َٗ ِّی  ٤ِٔ٠ًََت أَن ّة أَ ٥ُ٠ًَِ صََذا إُٔلَّ حُحَّ َٟطُ َُل أَ ُت 

٠َِيَک  ًَ 

ؿ نب ہنییع، اشہؾ نب ،ریج، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ےھجم رضحت اعمفہی ریض اہلل رمعف اندق، ایفس

اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ایک مت اجےتن نو ہک ںیم  ے رمفہ ےک اپس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ےک ابؽ ریت ےک اکیپؿ ےس اک ے 

 ںیم  و ہی  ںیہ اج ات وسا ے اس ےک ہک آپ  ر تجح ےہ۔ ےھت  و ںیم اینؿ ےس اہک ہک



 

 

 رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اشہؾ نب ،ریج، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  فاوں ےک ےئل اےنپ ابوں ےک وٹکا ے ای اےنپ رس وک ناڈا ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمرمعہ رک ے

     528    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ كَاُوٕض  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ثَىٔی ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ٌٔيٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت  ِ صَّ َٗ ا٢َ  َٗ َياَ٪ أَِخبََرُظ  ِٔ اؤیََة ب٩َِ أَبٔی ُس ٌَ ٤َِٟزَِوةٔ أَِو ًَبَّإض أَ٪َّ ٣ُ ًَلَی ا ٕؽ َوصَُو  َ٘ ٥َ ب٤ِٔٔظ

 ٔ ٤َِٟزَِوة ًَلَی ا ٕؽ َوصَُو  َ٘ ٨ِطُ ب٤ِٔٔظ ًَ  ُ صَّ َ٘  َرأَیُِتطُ يُ

دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، نسح نب ملسم، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

  ے ا ںیہ ربخ دی رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ رمفہ  ر ریت ےک اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

اکیپؿ ےس اک ے ای اہک ہک ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمفہ  ر ریت ےک اکیپؿ ےس ابؽ 

 وٹکا رےہ ںیہ۔

  نب دیعس، انب رج ،، نسح نب ملسم، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب احمت، ییحی :  رافی

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

  

 ...جح ںیم ک عت افر رقاؿ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمجح ںیم ک عت افر رقاؿ ےک وجاز ےک

     529    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ٗواریزی، ًبساُلًلی، زاؤز ، ابی َرضة، حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًِلَی بِ  َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  ث٨ََا َزاُوزُ  ًِلَی َحسَّ َ ًَِبٔس اِْل  ٩ُ

ََّٜة أ٣ََ  ٔس٨َ٣ِا ٣َ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ اّخا  َِٟحخِّ ُُصَ ُر بٔا ََِصُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ٠ََضا ٤ًَُِزّة إُٔلَّ ٩ِ٣َ ََخَ ٌَ َز٧َا أَِ٪ ٧َِح



 

 

َِٟحخِّ َس  ٔلَی ٣ٔىّی أَص٨َ٠ِ٠َِا بٔا َّرِؤَیٔة َوُرِح٨َا إ ا كَاَ٪ َیِو٦ُ اٟت َّ٤٠َ َٓ َِٟضِسَی  َٚ ا  ا

 دیبع اہلل نب رمع، وقارریی، دبعاالیلع، داؤد، ایب رضنة، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک مہ روسؽ اہلل یلص

فر مہ خیچ خیچ رک جح وک ہیبلت ہہک رےہ ےھت  و  ب مہ ہکم آےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن ا

 دؿ ںیمہ مکح رفامای ہک نج ووگں  ے رقابین اک اجونر جیھب دای اؿ ےک العفہ ابیق وگ اےنپ ارحاؾ وک رمعہ اک ارحاؾ رکدںی رھپ  ب رتفہی اک

  افر مہ  ے جح اک ارحاؾ ابدناھ۔آھٹ ذی اجحل نوا  و مہ ینم یک رطػ ےئگ

 دیبعاہلل نب رمع، وقارریی، دبعاالیلع، داؤد ، ایب رضنة، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم جح ںیم ک عت افر رقاؿ

     530    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ححاد ب٩ طارع، ٣ٌلی ب٩ اسس، وہيب ب٩ خاٟس، زاؤز ، ابی َرضة، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اور حرضت  :  راوی

 ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ارٔعٔ  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٔ و َحسَّ ٩ًَِ أَب ٕ َو ٩ًَِ َجابٔز َة  ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ َزاُوَز  ث٨ََا ُوَصِيُب ب٩ُِ َخأٟٕس  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ی  َحسَّ

ََِصُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٧َِح٩ُ  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔس٨َ٣ِا ٣َ َٗ اَُل  َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔيٕس ا اّخا ُر َس َِٟحخِّ ُُصَ  بٔا

ی نب ا،د، فبیہ نب اخدل، داؤد، ایب رضنة، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل 

معل

اجحج نب اشرع، 

 وک ہیبلت اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دفونں رفامےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےئگ اس احؽ ںیم ہک مہ خیچ خیچ رک جح

 ہہک رےہ ےھت۔

ی نب ا،د، فبیہ نب اخدل، داؤد ، ایب رضنة، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبدیعس دخری  :  رافی

معل

اجحج نب اشرع، 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ںیم ک عت افر رقاؿ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     531    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ ٤ًز برکاوی، ًبساٟواحس، ًاػ٥، حرضت ابوَرضہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَبِ  ث٨ََا  اؤیُّ َحسَّ َِٟبرِکَ ثَىٔی َحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز ا أََتاُظ َحسَّ َٓ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٨ُِت ٨ًَِٔس َجابٔز ُٛ ا٢َ  َٗ َة  ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َِٟواحٔٔس  ُس ا

ٍَ َرُسو ٨َ٠ِاص٤َُا ٣َ ٌَ َٓ ا٢َ َجابْٔز  َ٘ َٓ َتئِن  ٌَ ٤ُِِٟت ا فٔی ا َٔ ٔ اِخَت٠َ ًَبَّإض َواب٩َِ اٟزُّبَيِر ا٢َ إٔ٪َّ اب٩َِ  َ٘ َٓ َّی اہللُإٓت  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٢ٔ اہللٔ َػل

ُض٤َا َٟ ِس  ٌُ ََ  ٥ِ٠َ َٓ ٨ًَُِض٤َا ٤ًَُزُ   ث٥َُّ ٧ََضا٧َا 

احدم نب رمع رکبافی، دبعاوادح، اعمص، رضحت اوبرضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اجرب نب 

ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت  دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اھت  و اکی آ ے فاےل  ے آرک رعض ایک

انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع وعتمں ےک ابرے ںیم االتخػ رک رےہ ںیہ  و رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک مہ  ے روسؽ 

فملس  ے ںیمہ عنم رفامای رھپ مہ  ے دفابرہ  ںیہ  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دف رمہبت ک عت ایک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ایک۔

 احدم نب رمع رکبافی، دبعاوادح، اعمص، رضحت اوبرضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک یبیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک ایبؿ ںیم

     532    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 با٪، ٣زوا٪ اػِز، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ہسی، س٠ي٥ ب٩ ح :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َزَِواَ٪ اِْلَِػََفٔ  اَ٪  ثَىٔی َس٠ٔي٥ُ ب٩ُِ َحيَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ  َحسَّ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ 

َٟطُ ا٨َّٟ  ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟي٩ٔ٤َ  ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا  ٠َِيطٔ ٠ًَٔيا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَص٠ِ٠َُِت بٔإٔصََِل٢ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ َٓ ٥َ ب٥َٔ أَص٠ِ٠ََِت  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

َِٟضِسَی َْلَِح٠ِ٠َُت  َِٟوَُل أَ٪َّ ٣َعٔی ا ا٢َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل دمحم نب احمت، انب دہمی، میلس نب ةحؿ، رمفاؿ ارغص، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل 

اعتٰیل ہنع نمی ےس فا س آ ے  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس رفامای ہک  و  ے ارحاؾ ابدنےتھ فتق سک یک تین یک  یھ؟ 

 ارحاؾ ابدناھ ینعی رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض یک ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ ابدنےنھ ےک اسھت

ر ےسیج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تین  یھ ف یس یہ ریمی  یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ ریمے اسھت رقابین اک اجون



 

 

 ہن نوات  و ںیم الحؽ نو اجات۔

  ہنعدمحم نب احمت، انب دہمی، میلس نب ةحؿ، رمفاؿ ارغص، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک ایبؿ ںیم

     533    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طارع، ًبساٟؼ٤س، ًبساہلل ب٩ ہاط٥، بہز، س٠ي٥ ب٩ حبا٪ :  راوی

ث٨ََا بَضِ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َصأط٥ٕ َحسَّ ًَ ثَىٔی  ٤َسٔ ح و َحسَّ ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ارٔعٔ َحسَّ ث٨َٔيطٔ َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ اَ٪ و َحسَّ ث٨ََا َس٠ٔي٥ُ ب٩ُِ َحيَّ اَُل َحسَّ َٗ زْ 

 ٔ ََٟح٠ِ٠َُت بَٔضَذا اِْل  ٕ َُيَِر أَ٪َّ فٔی رَٔوایَةٔ بَِضز ٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ  ِس٨َاز

 اجحج نب اشرع، دبعادمصل، دبعاہلل نب اہمش، زہب، میلس نب ةحؿ، اس  دن ےک اسھت ہی رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 اجحج نب اشرع، دبعادمصل، دبعاہلل نب اہمش، زہب، میلس نب ةحؿ :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک ایبؿ ںیم

     534    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ یحٌی، ہظي٥، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، ح٤يس، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ُػَضِيٕب َوح٤َُ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ َٙ َو ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  ََّشا َرضَٔی َحسَّ َ وا أ ٌُ َُّض٥ِ َس٤ٔ ِيٕس أ٧َ

َِّيَک ٤ًَُِزّة َوَححا اہللُ َٟب ا  ٌّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََص١َّ بٔض٤َٔا َج٤ٔي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِط  ًَ َِّيَک ٤ًَُِزّة َوَححاا  َٟب  ا 

ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل  ییحی نب ییحی، ،میش، ییحی نب ایب ااحسؼ، دبعایزعسی نب ،بیہ، دیمح، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
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 نب ،بیہ، دیمح، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، ،میش، ییحی نب ایب ااحسؼ، دبعایزعسی :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک ایبؿ ںیم

     535    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، یحٌی اب٩ ابی اسحاٚ، ح٤يس، كوی١، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٙ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی إِٔسَح ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٕ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨َٔيطٔ  ََّشا  و َحسَّ ُت أَ ٌِ ا٢َ َیِحٌَی َس٤ٔ َٗ ؤی١ٔ  َوح٤َُِيٕس اٟلَّ

 َ ا٢َ أ٧َ َٗ ا٢َ ح٤َُِيْس  َٗ َِّيَک ٤ًَُِزّة َوَححاا و  َٟب و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ وُُل َس٤ٔ ُ٘ َّی اہللُ َي ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ْص َس٤ٔ

َّيِ  َٟب و٢ُ  ُ٘ ٤َِزةٕ َوَحٓخٕ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ٌُ  َک بٔ

یلع نب رجح، اامسلیع نب اربامیہ، ییحی انب ایب ااحسؼ، دیمح، وطلی، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل 

ا( افر رافی دیمح ےتہک ںیہ ہک رضحت ا،س ً
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ًة ف
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 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک )لَی 
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ٍ

ّ

 َ

ح
َ
ٍة ف
َ
ْر 
ُم
غ
ِ
ت 

 
َ
ک
ْ
َّی 
 ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ) لَی 

 یلع نب رجح، اامسلیع نب اربامیہ، ییحی انب ایب ااحسؼ، دیمح، وطلی، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک ایبؿ ںیم

     536    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

و ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، سٔيا٪، زہزی، ح٨و٠ہ اس٠ِم، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ٤ًز :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔيْس  ا٢َ َس َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٕب َج٤ٔي ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼورٕ َو ث٨ََا َس َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس َحسَّ

٩ًَِ ا٨َّٟ حَ  ُث  ٨ِطُ یَُحسِّ ًَ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة اِْلَِس٠َِٔمِّ  ثَىٔی اٟزُّصِزٔیُّ  ا٢َ سَّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

ا خِّ اٟزَِّوَحأئ َحاجا َٔ َُٟيض٩َّ٠َّٔ اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ بٔ  ٔ ٔسی بَٔئسظ ِٔ ََ َّٟٔذی  ٨َِْٔی٨َُّض٤َا َوا َي َٟ َت٤ّٔزا أَِو  ٌِ  أَِو ٣ُ

دیعس نب وصنمر، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، ایفسؿ، زرہی، ہلظنح ایملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل 

ی اجؿ ےہ رضحت ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت نو ے ایبؿ رکےت ںیہ ہک مسق ےہ اس ذات یک  س ےک ہضبق فدقرت ںیم ریم

اِء ںیم جح ای رمعہ دفونں اک ہیبلت ڑپ  ےگ۔
َ
ح
ْ
ف
َ
 ارلّ
ِ
ّ
 
ح

َ ف

 انب رممی 

 دیعس نب وصنمر، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، ایفسؿ، زرہی، ہلظنح ایملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک ایبؿ ںیم

     537    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌا :  راوی

 ِٔ ََ َّٟٔذی  ا٢َ َوا َٗ ٠َُط  ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  ٔ و َحسَّ ٕس بَٔئسظ  ُص ٣َُح٤َّ

 ہک مسق ےہ ہبیتق نب دیعس، ق ،، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی ےہ افر اس ںیم ےہ

 اس ذات یک  س ےک ہضبق فدقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک ایبؿ ںیم یبن

     538    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ح٨و٠ہ ب٩ ًلی اس٠ِم، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث َ و َحسَّ ًَلٓٔیٕ اِْل ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٍَ أَبَا ٨ٔيطٔ رَحِ َُّط َس٤ٔ ِس٠َِٔمِّ أ٧َ

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ٨ُِط َي ًَ ١ِْٔ َحٔسیْٔض٤َٔا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔ ب٤ٔٔ ٔسی بَٔئسظ ِٔ ََ َّٟٔذی   َوا

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ہلظنح نب یلع ایملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

سگہتش دفونں دحثی یک رطح لقن  اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مسق ےہ اس ذات یک  س ےک ہضبق فدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ آےگ

 رفامای۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ہلظنح نب یلع ایملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ےک رمعہ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمعہ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     539    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اُب بِ  ث٨ََا َصسَّ َّ َحسَّ ٨ًَُِط أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََّشا َرضَٔی اہللُ  َتاَزةُ أَ٪َّ أَ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ٥َ ٩ُ َخأٟٕس َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

ٍَ َححَّتٔطٔ ٤ًَُِزّة ٩ِ٣ٔ  ًَّٟٔی ٣َ ٔ إُٔلَّ ا َسة ٌِ َ٘ ِٟ ٕ ك٠ُُُّض٩َّ فٔی ذٔی ا ٍَ ٤ًَُز َت٤ََز أَِربَ ًِ ٔ َو٤ًَُِزّة ا َسة ٌِ َ٘ ِٟ ُِٟحَسیِبَٔئة فٔی ذٔی ا ُِٟحَسیِبَٔئة أَِو َز٩َ٣َ ا ا

 ٔ َسة ٌِ َ٘ ِٟ َش٥َ ٨ََُائ٥َٔ ح٨َُيِٕن فٔی ذٔی ا َٗ َزا٧ََة َحِيُث  ٌِ َسةٔ َو٤ًَُِزّة ٩ِ٣ٔ ٔج ٌِ َ٘ ِٟ ب١ٔٔ فٔی ذٔی ا ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ٔ ا ٌَ ِٟ ٍَ َححَّتٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا   َو٤ًَُِزّة ٣َ

ت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اچر رمہبت رمعہ ایک دہاب نب اخدل، امہؾ، داتدہ، رضح

افر ہی اسرے ےک اسرے رمعے ذی دعقہ ںیم ود  وسا ے اس رمعہ ےک وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح ےک اسھت ایک ےہ اکی 

 اھت افر دفرسا رمعہ آ ے فاےل اسؽ ذی ادعقلہ ںیم ایک افر رسیتا رمعہ رعجاہن ےس ایک اہجں رمعہ حلص دحہیبی ےک ومعق  ر ذی ادعقلہ ںیم ایک

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زغفہ نینح اک امؽ تمینغ ذی ادعقلہ ںیم میسقت ایک افر وچاھت رمعہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ

 جح ےک اسھت ایک ےہ۔

 ؾ، داتدہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنعدہاب نب اخدل، امہ :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمعہ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     540    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟؼ٤س، ہ٤ا٦، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ََ ُِٟت أَ َ ا٢َ َسأ َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ثَىٔی  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٥ِ َحخَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ ّشا 

 َ٠ًَ إب اہللُ  ١ِْٔ َحٔسیٔث َصسَّ ٕ ث٥َُّ َذََکَ ب٤ٔٔ ٍَ ٤ًَُز ًَِت٤ََز أَِربَ ّة َواحَٔسّة َوا ا٢َ َححَّ َٗ  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

دمحم نب ینثم، دبعادمصل، امہؾ، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک 

 فملس  ے  ےنت جح ود  رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اکی جح افر اچر رمعے ود  رھپ ایس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 رطح دحثی ذرک رفامیئ۔

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل، امہؾ، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمعہ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     541    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، حش٩ ب٩ ٣وسی، زہير، حرضت ابواسحاٚ :  راوی

ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٍَ و َحسَّ َُزَِوَت ٣َ  ٥ِ َٛ  ٥َ َٗ ُِٟت َزیَِس ب٩َِ أَِر َ ا٢َ َسأ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخبََر٧َا ُزَصيِْر  ا

٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ  َٗ ثَىٔی َزیُِس ب٩ُِ أَِر ا٢َ َوَحسَّ َٗ َة  ًَِْشَ  ٍَ ا٢َ َسِب َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ َُزَا اہللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َٙ َوب٤َََّٜٔة أَُِخَ  ا٢َ أَبُو إِٔسَح َٗ  َٔ َوَزا ِٟ َة ا ّة َواحَٔسّة َححَّ َس ٣َا َصاَجَز َححَّ ٌِ َُّط َحخَّ َب َة َوأ٧َ ًَِْشَ  ٍَ  یتِٔش

 اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک زریہ نب رحب، نسح نب ومیس، زریہ، رضحت اوبااحسؼ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل

آپ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت  ےنت زغفات ود  ںیہ؟ رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک رتسہ 

 فآہل زغفات ںیم رشکی نوا رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ھجم ےس ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اوداع ےہ رافی اوب 

 

ة
ح 
د
فملس  ے ا سی زغفات ںیم رشتک یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رجہت ےک دعب اکی جح ایک افر فہ 

 ااحسؼ ےتہک ںیہ ہک ہکم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رےتہ نو ے دفرسا جح یھب  ںیہ ایک۔

 ت اوبااحسؼزریہ نب رحب، نسح نب ومیس، زریہ، رضح :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمعہ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     542    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ برک بزسانی، اب٩ جزیخ، ًلاء، حرضت رعوہ ب٩ زبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ہاور٪ ب٩ :  راوی

ا٢َ  َٗ ِٟبُرَِسانٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ُس ب٩ُِ برَِکٕ ا ًَِبٔس اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبَرَنٔی و َحسَّ َٗ ًََلاّئ یُِدبٔرُ  ُت  ٌِ َس٤ٔ

بََضارُعِ  ٍُ ََضِ ٨ََِٟش٤َ َّا  ًَائَٔظَة َوإ٧ٔ ٔلَی حُِحَزةٔ  ٨ُِت أ٧ََا َواب٩ُِ ٤ًََُز ٣ُِشت٨ََٔسی٩ِٔ إ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ ٠ُِت یَا  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َوأک َتِشتَنُّ  بٔاٟشِّ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َرجَ  ًَ َّی اہللُ  ًَِت٤ََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ و٢ُ أَبَا  ُ٘ ٌٔيَن ٣َا َي َتاُظ أََُل َتِش٤َ ائَٔظَة أَِی أ٣َُّ ٌَ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٕب 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َرجَ  ًَ َّی اہللُ  ًَِت٤ََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل و٢ُ ا ُ٘ ٠ُُِٗت َي و٢ُ  ُ٘ َِٟت َو٣َا َي ا َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَِبسٔ أَبُو  َٔفُ اہللُ ْٔلَبٔی  ِِ َِٟت َي ا َ٘ َٓ ٕب 

ا٢َ َواب٩ُِ ٤ًَُزَ َيِش اٟ َٗ طُ  ٌَ ٤َ َٟ َُّط  ًَِت٤ََز ٩ِ٣ٔ ٤ًَُِزةٕ إُٔلَّ َوإ٧ٔ ًَِت٤ََز فٔی َرَجٕب َو٣َا ا ٤ِزٔی ٣َا ا ٌَ َٟ ََٜت زَِّح٩ٔ٤َ  ٥ِ َس ٌَ ََ ا٢َ َُل َوَُل  َٗ ٤َا  َٓ  ٍُ ٤َ 



 

 

ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رضحت انب اہفرؿ نب دبع اہلل، دمحم نب رکب رباسین، انب رج ،، اطعء، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل 

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دفونں رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رجحہ یک رطػ ل ک اگل ے نو ے ےھت افر مہ رضحت اعہشئ ریض 

فآہل فملس  ے ر ب  اہلل اعتٰیل اہنع ےک وسماک رک ے یک آفاز  ن رےہ ےھت  و ںیم  ے اہک اے اوب دبعارلنمح! ایک یبن یلص اہلل ہیلع

ںیم رمعہ ایک ےہ؟ اوہنں  ے اہک ہک اہں  و ںیم  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رعض ایک اے ریمی اامں! ایک آپ  ںیہ  ن 

ےتہک ںیہ رںیہ ہک اوبدبعارلنمح ایک ہہک رےہ ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک فہ ایک ےتہک ںیہ ںیم  ے رعض ایک ہک فہ 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ر ب ںیم رمعہ ایک ےہ  و رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک اہلل اوبدبعارلنمح یک 

رفغمت رفام ے ریمی رمع یک مسق ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ر ب ںیم رمعہ  ںیہ ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وج 

ہ یھب ایک  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت رافی ےتہک ےھت ہک رضحت انب رمع ریض رمع

 اہلل اعتٰیل ہنع  ن رےہ ےھت  و اوہنں  ے ہن  و اہک  ںیہ افر ہن یہ اہک اہں ہکلب فہ اخومش رےہ۔

 انب رج ،، اطعء، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہفرؿ نب دبعاہلل، دمحم نب رکب رباسین،  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمعہ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     543    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، حرضت ٣حاہس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َوةُ ب٩ُِ  ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َورُعِ َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح ًَ و َحسَّ إَٔذا  َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ٔ ا ِبُس  اٟزُّبَيِر

 ٔ ٩ًَِ َػََلت ٨َِٟاُظ  َ َشأ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  َهی فٔی ا ُـّ وَ٪ اٟ ًَائَٔظَة َوا٨َّٟاُض ُيَؼ٠ُّ  ٔ ٔلَی حُِحَزة َُٟط اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َجأْٟص إ ا٢َ  َ٘ َٓ ْة  ًَ ا٢َ بِٔس َ٘ َٓ ض٥ِٔ 

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ًَِت٤ََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ِ ا َٛ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َوةُ یَا أَبَا  ص٨َِا أَِ٪ رُعِ رَکٔ َٓ ٕ إِٔحَساص٩َُّ فٔی َرَجٕب  ٍَ ٤ًَُز ا٢َ أَِربَ َ٘ َٓ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

ٌٔيَن یَا أ٦َُّ  َوةُ أََُل َتِش٤َ ا٢َ رُعِ َ٘ َٓ  ٔ ُِٟحِحَزة ًَائَٔظَة فٔی ا ٨َا اِست٨َٔاَ٪  ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٤ٔ بَطُ َو٧َزُزَّ  َٜذِّ ُ ًَِبسٔ ٧ و٢ُ أَبُو  ُ٘ ٔلَی ٣َا َي ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن إ ا

ٕ إِٔحَساص٩َُّ اٟزَّحِ  ٍَ ٤ًَُز ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِربَ َّی اہللُ  ًَِت٤ََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل و٢ُ ا ُ٘ ا٢َ َي َٗ و٢ُ  ُ٘ َِٟت َو٣َا َي ا َ٘ َٓ َِٟت یَزَِح٥ُ اہللُ أَبَا ٩ٔ٤َ  ا َ٘ َٓ  فٔی َرَجٕب 

 ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّی اہللُ  ًَِت٤ََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َا ا مُّ ًَ َٗ ًَِت٤ََز فٔی َرَجٕب  طُ َو٣َا ا ٌَ  ُلَّ َوصَُو ٣َ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، رضحت اجمدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رضحت رعفہ نب زح ، ریض 

ہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رجحہ رابرک اہلل اعتٰیل ہنع دجسم ںیم دالخ نو ے  و داھکی ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اع



 

 

ےس ل ک اگل ے ت ےھٹ ےھت افر وگ دجسم ںیم اچتش یک امنز ڑپھ رےہ ےھت  و مہ  ے رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ 

ت انب رمع ریض ووگں یک امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے رفامای ہک ہی دبتع ےہ رھپ رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رضح

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  ےنت رمعے ود  ںیہ؟  و اوہنں  ے رفامای ہک اچر رمعے ود  افر اؿ

دی رکںی رھپ ںیم ےس اکی رمعہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ر ب ںیم ایک  و مہ  ے اندنسپ  اھجم ہک مہ اؿ وک الٹھجںیئ افر اؿ یک رتد

مہ  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رجحہ ںیم وسماک رک ے یک آفاز ینس  و رضحت رعفہ ےنہک ےگل اے اؾ امومنینم! ایک آپ 

  ن ریہ ںیہ ہک اوبدبعارلنمح ایک ہہک رےہ ںیہ؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک فہ ایک ےتہک ںیہ؟ رعفہ ےنہک ےگل ہک فہ

ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اچر رمعے ود  ںیہ افر اؿ ںیم ےس اکی رمعہ ر ب ںیم ایک ےہ رضحت اعہشئ ریض 

ہیلع فآہل فملس  ے وکیئ رمعہ  ںیہ ایک وسا ے اس ےک  اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای اہلل اوبدبعارلنمح  ر رمح رفام ے ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ؿ ےک اسھت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ر ب ںیم وکیئ رمعہ  ںیہ ایک۔ہک فہ ا

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، رضحت اجمدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ہ رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمراضمؿ ےک ےنیہم ںیم رمع

 جح اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک ےنیہم ںیم رمعہ رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     544    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

َل  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٌٔيٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِي٤ُوٕ٪ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَبَّإض و َحسَّ ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اْئ 

 َ ٥َ ُٔل٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ اِْل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ث٨َُا  ٔک یَُحسِّ ٌَ ٨ََٓٔشيُت اِس٤ََضا ٣َا ٨َ٣َ ًَبَّإض  اَصا اب٩ُِ  ََِؼارٔ َس٤َّ

 َٟ ًَلَی ٧َأؿٕح َوَتَزَک  َٟٔسَصا َواب٨َُِضا  َحخَّ أَبُو َو َٓ ٨ََٟا إُٔلَّ ٧َأؿَحأ٪  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  َِٟت  ا َٗ ٨َا  ٌَ ِّی ٣َ إَٔذا أَِ٪ َتُحط َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ  ًَ ُح  ـٔ ٨َا ٧َأؿّحا ٨َِ٧

 َٓ اُ٪  ـَ ّة َجاَئ َر٣َ ٔس٢ُ َححَّ ٌِ َٓإٔ٪َّ ٤ًَُِزّة ٓٔيطٔ َت ًَِت٤ٔزٔی   ا

دمحم نب احمت نب ومیمؿ، ییحی نب دیعس، انب رج ،، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہلل اعتٰیل ہنع  ے اس تررت اک انؾ یھب ایل ہیلع فآہل فملس  ے ااصنر یک اکی تررت ےس رفامای رافی  ے اہک ہک رضحت انب ابعس ریض ا



 

 

اھت ںیم اس اک انؾ وھبؽ ایگ نوں رفامای ہک ےھجت امہرے اسھت جح رک ے ےس سک  ے عنم ایک ےہ؟ فہ تررت ےنہک یگل ہک امہرے اپین ال ے 

ا ےہ افر دفرسا افٹن امہرے فاےل دف افٹن ےھت اکی افٹن  ر ریمے ڑلےک اک ابپ ینعی ریما اخفدن افر اس اک اٹیب جح ےک ےئل ایگ نو

ےئل ٹوھڑ دای اتہک اس  ر مہ اپین الںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب راضمؿ اک ہنیہم آ ے اگ  و رمعہ رکانیل ویکہکن 

 راضمؿ ےک ہنیہم ںیم رمعہ رک ے اک ارج جح ےک ربارب ےہ۔

 ، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب احمت نب ومیمؿ، ییحی نب دیعس، انب رج ، :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک ےنیہم ںیم رمعہ رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     545    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسة ؿيی، یزیس يٌىی اب٩ زریٍ، حبيب ٥٠ٌ٣، ًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا َحبٔيْب ا ٍٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس َي یُّ َحسَّ يِّ َـّ ًَِبَسَة اٟ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ًَبَّإض و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ   

ٔک أَِ٪ َتُٜونٔی  ٌَ َضا أ٦ُُّ ٔس٨َإ٪ ٣َا ٨َ٣َ َٟ ا٢ُ  َ٘ ََِؼارٔ يُ َ ا٢َ ُٔل٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ اِْل َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت ٧َأؿَحأ٪ َػل ا َٗ ٨َا  ٌَ َحَحِحٔت ٣َ

 َ ًَلَی أََحٔسص٤َٔا َوك ََُٓلٕ٪ َزِؤجَضا َحخَّ صَُو َواب٨ُِطُ  ّة أَِو كَا٧َا ْٔلَبٔی  ٔضی َححَّ ِ٘ اَ٪ َت ـَ ٤َِزْة فٔی َر٣َ ٌُ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ ََُُل٨َ٣ُا  ًَ اَ٪ اِْلََخُ َيِشقٔی 

ّة ٣َعٔی  َححَّ

ادمح نب دبعة یبض، سیدی ینعی انب زرعی، بیبح ملعم، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

رت  ےس اؾ انسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہک اجات ےہ رفامای ہک ےھجت سک  ے عنم ایک ہک  و امہرے اسھت جح فآہل فملس  ے ااصنر یک اکی تر

رکے فہ رعض رک ے یگل ہک امہرے دف افٹن ےھت اؿ افوٹنں ںیم ےس اکی  ر ریما اخفدن افر اس اک اٹیب جح رک ے ےک ےئل ایگ نوا ےہ 

ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک راضمؿ ےک ےنیہم ںیم رمعہ رکان جح ےک ربارب ےہ افر دفرسا افٹن  س  ر امہرا الغؾ اپین الات 

 ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریمے اسھت جح رک ے ےک ربارب ےہ۔

 انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادمح نب دبعة یبض، سیدی ینعی انب زرعی، بیبح ملعم، اطعء، رضحت :  رافی

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

  

 ... ہکم رکمہم ںیم دنلبی فاےل ہصح ےس دالخ نو ے افر ےلچن فاےل ےصح ےس ےنلکن ےک اابحتسب



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےنلکن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ہکم رکمہم ںیم دنلبی فاےل ہصح ےس دالخ نو ے افر ےلچن فاےل ےصح ےس

     546    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٕ ح و َحسَّ اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر

 ٔٙ ی ٔ َویَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ ََطٔ َحَزة ٙٔ اٟظَّ ی ُد ٩ِ٣ٔ ََطٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ َیَِخُ ًَ َّی اہللُ  ٌَ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ُِٟ زَّٔض َوإَٔذا َزَخ١َ ٣َََّٜة  ا

لَی ِٔ ٨ٔيَّةٔ اٟشُّ َّْ ُد ٩ِ٣ٔ اٟ ٠َِيا َویََِخُ ٌُ ِٟ ٨ٔيَّةٔ ا َّْ  َزَخ١َ ٩ِ٣ٔ اٟ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

ے ےھت افر رعمس فاےل راہتس ےس دالخ نوےت ےھت افر  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  اہلل ہیلع فآہل فملس درتخ

 

کلی

 

ت
فاےل راےتس ےس 

ے ےھت۔

 

کلی

 

ت
ے  و ےلچن فایل اھگیٹ ےس 

 

کلی

 

ت
 فملس ہکم رکمہم ںیم دالخ نوےت  و دنلب اھگیٹ ےس دالخ نوےت افر  ب ہکم رکمہم ےس 

 ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم دنلبی فاےل ہصح ےس دالخ نو ے افر ےلچن فاےل ےصح ےس ےنلکن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     547    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ٗلا٪، حرضت ًبيساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨َٔيطٔ ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ فٔی و َحسَّ َٗ ٔ و  ًُبَِئس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

َِٟبِلَحائٔ  ًَّٟٔی بٔا ٠َِيا ا ٌُ ِٟ ٕ ا  رَٔواَیٔة ُزَصيِر

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی، اطقؿ، رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ  دنفں ےک اسھت اس رطح رفاتی وقنمؽ ےہ۔

 ، اطقؿ، رضحت دیبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم دنلبی فاےل ہصح ےس دالخ نو ے افر ےلچن فاےل ےصح ےس ےنلکن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     548    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ٣ْىی، سٔيا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ َّی َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔي ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ اب٩ُِ ا

ًََِلصَ  ََّٜة َزَخ٠ََضا ٩ِ٣ٔ أَ ٔلَی ٣َ ا َجاَئ إ َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ ٠َٔضاأَبٔيطٔ  َٔ َد ٩ِ٣ٔ أَِس  ا َوََخَ

، انب ینثم، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل دمحم نب ینثم، انب ایب رمع، انب ہنییع

ے  و اس 

 

کلی

 

ت
ہیلع فآہل فملس  ب ہکم رکمہم یک رطػ رشتفی الےت ےھت  و اس یک دنلبی یک رطػ ےس دالخ نوےت ےھت افر  ب فا س 

ے ےھت۔

 

کلی

 

ت
 ےک ےلچن ےصح یک رطػ ےس 

 نب ینثم، انب ایب رمع، انب ہنییع، انب ینثم، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اےل ےصح ےس ےنلکن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمہکم رکمہم ںیم دنلبی فاےل ہصح ےس دالخ نو ے افر ےلچن ف

     549    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَا٦َ و َحسَّ ٥َ َزَخ١َ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ئَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ثَرَ  ِٛ َٓکَاَ٪ أَبٔی یَِسُخ١ُ ٨ِ٣ُٔض٤َا ك٠َِٔيض٤َٔا َوكَاَ٪ أَبٔی أَ ا٢َ صَٔظا٦ْ  َٗ ََّٜة  ًِلَی ٣َ َسإئ ٩ِ٣ٔ أَ َٛ ِتٔح ٩ِ٣ٔ  َٔ ِٟ َسائٕ  ا َٛ  ٣َا یَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ 

ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حتف ہکم فاےل اسؽ اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، رضح

ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے  و ہکم یک دنلبی فاےل ہصح دکاء یک رطػ ےس دالخ نو ے رضحت اشہؾ ےتہک ںیہ ہک ریما ابپ اؿ دفونں 

  دالخ نوےت ےھت۔رطػ ےس دالخ نوات اھت رگم زایدہ رت دکاء یک رطػ ےس

 اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ہکم رکمہم ںیم  ب داہلخ نو  و ذی وطی ںیم رات سگار ے افر ک ل رک ے افر دؿ ےک فتق کم

 جح اک ایبؿ :   باب

 ہکم رکمہم ںیم  ب داہلخ نو  و ذی وطی ںیم رات سگار ے افر ک ل رک ے افر دؿ ےک فتق ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے ےک اابحتسب ںیم

     550    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہير ب٩ رحب، ًبيساہلل ب٩ سٌيس، یحٌی، ٗلا٪، ًبيساہلل :  راوی

٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ٕب َوًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ َس ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َحسَّ  ٍْ ٔ  أَِخبََرنٔی ٧َآ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَِبُس اہللٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َوكَاَ٪  َٗ ََّٜة  َّی أَِػَبَح ث٥َُّ َزَخ١َ ٣َ ٥َ بَاَت بٔٔذی كَّوی َحً َٔک َوفٔی رَٔوایَةٔ  َوَس٠َّ ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ َي

َّی أَِػَبَح  ا٢َ َحً َٗ ا٢َ یَِحٌَی أَِو  َٗ ِبَح  َّی اٟؼُّ َّی َػل ٌٔيٕس َحً  اب٩ِٔ َس

، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص زریہ نب رحب، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، دیبع اہلل

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ذی وطی ںیم رات سگاری اہیں کت ہک حبص نویئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے 

 رکےت ےھت افر انب دیعس یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ایس رطح ایک

ہیلع فآہل فملس  ے رات سگاری اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے حبص یک امنزںی ڑپ  ییحی  ے اہک اہیں کت ہک حبص 

 نویئگ۔

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم  ب داہلخ نو  و ذی وطی ںیم رات سگار ے افر ک ل رک ے افر دؿ ےک فتق ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے ےک اابحتسب ںیم

     551    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از، ایوب، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَیُّوُب  اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي َّی  و َحسَّ ََّٜة إُٔلَّ بَاَت بٔٔذی كَّوی َحً َس٦ُ ٣َ ِ٘ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز كَاَ٪ َُل َي ٔ ٧َآ

 َٓ َُّط  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََّٜة ٧ََضاّرا َویَِذَُکُ  َتٔش١َ ث٥َُّ یَِسُخ١ُ ٣َ ِِ ٠َطُ ُيِؼبَٔح َوَي ٌَ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہکم ںیم رشتفی اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، رضحت انعف

 ںیہ الےت ےھت وسا ے اس ےک ہک آپ ذی وطی ںیم رات سگارےت اہیں کت ہک حبص نو اجیت رھپ دؿ ےک فتق ہکم رکمہم ںیم دالخ 

 رطح رکےت ےھت۔ نوےت افر ذرک رفامےت ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس

 اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہلخ نو  و ذی وطی ںیم رات سگار ے افر ک ل رک ے افر دؿ ےک فتق ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے ےک اابحتسب ںیمہکم رکمہم ںیم  ب دا

     552    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ا٧ص يٌىی اب٩ ًياق، ٣وسٰی اب٩ ً٘بہ، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٍٕ أَ و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ىٔی اب٩َِ ًَٔيإق  ٌِ ثَىٔی أ٧ََْص َي ٔيیُّ َحسَّ ٤َُِٟشيَّ َٙ ا ُس ب٩ُِ إِٔسَح ثَطُ ٨َا ٣َُح٤َّ ِبَس اہللٔ َحسَّ ًَ  َّ٪

 َّ ٥َ كَاَ٪ َی٨ِز٢ُٔ بٔٔذی كَّوی َوَیبٔيُت بٔطٔ َحً ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََّٜة َو٣َُؼل َس٦ُ ٣َ ِ٘ ِبَح حٔيَن َي َِّی اٟؼُّ ی ُيَؼل

َّٟٔذی بُىَٔی ث٥ََّ  ٤َِِٟشحٔٔس ا َِٟيَص فٔی ا ٠َُٔيَوٕة  ٤َٕة  َٛ ًَلَی أَ َٔک  ٥َ ذَٟ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ١َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َٔ ٩ِٜٔ أَِس َوَل

٠َُٔيَوةٕ  ٤َٕة  َٛ  أَ

 ینعی انب ایعض، ومٰیس انب ہبقع، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل  ے ایبؿ ایک دمحم نب ااحسؼ، ا،س

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  س فتق یھب ہکم رکمہم رشتفی الےت  و ذی وطی ںیم ارتےت افر فںیہ رات سگارےت اہیں کت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ڑپےنھ یک ہگج اکی دنلب ےلیٹ  ر نویت  یھ ہن ہک اس دجسم ںیم وج ہک دعب ہک حبص یک امنز ڑپےتھ افر روسؽ اہلل یلص

 ںیم انبیئ یئگ افر  نکی اس ےس ےچین اکی دنلب ےلیٹ  رےہ۔

 دمحم نب ااحسؼ، ا،س ینعی انب ایعض، ومٰیس انب ہبقع، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم  ب داہلخ نو  و ذی وطی ںیم رات سگار ے افر ک ل رک ے افر دؿ ےک فتق ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے ےک اابحتسب ںیم

     553    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ا٧ص يٌىی اب٩ ًياق، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٧َا َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ىٔی اب٩َِ ًَٔيإق  ٌِ ثَىٔی أ٧ََْص َي ٔيیُّ َحسَّ ٤َُِٟشيَّ َٙ ا ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبَس اہللٔ أَِخ َحسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ بََرُظ أَ٪َّ ٓ

 ٔ و َِٟحَب١ٔ اٟلَّ َّٟٔذی بَِی٨َُط َوبَيَِن ا َِٟحَب١ٔ ا َؿًَِی ا َب١َ َُفِ ِ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَت ًَ َّی اہللُ  ١ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ َبٔة یَِح ٌِ َٜ ی١ٔ ٧َِحَو اِل

٤َةٔ َو  َٛ َ ٖٔ اِْل َّٟٔذی بَِٔطَ ٤َِِٟشحٔسٔ ا َّٟٔذی بُىَٔی ث٥ََّ َيَشاَر ا ٤َِِٟشحَٔس ا ًَلَی ا ١َ ٨ِ٣ٔطُ  َٔ ٥َ أَِس ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َُؼل

َؿَتئِن  َُِٟفِ ب١َٔ ا ِ٘ ِّی ٣ُِشَت َٕ أَِو ٧َِحَوَصا ث٥َُّ ُيَؼل َة أَذُِر ًَِْشَ ٤َةٔ  َٛ َ َُ ٩ِ٣ٔ اِْل ِوَزأئ یََس ٤َةٔ اٟشَّ َٛ َ َّٟٔذی  اِْل ؤی١ٔ ا َِٟحَب١ٔ اٟلَّ ٩ِ٣ٔ ا

 ِ َبةٔ بَِی٨ََک َوبَي ٌِ َٜ  َن اِل

دمحم نب ااحسؼ، ا،س ینعی انب ایعض، ومٰیس نب ہبقع، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل 



 

 

اعتٰیل ہنع  ے اؿ وک ربخ دی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےبمل اہپڑ یک دفونں وچویٹں ےک درایمؿ ہبعک یک رطػ رخ رکےت 

 ر اس دجسم وک وج فاہں انبیئ یئگ ےہ اےس ےلیٹ ےک ابںیئ رطػ رک دےتی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ڑپےنھ یک ہگج اساف

 ایسہ ےلیٹ ےس یھب ےچین ےہ اس ایسہ ےلیٹ ےس دس اہھت ٹوھڑ رک ای رقتةی اانت یہ رھپ اس ےبمل اہپڑ یک دفونں وچویٹں ےک اسےنم وج آپ یلص

 ہیلع فآہل فملس ےک افر ۃبعک اہلل ےک درایمؿ ےہ رخ رک ےک امنز ڑپےتھ ےھت اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر رکفڑفں درفد اہلل

 فالسؾ انزؽ رفام ے۔ آنیم

 دمحم نب ااحسؼ، ا،س ینعی انب ایعض، ومٰیس نب ہبقع، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     554    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل ب٩ ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٕ ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َ َحسَّ ث ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٨َا ًُبَِيُس اہللٔ 

٢َ َخبَّ ثَََل  َٖ اِْلَوَّ َوا ِٟبَِئت اٟلَّ َٖ بٔا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ إَٔذا كَا ًَ َّی اہللُ  ا َوكَاَ٪ َيِشَعی ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌّ ثّا َو٣ََشی أَِرَب

ا َٔ َٖ بَيَِن اٟؼَّ ٤َِٟٔشي١ٔ إَٔذا كَا َٔک  بَٔبِل٩ٔ ا ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٤َِٟزَِوةٔ َوكَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َي  َوا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن، دیبع اہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

ںیم زیت زیت دفڑےت افر ابیق اچر رکچفں ںیم اعؾ اچؽ اہلل ہیلع فآہل فملس  ب یھب تیب اہلل اک الہپ وطاػ رکےت ےھت  و ےلہپ نیت رکچفں 

ےتلچ افر  ب افص فرمفہ ےک درایمؿ وطاػ رکےت  و دف زبس اشنونں ےک درایمؿ دفڑ رک ےتلچ ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت انب رمع 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ایس رطح رکےت ےھت۔

 ، دیبعاہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم



 

 

     555    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًباز، حات٥ يٌىی اب٩ اس٤اًي١، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٌٔي١َ  ىٔی اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ٕ َحسَّ ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  و َحسَّ

 َ َّطُ َيِشَعی ثَََلث إ٧ٔ َٓ َس٦ُ  ِ٘ ٢َ ٣َا َي ٤َِزةٔ أَوَّ ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوا َٖ فٔی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ إَٔذا كَا َّی اہللُ  ّة َػل ٌَ ِٟبَِئت ث٥َُّ ی٤َِٔشی أَِرَب ٖٕ بٔا َة أَكَِوا

 ِ ُٖ بَي ِّی َسِحَسَتئِن ث٥َُّ یَُلو ٔ ث٥َُّ ُيَؼل ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ  َن اٟؼَّ

دمحم نب ابعد، احمت ینعی انب اامسلیع، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

فملس تیب اہلل ہیلع فآہل فملس  ب یھب )تیب اہلل آ ے ےک دعب( جح افر رمعہ بس ےس الہپ وج وطاػ رکےت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےک ےلہپ نیت رکچفں ںیم دفڑےت رھپ ابیق اچر رکچفں ںیم لچ رک وطاػ رکےت رھپ دف رتعک امنز ڑپےتھ افر رھپ افص رمفہ ےک درایمؿ 

 وطاػ رکےت

 دمحم نب ابعد، احمت ینعی انب اامسلیع، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     556    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، رح٠٣ہ، اب :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ابِ  ٠َ٣َُة أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ا٢َ رَحِ َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ِبٔس و َحسَّ ًَ ٩ٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسا٥َٟٔ ب٩َِ 

ََّٜة إَٔذا اہللٔ أَِخبََرُظ أَ  َس٦ُ ٣َ ِ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ٩َ اِْلَِسَوَز ٪َّ  ِٛ اِسَت٥َ٠َ اٟزُّ

 ٍٔ ِب ٖٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َس٦ُ یَُدبُّ ثَََلثََة أَكَِوا ِ٘ ُٖ حٔيَن َي ٢َ ٣َا یَُلو  أَوَّ

، رحہلم، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اوباطرہ، رحہلم نب ییحی

ےت  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی  ب ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم رشتفی الےت  و رجح اوسد اک االتسؾ رفام

 بس ےس ےلہپ وطاػ ےک است رکچفں ںیم ےس نیت رکچفں ںیم زیت ےتلچ ےھت۔افر رشتفی ال ے ےک دعب 

 اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، رحہلم، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     557    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز ب٩ ابا٪، اب٩ ٣بارک، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ابِ  و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٤َُِٟباَرٔک أَِخبََر٧َا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا فٔیُّ َحسَّ ٌِ ِٟحُ ٩ٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبَإ٪ ا

 ٔ َِٟحَحز ٔلَی ا ٔ إ َِٟحَحز ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َر١َ٣َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِض٤َا  ا ًَ ٌّ  ثَََلثّا َو٣ََشی أَِرَب

انب رمع نب اابؿ، انب رابرک، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس  ے رجح اوسد ےس رجح اوسد کت ےلہپ نیت رکچفں ںیم رلم رفامای افر ابیق اچر رکچفں ںیم اعؾ اچؽ ےلچ۔

 انب رمع نب اابؿ، انب رابرک، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     558    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ ححسری، س٠ي٥ ب٩ اخرض، ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًَُ  ث٨ََا ُس٠َِي٥ُ ب٩ُِ أَِخرَضَ َحسَّ َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ٔ و َحسَّ َِٟحَحز ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َر١َ٣َ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ٩ًَِ ٧َآ َز 

٠َطُ  ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َوَذََکَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟحَحز ٔلَی ا  إ

اہلل اعتٰیل اوباکلم دجحری، میلس نب ارضخ، دیبع اہلل نب رمع، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض 

 ہنع  ے رجح اوسد ےس رجح اوسد کت رلم ایک افر رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےسی یہ ایک رکےت ےھت۔

 اوباکلم دجحری، میلس نب ارضخ، دیبعاہلل نب رمع، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     559    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، جٌَف ب٩ ٣ح٤س، حرضت جاب :  راوی

ُى  ِٔ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوا٠َّٟ ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ و َحسَّ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ َُٟط 

بِ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٥َ َر١َ٣َ َج ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َُّط  ٨ُِض٤َا أ٧َ ًَ ٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ 

 ٕٖ َِٟيطٔ ثَََلثََة أَكَِوا ٔ َّی ا٧َِتَهی إ ٔ َحً ٔ اِْلَِسَوز َِٟحَحز  ٩ِ٣ٔ ا

رب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل، ییحی نب ییحی، رفعج نب دمحم، رضحت اج

ای رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رجح اوسد ےس رجح اوسد کت رلم رفام

 اہیں کت ہک اس کت نیت رکچ نو ےئگ۔

 ییحی نب ییحی، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل،  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     560    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، ٣اٟک، اب٩ جزیخ، جٌَف ب٩ ٣ح٤س، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َج ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأْٟک َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٔ ب٩ِٔ ٣ُحَ و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٕس  َّ٤

 ِٟ ٔلَی ا ٔ إ َِٟحَحز ٖٕ ٩ِ٣ٔ ا ََلثََة أَكَِوا َّْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َر١َ٣َ اٟ َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ٔ  َحَحز

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل، انب رج ،، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ

 فملس  ے رجح اوسد ےس رجح اوسد کت ےلہپ نیت رکچفں ںیم رلم رفامای۔

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل، انب رج ،، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     561    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ ٓـي١ ب٩ حشين جحسری، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، جزیزی، حرضت ابواٟلٔي١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ُِٟحَزیِزٔیُّ َحسَّ  ث٨ََا ا َِٟواحٔٔس ب٩ُِ زٔیَازٕ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ِي١ُ ب٩ُِ حَُشيِٕن ا ـَ ُٓ ٠ُُِٗت  ث٨ََا أَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ا٢َ  َٗ ِي١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ

 ٌَ ٖٕ َو٣َِشَی أَِرَب ِٟبَِئت ثَََلثََة أَكَِوا ًَبَّإض أََرأَیَِت َصَذا اٟز١َ٣ََّ بٔا ا٢َ ُٔلب٩ِٔ  َٗ َُّط ُس٨َّْة  ِو٣ََک َیز٤ًُُِوَ٪ أ٧َ َٗ إٔ٪َّ  َٓ ٖٕ أَُس٨َّْة صَُو  ةٔ أَكَِوا

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َذبُوا  َٛ ُٗوا َو ِوَُٟک َػَس َٗ ٠ُُِٗت ٣َا  ا٢َ  َٗ َذبُوا  َٛ ُٗوا َو ا٢َ َػَس َ٘ ا٢َ  َٓ َ٘ َٓ ََّٜة  ٔس٦َ ٣َ َٗ َوَس٥ََّ٠ 

 ٔ وَ٪ إ ُٛ ٤ُِِْٟشٔ َ ا أ َٓ ا٢َ  َٗ ُِٟضزَا٢ٔ َوكَا٧ُوا َیِحُشُسو٧َطُ  ِٟبَِئت ٩ِ٣ٔ ا ُٓوا بٔا وَ٪ أَِ٪ یَُلو ٌُ ّسا َوأَِػَحابَُط َُل َيِشَتٔلي ٣ََزص٥ُِ َرُسو٢ُ ٪َّ ٣َُح٤َّ

َٟطُ أَِخبٔرِ  ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ا  ٌّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیز٠٣ُُِوا ثَََلثّا َوَی٤ُِظوا أَِرَب ًَ َّی اہللُ  ٔ َراّٛٔبا اہللٔ َػل ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ٖٔ بَيَِن اٟؼَّ َوا ٩ًَِ اٟلَّ نٔی 

ُٗوا َو  ِوَُٟک َػَس َٗ ٠ُُِٗت َو٣َا  ا٢َ  َٗ َذبُوا  َٛ ُٗوا َو ا٢َ َػَس َٗ َُّط ُس٨َّْة  ِو٣ََک َیز٤ًُُِوَ٪ أ٧َ َٗ إٔ٪َّ  َٓ ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ أَُس٨َّْة صَُو  َٗ َذبُوا  َٛ

 َٛ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوكَاَ٪ َػل َٗ ِٟبُُيؤت  ُٙ ٩ِ٣ٔ ا ٔ َوات ٌَ ِٟ َد ا َّی ََخَ ْس َحً ْس صََذا ٣َُح٤َّ وُٟوَ٪ َصَذا ٣َُح٤َّ ُ٘ ٠َِيطٔ ا٨َّٟاُض َي ًَ ثَُر 

 ِٟ ٠ًََِيطٔ َرَٛٔب َوا ثَُر  َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ُب ا٨َّٟاُض بَيَِن یََسیِطٔ  ٥َ َُل يُرِضَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١ُ ٤َِشُی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ ِٓ ِعُی أَ  َواٟشَّ

حد ری، دبعاوادح نب زاید، رجریی، رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک 
د 

اوباکلم لیضف نب نیسح 

ںیم  ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک تیب اہلل اک وطاػ ےلہپ ےک نیت رکچفں ںیم رلم افر اچر رکچفں ںیم 

اچؽ ےنلچ ےک ابرے ںیم آپ یک ایک را ے ےہ ایک ہی تنس ےہ؟ ویکہکن آپ یک وقؾ ےک وگ اےس تنس ھجمس رےہ ںیہ رضحت  اعؾ

فی انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک فہ ےچس ںیہ افر وھج ے یھب ںیہ افر رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رشت

ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب دےلب ےلتپ نو ے یک فہج ےس تیب اہلل ال ے  و رشموکں  ے اہک 

اک وطاػ رک ے یک اطتق  ںیہ رےتھک افر اوہنں  ے اہک ہک رشمک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دسح رکےت ںیہ  و روسؽ اہلل یلص 

وک مکح رفامای ہک فہ وطاػ ےک ےلہپ نیت رکچفں ںیم رلم رکںی ینعی ہنیس اکنؽ رک دنکے یال یال رک وھتڑا  اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ احصہب

زیت ںیلچ افر ابیق اچر رکچفں ںیم اعؾ اچؽ ںیلچ رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک 

رے ںیم ربخ دںی ہک ایک وسار نو رک رکان تنس ےہ؟ ویکہکن آپ یک وقؾ ےک وگ آپ ےھجم افص رمفہ ےک درایمؿ یعس رک ے ےک اب

اےس تنس ھجمس رےہ ںیہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک فہ ےچس یھب ںیہ افر وھج ے یھب رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے 

 ےہ؟ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای رعض ایک ہک آپ ےک اس وقؽ ہک ےچس یھب ںیہ افر وھج ے یھب ںیہ اک ایک بلطم

آہل فملس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس تہب ےس ووگں اک وجہؾ نوایگ افر فہ ےنہک ےگل ہک ہی دمحم ںیہ ہی دمحم یلص اہلل ہیلع ف

فملس اےنپ اسےنم ےس ووگں  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلںیہ اہیں کت ہک ونوجاؿ تررںیت یھب اےنپ رھگفں ےس ابرہ لکن آںیئ افر روسؽ 

 وک  ںیہ اٹہےت ےھت  و  ب تہب زایدہ وگ نو ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار نو رک ےئگ افر دیپؽ انلچ افر دفڑان ہی زایدہ رتہب

 ےہ۔



 

 

حد ری، دبعاوادح نب زاید، رجریی، رضحت اوبالیفطل :  رافی
د 

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباکلم لیضف نب نیسح 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     562    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یزیس، حرضت جزیزی :  یراو

 َ َُيَِر أ ٔ ٧َِحَوُظ  ُِٟحَزیِزٔیُّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا یَزٔیُس أَِخبََر٧َا ا َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥ِ و َحسَّ َٟ ِو٦َ َحَشٕس َو َٗ ََّٜة  ا٢َ َوكَاَ٪ أَص١ُِ ٣َ َٗ َُّط  ٧

١ِ َیِحُشُسو٧َطُ  ُ٘  َي

، رضحت رجریی اس  دن ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح ایبؿ رکےت ںیہ وسا ے اس ےک ہک اس ںیم اوہنں  ے اہک دمحم نب ینثم، سیدی

 ہک ہکم یک وقؾ ےک وگ دسح رک ے فاےل ےھت۔

 دمحم نب ینثم، سیدی، رضحت رجریی :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     563    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ ابی حشين، حرضت ابواٟلٔي١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُ  ِو٣ََک یَز٤ًُُِ و َحسَّ َٗ ًَبَّإض إٔ٪َّ  ٠ُُِٗت ُٔلب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ ِي١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی حَُشيِٕن  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس وَ٪ أَ٪َّ َز َحسَّ

ا٢َ  َٗ ٤َِٟزَِوةٔ َوهَٔی ُس٨َّْة  ا َوا َٔ ِٟبَِئت َوبَيَِن اٟؼَّ ٥َ َر١َ٣َ بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َذبُوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٛ ُٗوا َو  َػَس

انب ایب رمع، ایفسؿ، انب ایب نیسح، رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے رضحت انب ابعس ریض 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک آپ یک وقؾ ےک وگ ایخؽ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تیب اہلل ےک وطاػ 

ںیم رلم ایک افر افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس یک افر یہی تنس ےہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اوہنں  ے چس یھب 

 اہک افر وھجٹ یھب اہک۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، انب ایب نیسح، رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک ےلہپ وطاػ ںیم رلم رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     564    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابحز، حرضت ابواٟلٔي١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، زہير، ًبسا٠٤ٟک ب٩ سٌيس ب٩  :  راوی

ٌٔئس ب٩ِٔ  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ َس ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ُزَصيِْر  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ  و َحسَّ َٗ ِي١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ  ٔ اِْلَبَِحز

ِس َرأَیُِت َر  َٗ ًَبَّإض أَُرانٔی  ٕة ٠ُُِٗت ُٔلب٩ِٔ  َٗ ًَلَی ٧َا ٤َِٟزَِوةٔ  ٠ُُِٗت َرأَیُِتُط ٨ًَِٔس ا ا٢َ  َٗ ُط لٔی  ِٔ ٔؼ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل

َُّض٥ِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ًَبَّإض َذاَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ  ًَ ثَُر ا٨َّٟاُض  َٛ ِس  َٗ ُ َو صُوَ٪  كَا٧ ٨ًَُِط َوَُل یرُِکَ وَ٪  ًُّ  وا َُل یَُس

دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، زریہ، دبعاکلمل نب دیعس نب ارجب، رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم 

اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی  ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک ریما ایخؽ ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص 

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ھجم ےس ایبؿ رک ہک رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے 

ی ےتہک ںیہ رعض ایک ہک ںیم  ے آپ وک رمفہ ےک اپس افینٹن  ر داھکی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس تہب ےس وگ ےھت راف

ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت ویکہکن فہ وگ ینعی احصہب ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ہن  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ٹوھڑےت ےھت افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دفر نوےت ےھت۔

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، زریہ، دبعاکلمل نب دیعس نب ارجب، رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...وطاػ ںیم دفامیین رونکں ےک االتسؾ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ایبؿجح اک  :   ابب

 وطاػ ںیم دفامیین رونکں ےک االتسؾ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     565    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از يٌىی اب٩ زیس، ایوب، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍٔ اٟزَّصِ  ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي ٔس٦َ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَیُّوَب  ىٔی اب٩َِ َزیِٕس  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َزانٔیُّ َحسَّ

 ُٛ ٤ُِِْٟشٔ ا٢َ ا َٗ ِس َوَص٨َِتُض٥ِ حُِمَّ َیثِرَٔب  َٗ ََّٜة َو ٥َ َوأَِػَحابُُط ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس وَ٪ إ َٗ ِو٦ْ  َٗ ٠َِي٥ُِٜ َُّسا  ًَ َس٦ُ  ِ٘ َُّط َي ٧



 

 

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ِٟحِٔحَز َوأ٣َََزص٥ُِ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا یَلٔی ا َح٠َُشوا ٤٣َّٔ َٓ ّة  وا ٨ِ٣َٔضا ٔطسَّ ُ٘ َٟ ُِٟحِمَّ َو ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیز٠٣ُُِوا ثَََلثََة أَِطَوإن َوَص٨َِتُض٥ِ ا

٨َئِن  ِٛ ِس َوص٨ََِتُض٥ِ َصذُ َوَی٤ُِظوا ٣َا بَيَِن اٟزُّ َٗ ُِٟحِمَّ  ٤ُِت٥ِ أَ٪َّ ا ًَ َّٟٔذی٩َ َز وَ٪ َصُذَُلٔئ ا ُٛ ٤ُِِْٟشٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ وَ٪ َج٠ََسص٥ُِ  ُٛ ٤ُِِْٟشٔ َُلٔئ ٟٔيََری ا

 ٔ ُط أَِ٪ یَأ٣َُِزص٥ُِ أَِ٪ یَز٠٣ُُِوا اِْلَِطَواَن ك٠ََُّضا إ ٌِ ٥َِٟ ی٨َ٤َِ ًَبَّإض َو ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٠َِيض٥ِٔ أَِج٠َُس ٩ِ٣ٔ  ًَ اُئ  َ٘  ُلَّ اِْلٔبِ

اوبرعیب زرہاین، امحد ینعی انب زدی، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل 

ہک رثیب دمہنی ےک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہکم رشتفی ال ے احؽ ہی

اخبر  ے اؿ وک زمکفر رک دای اھت  و رشموکں  ے اہک ہک لک اہمترے اپس ا یس وقؾ ےک وگ آںیئ ےگ ہک ںیہنج اخبر  ے زمکفر رکدای ےہ 

 افر ا ںیہ اس ےس گ ت فیلکت یلم ےہ رشمک رجح ےک رقبی میطح ںیم ت ےھٹ ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ احصہب ریض اہلل

اعتٰیل ہنع وک مکح رفامای ہک نیت رکچفں ںیم رلم رکںی افر دف رونکں ےک درایمؿ اعؾ اچؽ ںیلچ اتہک رشموکں وک اؿ یک اطتق داھکییئ 

ں اج ے  و رشموکں  ے اہک ہی فہ وگ ںیہ ہک نج ےک ابرے ںیم اہمترا ہی ایخؽ اھت ہک ہی اخبر یک فہج ےس زمکفر نو ےئگ ںیہ ہی  و الفں الف

دہ اطروتر ےتگل ںیہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےک کھت اج ے یک ےس زای

 فہج ےس اؿ وک امتؾ رکچفں ںیم رلم رک ے اک مکح  ںیہ رفامای۔

  اعتٰیل ہنعاوبرعیب زرہاین، امحد ینعی انب زدی، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم دفامیین رونکں ےک االتسؾ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     566    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، اب٩ ابی ٤ًز، اح٤س ب٩ ًبسة، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ًبسة، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًز ٧اٗس :  راوی

ًَبِ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ًَِبَسَة َج٤ٔي ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ثَىٔی  ٤ِزٕو و َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َسَة َحسَّ

َل  ًَ ِٟبَِئت ٟٔيُرَٔی ٩ًَِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَر١َ٣َ بٔا َّی اہللُ  ٤ََّا َسَعی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َتطُ إئ  ُٗوَّ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ  ا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رمع اندق، انب ایب رمع، ادمح نب دبعة، انب ہنییع، انب دبعة، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک 

 فآہل فملس  ے تیب اہلل ےک وطاػ ںیم رلم اس ےئل ایک اتہک رشموکں وک اینپ اطتق داھکںیئ۔

 رمع اندق، انب ایب رمع، ادمح نب دبعة، انب ہنییع، انب دبعة، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم دفامیین رونکں ےک االتسؾ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     567    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

٩ًَِ َسا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َِٟيْث  ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

َّی اہللُ  ٥ِ أََر َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٧َٔيئِن  ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ِٟامَیَ ٨َئِن ا ِٛ ِٟبَِئت إُٔلَّ اٟزُّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َی٤َِشُح ٩ِ٣ٔ ا

ییحی نب ییحی، ق ،، ہبیتق، ق ،، انب باہب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک 

  رونکں ےک العفہ تیب اہلل یک یسک زیچ وک وبہس دےتی نو ے  ںیہ داھکی۔ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دف امیین

 ییحی نب ییحی، ق ،، ہبیتق، ق ،، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   باب

 وطاػ ںیم دفامیین رونکں ےک االتسؾ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     568    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، رح٠٣ہ، ًبساہلل ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت سا٥ٟ :  راوی

ا٢َ أَبُو َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ  و َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز اٟلَّ

 ِٛ ِٟبَِئت إُٔلَّ اٟزُّ ٥َ َيِشَت٥ُٔ٠ ٩ِ٣ٔ أَِركَأ٪ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َِٟ َی٩ُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ َّٟذٔ أَبٔيطٔ  ٔ ٩َ اِْلَِسَوَز َوا ی ی٠َٔيطٔ ٩ِ٣ٔ ٧َِحو

ُِٟح٤َٔحيِّيَن   زُورٔ ا

اوباطرہ، رحہلم، دبعاہلل نب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اسمل اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

ھت فاےل اس رنک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل ےک رونکں اک االتسؾ  ںیہ رکےت ےھت وسا ے رنک اوسد رجح اوسد افر اس ےک اس

ح ےک رھگفں یک رطػ ےہ۔

 م
د

 ےک وج ہک نب 

 اوباطرہ، رحہلم، دبعاہلل نب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اسمل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؾ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیموطاػ ںیم دفامیین رونکں ےک االتس



 

 

     569    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، خاٟسب٩ حارث، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ًُب َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َّی َحسَّ َْى ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی و َحسَّ ِبٔس اہللٔ َذََکَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِئس اہللٔ 

نٔیَ  ِٟامَیَ ٩َ ا ِٛ َِٟحَحَز َواٟزُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ َُل َيِشَت٥ُٔ٠ إُٔلَّ ا  اہللُ 

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ینثم، اخدلنب احرث، دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 االتسؾ  ںیہ رکےت ےھت وسا ے رجح اوسد افر رنک امیین ےک۔

 دمحم نب ینثم، اخدلنب احرث، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم دفامیین رونکں ےک االتسؾ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     570    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، زہير ب٩ رحب، ًبيساہلل ب٩ سٌيس، یحٌی، ٗلا٪، اب٩ ٣ْىی، یحٌی، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩  :  راوی

 ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

لَّ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ یَِحٌَی ا ا  ٌّ ٌٔيٕس َج٤ٔي ٕب َوًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ َس َّی َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا و َحسَّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ أ٪ 

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ َحسَّ َِٟحَحَز ٣ُِذ َرأَیُِت َرُسو٢َ َیِحٌَی  نَٔی َوا ِٟامَیَ ٨َئِن ا ِٛ ُت اِستََٔل٦َ َصَذی٩ِٔ اٟزُّ ِٛ ا٢َ ٣َا َتَز

ةٕ َوَُل َرَخائٕ  ٥َ َيِشَت٤ُٔ٠ُض٤َا فٔی ٔطسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  دمحم نب ینثم، زریہ نب رحب، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، انب ینثم، ییحی،

رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے اؿ دف رونکں امیین افر رجح اوسد اک االتسؾ  ںیہ ٹوھڑا  س فتق ےس ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس وک اؿ وک االتسؾ رکےت داھکی ےہ یتخس ںیم افر ہن یہ آاسین ںیم۔

 نب ینثم، زریہ نب رحب، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، انب ینثم، ییحی، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؾ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیموطاػ ںیم دفامیین رونکں ےک االتس



 

 

     571    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابی خاٟس، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔی َخأٟٕس  ا  ٌّ ٕ َج٤ٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٍٕ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِيسٔ اہللٔ  ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِْلَِح٤َزُ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ

ُتُط ٨ِ٣ُُذ َرأَیُِت َرُسو٢َ  ِٛ ا٢َ ٣َا َتَز َٗ ب١ََّ یََسُظ َو َٗ ٔ ث٥َُّ  َِٟحَحَز بَٔئسظ ا٢َ َرأَیُِت اب٩َِ ٤ًََُز َيِشَت٥ُٔ٠ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َٗ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

٠ُطُ  ٌَ ِٔ  َي

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ایب اخدل، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے رضحت انب رمع ریض اہلل 

اس اک  اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک اوہنں  ے رجح اوسد اک اےنپ اہھت ےس االتسؾ ایک رھپ اوہنں  ے اےنپ اہھت وک وبہس دای افر رفامای ہک ںیم  ے

االتسؾ افر اہھت وک وبہس دانی  س فتق ےس ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رطح رکےت نو ے داھکی ںیم  ے اس 

 رطح رکان  ںیہ ٹوھڑا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ایب اخدل، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم دفامیین رونکں ےک االتسؾ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     572    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ١، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوكاہز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ٗتازہ ب٩ زًا٣ة، ابواٟلٔي :  راوی

ًَا٣ََة َحسَّ  ٔ َتاَزَة ب٩َِ ز َٗ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ یَّ و َحسَّ َِٟبرِکٔ ِي١ٔ ا َٔ ثَطُ أَ٪َّ أَبَا اٟلُّ

 َٟ وُُل  ُ٘ ًَبَّإض َي ٍَ اب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ٧َٔيئِن َحسَّ ِٟامَیَ ٨َئِن ا ِٛ ٥َ َيِشَت٥ُٔ٠ َُيَِر اٟزُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٥ِ أََر َرُسو٢َ اہللٔ َػل

، اوبالیفطل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ 

 

اوباطرہ، انب فبہ، رمعف نب احرث، داتدہ نب داعمة

 وک االتسؾ رکےت نو ے  ںیہ داھکی وسا ے دف رنک امیوینں ےک۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

، اوبالیفطل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 اوباطرہ، انب فبہ، رمعف نب احرث، داتدہ نب داعمة

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

  

 ... اوسد وک وبہس دےنی وک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔وطاػ ںیم رجح



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم رجح اوسد وک وبہس دےنی وک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     573    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زو اب٩ طہاب، حرضت سا٥ٟرح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، ٤ًزو، ہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ً :  راوی

 ٌٔ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٤ًَِْزو ح و َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص َو ثَىٔی رَحِ ثَىٔی اب٩ُِ و َحسَّ يٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ

٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ أَ٪َّ أَبَاُظ حَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٤ِْزو  ًَ ِس َوصِٕب أَِخبََرنٔی  َ٘ َٟ ا٢َ أ٦ََ َواہللٔ  َٗ َِٟحَحَز ث٥َُّ  أب ا َِٟدلَّ ب١ََّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ثَُط  سَّ

ب٠َِّتُ  َٗ ٠َُک ٣َا  بِّ َ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُي َّی اہللُ  ِّی َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِوَُل أَن َٟ ََّک َحَحْز َو ا٢َ ٤ِٔ٠ًَُت أ٧َ َٗ ٤ًَِْزو َک َزاَز َصاُروُ٪ فٔی رَٔوایَتٔطٔ 

٩ًَِ أَبٔيطٔ أَِس٥َ٠َ  ٠َِْٔضا َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  ثَىٔی ب٤ٔٔ  َوَحسَّ

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، رمعف، اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، رمعف انب باہب، رضحت اسمل ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ 

ہس دای رھپ رجح اوسد رک اخم ب رکےک رفامای اہلل یک مسق! ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب  ے رجح اوسد وک وب

ںیم ںیم وخب اج ات نوں ہک  و اکی رھتپ ےہ افر ارگ ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےھجت وبہس دےتی نو ے ہن داھکی نوات  و 

 یھب ےھجت وبہس ہن داتی۔

 نب دیعس، انب فبہ، رمعف انب باہب، رضحت اسمل رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، رمعف، اہرفؿ :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم رجح اوسد وک وبہس دےنی وک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     574    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی برک ٣٘سمی، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ و َحسَّ َٗ َِٟحَحَز َو ب١ََّ ا َٗ ِّی  ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز  ٔن إ

بِّ  َ٘ ٥َ يُ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٜٔىِّی َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََّک َحَحْز َوَل ٥ُ٠ًَِ أ٧َ َ ِّی َْل ٔن ٠َُک َوإ بِّ َٗ ُ  ٠َُک َْل

 دمحم نب ایب رکب رادیم، امحد نب زدی، اویب، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رجح اوسد وک

وبہس دای افر رفامای ہک ںیم ےھجت وبہس دے راہ نوں افر ںیم ہی ایھچ رطح اج ات نوں ہک  و اکی رھتپ ےہ  نکی ںیم  ے  و روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک فہ ےھجت وبہس دےتی ںیہ۔



 

 

 دمحم نب ایب رکب رادیم، امحد نب زدی، اویب، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم رجح اوسد وک وبہس دےنی وک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     575    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از، ح٤از ب٩ زیس، حرضت ًبساہلل ب٩ ِسجص رضی اہلل خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ٣٘سمی، ابوكا١٣ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ َخ٠َ  َٗ ازٕ  ٩ًَِ َح٤َّ ُض٥ِ  ٌٔيٕس ك٠ُُّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس مٔیُّ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ َو سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َوا ث٨ََا َخ٠َ ٩ًَِ َحسَّ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْٕ َحسَّ

وًَأػ٥ٕ اِْلَحِ  ُ٘ َِٟحَحَز َوَي ١ُ ا بِّ َ٘ أب يُ َِٟدلَّ ىٔی ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ٍَ َي ا٢َ َرأَیُِت اِْلَِػ٠َ َٗ ٔجَص  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َِسِ ًَ  ٩ًَِ ِّی َو٢ٔ  ٔن ٢ُ َواہللٔ إ

ِّی َرأَیُِت  َِٟوَُل أَن ٍُ َو َٔ ََّک َُل َترُضُّ َوَُل َت٨ِ ََّک َحَحْز َوأ٧َ ٥ُ٠ًَِ أ٧َ ِّی أَ ٔن ٠َُک َوإ بِّ َٗ ُ ب٠َُِّتَک َْل َٗ ب٠َََّک ٣َا  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٍَ ٔ مٔیِّ َوأَبٔی كَا١ٕ٣ٔ َرأَیُِت اِْلَُػِي٠ سَّ َ٘ ٤ُِٟ  َوفٔی رَٔوایَٔة ا

اتی ےہ فلخ نب اشہؾ، رادیم، اوباکلم، ہبیتق نب دیعس، امحد، امحد نب زدی، رضحت دبعاہلل نب رس س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

 رفامای ہک ںیم  ے رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک فہ رجح اوسد وک وبہس دے رےہ ںیہ افر رفام رےہ ںیہ اہلل یک مسق! اے رجح

اوسد ںیم ےھجت وبہس دے راہ نوں افر ںیم ایھچ رطح اج ات نوں ہک  و اکی رھتپ ےہ ہن  و اصقنؿ دے اتکس ےہ افر ہن یہ  و عفن دے اتکس 

 ےہ افر ارگ ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےھجت وبہس دےتی نو ے ہن داھکی نوات  و ںیم ےھجت وبہس ہن داتی۔

 فلخ نب اشہؾ، رادیم، اوباکلم، ہبیتق نب دیعس، امحد، امحد نب زدی، رضحت دبعاہلل نب رس س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم رجح اوسد وک وبہس دےنی وک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     576    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤٧ير، ابو٣ٌاویہ، یحٌی، ا٤ًع، ابزاہي٥، حرضت ًابص یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اب٩  :  راوی

 ب٩ ربيٌہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَ  ا  ٌّ ٕ َج٤ٔي ٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو و َحسَّ َٗ اؤَیَة  ٌَ بٔی ٣ُ



 

 

 ٔ او ٌَ ٣ُ ِّ ٔن و٢ُ إ ُ٘ َِٟحَحَز َوَي ١ُ ا بِّ َ٘ ا٢َ َرأَیُِت ٤ًََُز يُ َٗ َة  ٌَ ًَابٔٔص ب٩ِٔ َربٔي  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ََّک یََة  ٥ُ٠ًَِ أ٧َ َ ٠َُک َوأ بِّ َٗ ُ ی َْل

٠َُک  بِّ َ٘ ٥َ يُ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِّی َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِوَُل أَن َٟ ٠َِک َحَحْز َو بِّ َٗ ُ  ٥َِٟ أ

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، اوباعمفہی، ییحی، اشمع، اربامیہ، رضحت اعسب نب رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےہ ںیہ ہک اے ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک فہ رجح اوسد وک وبہس دے رےہ ںیہ افر رفام ر

 رجح اوسد! ںیم ےھجت وبہس دے راہ نوں افر ںیم اج ات نوں ہک  و اکی رھتپ ےہ افر ارگ ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےھجت

 وبہس دےتی نو ے داھکی ہن نوات  و ںیم ےھجت وبہس ہن داتی۔

، اوباعمفہی، ییحی، اشمع، اربامیہ، رضحت اعسب نب رہعیب ریض اہلل ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم رجح اوسد وک وبہس دےنی وک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     577    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، وٛيٍ، ابوبرک، وٛيٍ، سٔيا٪، ابزاہي٥، ًبساُلًلی، حرضت سویس رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٠ُٔہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ و َحسَّ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔي ا  ٌّ ٕب َج٤ٔي

ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ  َٗ َِٟتز٣ََُط َو َِٟحَحَز َوا ب١ََّ ا َٗ ا٢َ َرأَیُِت ٤ًََُز  َٗ ٠ََة  َٔ َُ ٩ًَِ ُسَویِٔس ب٩ِٔ  ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ٠َيِ ًَ ًَ َّی اہللُ  ٥َ بَٔک اہللٔ َػل طٔ َوَس٠َّ

ٔٔياا  َح

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، اوبرکب، فعیک، ایفسؿ، اربامیہ، دبعاالیلع، رضحت وسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہلفغ ریض 

وبہس دای افر اس ےس  اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک اوہنں  ے رجح اوسد وک

 ٹمچ ےئگ افر رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک فہ ےھجت تہب اچےتہ ےھت۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، اوبرکب، فعیک، ایفسؿ، اربامیہ، دبعاالیلع، رضحت وسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  :  رافی

 ٰیل ہنعہلفغ ریض اہلل اعت

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم رجح اوسد وک وبہس دےنی وک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     578    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٤ا٪، حرضت سٔيا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی،  :  راوی

ٜٔىِّی  ا٢َ َوَل َٗ  ٔ َياَ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ َّی اہللُ و َحسَّ أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ َرأَیُِت أَبَا ا

 ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ا َو ٔٔيا َِٟتز٣ََطُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔک َح  َوا

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح ، رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی وقنمؽ ےہ  نکی اس ںیم ےہ ہک 

فر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک فہ رجح اوسد وک تہب اچےتہ ےھت ا

 اس ںیم ہی ذرک  ںیہ ہک فہ رجح اوسد ےس ٹمچ ےئگ نوں۔

 دمحم نب ینثم، دبعارلامحؿ، رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ی فریغہ ےس رجح اوسد وک االتسؾ کافٹن فریغہ  ر وسار نو رک تیب اہلل اک وطاػ افر ڑھچ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن فریغہ  ر وسار نو رک تیب اہلل اک وطاػ افر ڑھچی فریغہ ےس رجح اوسد وک االتسؾ رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     579    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت اب٩ ًباض رضی  ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ 

ٌٔي ب٩ِٔ  ًَلَی َب  َٔ َِٟوَزا َٖ فٔی َححَّةٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَا َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩َ ب٤ِٔٔحَح٩ٕ ًُتَِبَة  ِٛ ٕ َيِشَت٥ُٔ٠ اٟزُّ  ر

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض

 اوداع ںیم افٹن  ر وطاػ ایک افر ڑھچی ےک اسھت رجح اوسد اک االتسؾ ایک۔

 

ة
ح 
د
 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

  ہنعاوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن فریغہ  ر وسار نو رک تیب اہلل اک وطاػ افر ڑھچی فریغہ ےس رجح اوسد وک االتسؾ رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     580    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، اب٩ جزیخ، ابی زبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ٕ  َحسَّ َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ ٩ًَِ َجابٔز ا٢َ كَا َٗ

 َ َِٟحَحَز ب٤ِٔٔحَح٨ٔطٔ ْٔل ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ َيِشَت٥ُٔ٠ ا  َٔ َِٟوَزا ِٟبَِئت فٔی َححَّةٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا َّی اہللُ  َٖ َؤَٟيِشأَُٟوُظ َػل ِ٪ َیَزاُظ ا٨َّٟاُض َؤُٟيِْشٔ

َُُظوظُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض  َٓ 

، انب رج ،، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم

 اوداع ںیم تیب اہلل اک وطاػ اینپ وساری  ر ایک افر اینپ ڑھچی ےک اسھت رجح اوسد اک االتسؾ رفامای اس فہج ےس اتہک

 

ة
ح 
د
 فآہل فملس  ے 

وک دھکی ںیل افر وگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اسملئ فریغہ وپھچ ںیکس اس ےئل ووگں  ے  وگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریھگ راھک اھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، انب رج ،، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن فریغہ  ر وسار نو رک تیب اہلل اک وطاػ افر ڑھچی فریغہ ےس رجح اوسد وک االتسؾ رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     581    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ خْش٦، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، ًبسة ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س يٌىی اب٩ برک، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ًلی  :  راوی

 ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ٦ٕ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ث٨ََا  َ و َحسَّ ىٔی اب٩َِ برَِکٕ ِخب ٌِ ْس َي َر٧َا ٣َُح٤َّ

َٖ ا٨َّٟ  وُُل كَا ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ا٢َ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َححَّةٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

ِٟبَِئت  ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ بٔا  َٔ َوَزا ِٟ ٥َِٟ یَِذَُکِ اب٩ُِ ا إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض َُُظوُظ َو َٓ َٖ َؤَٟيِشأَُٟوُظ  ٔ ٟٔيََراُظ ا٨َّٟاُض َؤُٟيِْشٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ َوبٔاٟؼَّ

ِم  َ٘ َٓ ٦ٕ َؤَٟيِشأَُٟوُظ   َخِْشَ

دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل  یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، انب رج ،، دبعة نب دیمح، دمحم ینعی انب رکب، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب



 

 

 اوداع ںیم اینپ وساری  ر تیب اہلل وک وطاػ افر افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس یک

 

ة
ح 
د
 ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 اہلل ہیلع فآہل ہی دنلب نوان اس فہج ےس اتہک وگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اسملئ فریغہ وپھچ ںیکس ویکہکن ووگں  ے آپ یلص

 فملس وک ریھگ راھک اھت۔

یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، انب رج ،، دبعة نب دیمح، دمحم ینعی انب رکب، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن فریغہ  ر وسار نو رک تیب اہلل اک وطاػ افر ڑھچی فریغہ ےس رجح اوسد وک االتسؾ رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     582    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٥ٜ ب٩ ٣وسی، طٌيب ب٩ اسحاٚ، ہظا٦ ب٩ رعوة، رعوة، حرض :  راوی

 ًَ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  َٙ ِيُب ب٩ُِ إِٔسَح ٌَ ث٨ََا ُط یُّ َحسَّ ٨َِِطٔ َ٘ ِٟ ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوَسی ا َِٟح ثَىٔی ا َٖ َحسَّ َِٟت كَا ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ِ

َٔ َحِو٢َ  َِٟوَزا ٔة ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َححَّ َّی اہللُ  ٨ًَِطُ ا٨َّٟاُض  ا٨َّٟٔيیُّ َػل َب  اصَٔيَة أَِ٪ ُيرِضَ ٩َ ََکَ ِٛ ٔ َيِشَت٥ُٔ٠ اٟزُّ ٌٔيرٔظ ًَلَی َب َبٔة  ٌِ َٜ  اِل

مکح نب ومیس، بیعش نب ااحسؼ، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل 

 اوداع ںیم ۃبعک اہلل ےک

 

ة
ح 
د
رگد اےنپ افٹن  ر وطاػ ایک افر رجح اوسد اک االتسؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ہیلع فآہل فملس  ے 

 اندنسپ رفامےت ےھت ہک ووگں وک اس ےس اٹہای اج ے۔

 مکح نب ومیس، بیعش نب ااحسؼ، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن فریغہ  ر وسار نو رک تیب اہلل اک وطاػ افر ڑھچی فریغہ ےس رجح اوسد وک االتسؾ رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     583    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، س٠امی٪ ب٩ زاؤز ، ٣ٌزوٖ ب٩ َخبوذ، حرضت ابواٟلٔي١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ بُوَذ  ُٖ ب٩ُِ ََخَّ زُو ٌِ ث٨ََا ٣َ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ وُُل َرأَیُِت و َحسَّ ُ٘ ِي١ٔ َي َٔ ُت أَبَا اٟلُّ

َّی ٤ِِٟٔحَح٩َ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ١ُ ا بِّ َ٘ طُ َوُي ٌَ ٩َ ب٤ِٔٔحَح٩ٕ ٣َ ِٛ ِٟبَِئت َوَيِشَت٥ُٔ٠ اٟزُّ ُٖ بٔا ٥َ یَُلو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

 دمحم نب ینثم، امیلسؿ نب داؤد، رعمفػ نب رخوبذ، رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

اہلل اک وطاػ رکےت نو ے داھکی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ڑھچی  یھ  س ےس رجح اوسد اک  فآہل فملس وک تیب

 االتسؾ رکےت افر رھپ اس ڑھچی وک وبہس دےتی۔

 دمحم نب ینثم، امیلسؿ نب داؤد ، رعمفػ نب رخوبذ، رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن فریغہ  ر وسار نو رک تیب اہلل اک وطاػ افر ڑھچی فریغہ ےس رجح اوسد وک االتسؾ رک  ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     584    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٧و١ٓ، رعوة، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

َو  ٩ًَِ رُعِ  ١ٕ َٓ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٧َِو ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔ َحسَّ ٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة َة 

ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی أَِطَتکٔی  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَن ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٜوُت إ َِٟت َط ا َٗ ََّضا   كُوفٔی ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا٨َّٟأض َوأ٧َِٔت ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أ٧َ

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ُت َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٔ ُل َٓ َِٟت  ا َٗ ورٔ َوَٛٔتإب ٣َِشُلورٕ َراَٛٔبْة  أُ بٔاٟلُّ ِٟبَِئت َوصَُو َيَِقَ ٔلَی َج٨ِٔب ا ِّی إ  ٥ََّ٠ حٔی٨َئٕٔذ ُيَؼل

ییحی نب ییحی، امکل، دمحم نب دبعارلنمح انب ونلف، رعفة، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ 

ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک ہک ںیم امیبر نوں  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و  رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل

وسار نو رک ووگں ےک ےھچیپ وطاػ رک ےل رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے  ب وطاػ ایک  و اس فتق 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل ےک اپس امن
ٍ
اب
َ
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ز ڑپھ رےہ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم )ف
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ط
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 ییحی نب ییحی، امکل، دمحم نب دبعارلامحؿ انب ونلف، رعفة، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ہک افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس جح اک رنک ےہ اےکس ریغب جح  ںیہ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ہک افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس جح اک رنک ےہ اےکس ریغب جح  ںیہ ۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، حرضت ہظا٦ ب٩ رعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ِّی َْلَُه٩ُّ َرجُ َحسَّ ٔن ََٟضا إ ٥ِ ُت  َٟ ِو  َٟ َّل 

٤َِٟزِ  ا َوا َٔ و٢ُ إٔ٪َّ اٟؼَّ ُ٘ الَی َي ٌَ ٠ُُِٗت ْٔلَ٪َّ اہلَل َت َِٟت ٥َٟٔ  ا َٗ ُظ  ٔ ٣َا ََضَّ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ِٕ بَيَِن اٟؼَّ ٔلَی آَٔخٔ اِْلیَةٔ َیُل ٔ اہللٔ إ ائٔز ٌَ َوَة ٩ِ٣ٔ َط

٥ِ یَ  َٟ َِٟت ٣َا أََت٥َّ اہللُ َحخَّ ا٣ِزٕٔئ َوَُل ٤ًَُِزَتطُ  ا َ٘ َٓ َٖ وَّ ٠َِيطٔ أَِ٪ َُل یَلَّ ًَ ََل ُج٨َاَح  َٓ َٟکَاَ٪  و٢ُ  ُ٘ ٤َا َت َٛ ِو كَاَ٪  َٟ ٤َِٟزَِوةٔ َو ا َوا َٔ ِٕ بَيَِن اٟؼَّ ُل

ٔة َٟٔؼ  َِٟحاص٠ٔٔيَّ ََِؼاَر كَا٧ُوا یُض٠ُّٔوَ٪ فٔی ا َ ٤ََّا كَاَ٪ َذاَک أَ٪َّ اِْل ًَلَی َط بٔض٤َٔا َوص١َِ َتِسرٔی ٓامَٔی كَاَ٪ َذاَک إ٧ٔ َُٟض٤َا ٤َ٨َئِن  ا٢ُ  َ٘ َِٟبَِحٔ ُي مِّ ا

ا َجاَئ اِْلِٔسََل٦ُ  َّ٤٠َ َٓ وَ٪  ُ٘ ٔ ٤َِٟزَِوةٔ ث٥َُّ َیِح٠ ا َوا َٔ ُٓوَ٪ بَيَِن اٟؼَّ َيُلو َٓ ْٖ َو٧َائ٠َُٔة ث٥َُّ َیحٔيئُوَ٪  صُوا أَِ٪ َیُلوُٓوا بَِی٨َُض٤َا ٠َّٟٔٔذی  إَٔسا ََکٔ

أ٧َِزَ  َٓ َِٟت  ا َٗ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔيَّ وَ٪ فٔی ا ٌُ َلآُواكَا٧ُوا َيِؼ٨َ َٓ َِٟت  ا َٗ َصا  ٔلَی آَٔخٔ ٔ اہللٔ إ ائٔز ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا َوا َٔ زَّ َوَج١َّ إٔ٪َّ اٟؼَّ ًَ  ٢َ اہللُ 

ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، رضحت اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت 

 رعض ایک ہک ریما ایخؽ ےہ ہک وکیئ آدیم ارگ افص فرمفہ ےک درایمؿ وطاػ یعس ہن رکے  و وکیئ اصقنؿ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

  ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ویکں ںیم  ے رعض ایک ہک رقآؿ پ دی ںیم اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ہک افص افر رمفہ اہلل

ہلل اک جح ای رمعہ رکے  و وکیئ رحج  ںیہ ہک افصفرمفہ ےک درایمؿ وطاػ یعس رکے رضحت ےک اعشرئ ںیم ےس ںیہ  و وج آدیم تیب ا

 اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک یسک آدیم اک جح افر ہن یہ رمعہ وپرا نواگ  ب کت ہک فہ افص رمفہ ےک درایمؿ وطاػ) یعس( ہن

اس رطح رفامےت رتہمج وکیئ رحج  ںیہ وج افص فرمفہ ےک درایمؿ وطاػ  رکے افر ارگ اس رطح ےس ےہ اسیج ہک  و اتہک ےہ  و اہلل

)یعس( ہن رکے افر ایک ےھجت ولعمؾ ےہ ہک اس اک اشؿ زنفؽ ایک ےہ اس اک اشؿ زنفؽ ہی ےہ ہک اجتیلہ ےک زامہن ںیم دنمسر ےک اسلح 

اجات ےہ رھپ فہ آےت افر افص فرمفہ ےک درایمؿ وطاػ  ر ااصنر دف وتبں ےک انؾ اک ارحاؾ ابدنےتھ ےھت اؿ وتبں وک ااسػ افر انہلئ اہک 

یعس رکےت رھپ قلح رکاےت ینعی رس ناڈاےت  و  ب االسؾ آای  و اوہنں  ے اندنسپ ایک ہک افصفرمفہ ےک درایمؿ وطاػ )یعس( رکںی 

 ہک اہلل اعتیل  ے آتی اس فہج ےس ہک اجتیلہ ےک زامہن ںیم فہ اس رطح رکےت ےھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ

انزؽ رفامیئ رتہمج افص رمفہ اہلل اعتیل ےک اعشرئ ںیم ےس ےہ آرخ کت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ اوہنں  ے 

 یعس یک۔

 ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، رضحت اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ہک افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس جح اک رنک ےہ اےکس ریغب جح  ںیہ ۔



 

 

     586    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ رعوہ ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، حرضت :  راوی

 َٗ َوَة أَِخبََرنٔی أَبٔی  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَلَیَّ و َحسَّ ائَٔظَة ٣َا أََری  ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ 

٤َِٟزَِوَة ٣ٔ ُج٨َاّحا أَِ٪ َُل أََتَل  ا َوا َٔ و٢ُ إٔ٪َّ اٟؼَّ ُ٘ َّ َوَج١َّ َي ًَز ٠ُُِٗت ْٔلَ٪َّ اہلَل  َِٟت ٥َٟٔ  ا َٗ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ َٖ بَيَِن اٟؼَّ ٔ اہللٔ اِْلیََة وَّ ائٔز ٌَ ٩ِ َط

 َ٤َّ َٖ بٔض٤َٔا إ٧ٔ وَّ ٠َِيطٔ أَِ٪ َُل یَلَّ ًَ َََٓل ُج٨َاَح  َٟکَاَ٪  و٢ُ  ُ٘ ٤َا َت َٛ ِو كَاَ٪  َٟ َِٟت  ا َ٘ وا أََص٠ُّوا َٓ ََِؼارٔ كَا٧ُوا إَٔذا أََص٠ُّ َ ا أ٧ُِز٢َٔ َصَذا فٔی أ٧َُإض ٩ِ٣ٔ اِْل

ٍَ ا٨َّٟ  ٔس٣ُوا ٣َ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ُٓوا بَيَِن اٟؼَّ وَّ ُض٥ِ أَِ٪ َیلَّ َٟ َََٓل یَح١ُّٔ  ٔة  َِٟحاص٠ٔٔيَّ ٥َ ٠َِٟٔحخِّ ٨َ٤َٟٔاَة فٔی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٔيیِّ َػل

ِٕ بَيَِن  ٥ِ یَُل َٟ ٤ِزٔی ٣َا أََت٥َّ اہللُ َحخَّ ٩ِ٣َ  ٌَ ٠َ َٓ ٔ اِْلیََة  الَی صَٔذظ ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت َٓ َٟطُ  وا َذَٟٔک  ٔ َذََکُ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ   اٟؼَّ

ض ایک ہک ریما اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، رضحت اشہؾ نب رعفہ ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رع

ایخؽ ےہ ہک ارگ ںیم افص فرمفہ ےک درایمؿ وطاػ یعس ہن رکفں  و ھجم  ر وکیئ انگہ  ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای 

ِ ہک افص رمفہ اہلل اعتیل
َ
ِ اّللّ  ِ

ے

ااب
َ
ع
َ

 

َة نِمْ س
َ
ف
ْ
َر 
م
ْ ل

ا
َ
فَاا ف َّ
یک اشنوینں ںیم ےس ںیہ  و وج  ویکں ںیم  ے رعض ایک ہک اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ِإّؿَ الص

وکیئ تیب اہلل اک جح ای رمعہ رکے  و اس  ر وکیئ انگہ  ںیہ ہک فہ اؿ دفونں ےک درایمؿ وطاػ یعس رکے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

ہی آتی ااصنر ےک اہنع رفامیت ںیہ ہک ےسیج مت ےتہک نو ہک اس  ر وکیئ انگہ  ںیہ ےہ ہک فہ افص رمفہ ےک درایمؿ وطاػ یعس ہن رکے  و 

ھچک ووگں ےک ابرے ںیم انزؽ یک یئگ ہک فہ اجتیلہ ےک زامہن ںیم انمة تب ےک انؾ اک ارحاؾ ابدنےتھ ےھت  و افص رمفہ ےک درایمؿ 

وطاػ رکان اؿ ےک ےئل الحؽ  ںیہ اھت  و  ب فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ےک ےئل آےی  و اوہنں  ے آپ یلص اہلل ہیلع 

ےک  فآہل فملس ےس اس وک ذرک ایک  و اہلل اعتیل  ے ہی آتی انزؽ رفامیئ ریمی رمع یک مسق! اہلل اس اک جح وپرا  ںیہ رکے اگ ہک وج افص رمفہ

 یعس  ںیہ رکے اگ۔ درایمؿ وطاػ

 ٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، رضحت اشہؾ نب رعفہ ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ہک افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس جح اک رنک ےہ اےکس ریغب جح  ںیہ ۔
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 ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہزی، حرضت رعوہ ب٩ زبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  ویرا

َيا ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔي ث٨ََا  ٔ َحسَّ ُت اٟزُّصِز ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُث ُ٪  یَّ یَُحسِّ



 

 

 َ ًَلَی أ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا أََری  ًَ َّی اہللُ  ائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٤َِٟزَِوةٔ ٩ًَِ رُعِ ا َوا َٔ ِٕ بَيَِن اٟؼَّ ٥َِٟ یَُل َحٕس 

َِٟت بٔئَِص ٣َ  ا َٗ َٖ بَِی٨َُض٤َا  َٖ َطِيّئا َو٣َا أُبَالٔی أَِ٪ َُل أَكُو ٥َ َوكَا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َُِٗت َیا اب٩َِ أُِخًٔی كَا ا 

ُٓوَ٪ بَ  ٤َُِٟظ١َّٔ٠ َُل یَُلو ًَّٟٔی بٔا أَُئة ا ٤ََّا كَاَ٪ ٩ِ٣َ أََص١َّ ٨َ٤َٟٔاَة اٟلَّ کَا٧َِت ُس٨َّّة َوإ٧ٔ َٓ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪  َ ا ا ك َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ اَ٪ يَِن اٟؼَّ

 َٔ ًَزَّ َوَج١َّ إٔ٪َّ اٟؼَّ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َِٟا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ ٩ِ٤َ َحخَّ اِْلِٔسََل٦ُ َسأ َٓ ٔ اہللٔ  ائٔز ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا َوا

َٖ بٔض٤َٔا َو  وَّ ٠َِيطٔ أَِ٪ یَلَّ ًَ َََٓل ُج٨َاَح  ًَِت٤ََز  ِٟبَِيَت أَِو ا ا٢َ ا َٗ َٖ بٔض٤َٔا  وَّ ٠َِيطٔ أَِ٪ َُل یَلَّ ًَ َََٓل ُج٨َاَح  َٟکَا٧َِت  و٢ُ  ُ٘ ٤َا َت َٛ ِو كَا٧َِت  َٟ

ا٢َ  َٗ ًَِحَبُط َذَٟٔک َو َ أ َٓ  ٕ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا َٔک ْٔلَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  ُت ذَٟ ََٓذََکِ ِس اٟزُّصِزٔیُّ  َ٘ َٟ ٥ُ٠ِ َو ٌٔ ِٟ  إٔ٪َّ صََذا ا

زَٔب يَ َس٤ٔ  ٌَ ِٟ ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ُٖ بَيَِن اٟؼَّ ٤ََّا كَاَ٪ ٩ِ٣َ َُل یَُلو وُٟوَ٪ إ٧ٔ ُ٘ ٥ٔ٠ِ َي ٌٔ ِٟ ُت رَٔجاُّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٨َا بَيَِن ٌِ َٓ وُٟوَ٪ إٔ٪َّ كََوا ُ٘

 ُ ٤ََّا أ ََِؼارٔ إ٧ٔ َ وَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْل ا٢َ آََخُ َٗ ٔة و  َِٟحاص٠ٔٔيَّ ٔ ا َِٟحَحَزی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ا َصَذی٩ِٔ ا َٔ ٥ِ ٧ُِذ٣َزِ بٔطٔ بَيَِن اٟؼَّ َٟ ِٟبَِئت َو ٖٔ بٔا َوا ٣ٔز٧َِا بٔاٟلَّ

 ًَ ا٢َ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  َٗ ٔ اہللٔ  ائٔز ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا َوا َٔ َّ َوَج١َّ إٔ٪َّ اٟؼَّ ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة َِٟت فٔی َصُذَُلٔئ َوا ِس ٧َزَ َٗ أَُراصَا  َٓ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

 ُذَُلئٔ َوصَ 

می رمعف اندق، انب ایب رمع، انب ہنییع، انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے یبن رک

ےک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رعض ایک ریمی ہی را ے ےہ ہک ارگ وکیئ افص فرمفہ 

درایمؿ وطاػ ہن رکے  و اس  ر وکیئ انگہ  ںیہ افر ںیم یھب افص رمفہ ےک درایمؿ وطاػ ہن رک ے یک  رفاہ  ںیہ رکات۔ رضحت اعہشئ 

ؿ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک اے ریمے اھبےجن! وج  و  ے اہک ربا اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے افص فرمفہ ےک درایم

، ںیم انمت تب اک ارحاؾ ابدنےتھ ےھت فہ وگ وطاػ ایک
ل

 

ل
م

 افر املسمونں  ے یھب وطاػ یعس ایک افر یہی تنس ےہ افر وج وگ 

افصرمفہ ےک درایمؿ وطاػ  ںیہ رکےت ےھت  و  ب االسؾ آای افر اس ابرے ںیم مہ  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ  و اہلل 

فہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس ےہ  و وج آدیم تیب اہلل اک جح ای رمعہ رکے  و اس  ر وکیئ انگہ  ںیہ ہک فہ اؿ  ے آتی انزؽ رفامیئ رتہمج افص رم

اک وطاػ رکے افر ارگ اس رطح نوات اسیج ہک مت ےتہک نو  و ہی آتی اس رطح آیت ہک اؿ  ر وکیئ انگہ  ںیہ ہک فہ اؿ دفونں اک وطاػ ہن 

اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ےس اس اک ذرک ایک  و فہ اس ےس وخش نو ے افر رکںی زرہی ےتہک ںیہ ہک اس  ے رضحت 

رفامای ہک یہی درالص ملع ےہ افر ںیم  ے الہ ملع ںیم ےس تہب ےس ووگں ےس انس ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک رعب ےک وگ افص رمفہ ےک 

امہرا وطاػ رکان اجتیلہ ےک زامہن ےک اکومں ںیم ےس  درایمؿ وطاػ  ںیہ رکےت ےھت افر ےتہک ےھت ہک اؿ دف رھتپفں ےک درایمؿ

اھت افر دفرسے ااصنر ووگں  ے اہک ہک ںیمہ افص رمفہ ےک درایمؿ وطاػ اک مکح  ںیہ دای  و اہلل اعتیل  ے آتی انزؽ رفامیئ ہک افص 



 

 

ہی ےہ ہک ہی آتی اؿ بس ووگں  رمفہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس ےہ )ارقبلہ( رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ریمی را ے

 ےک ابرے ںیم انزؽ نویئ۔

 رمعف اندق، انب ایب رمع، انب ہنییع، انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ہک افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس جح اک رنک ےہ اےکس ریغب جح  ںیہ ۔

     588    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ححين ب٩ ٣ْىی، ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، حرضت رعوہ ب٩ زبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی  ا٢َ و َحسَّ َٗ َُّط  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ِي١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟيْث  ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا حَُحيُِن ب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َوةُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ أَِخبََرنٔی رُعِ

ا َسأَُٟ  َّ٤٠َ َٓ َِٟحٔسیٔث  ا٢َ فٔی ا َٗ ٔ َو َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحؤظ َٚ ا ًَائَٔظَة َوَسا ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٔ ٩ًَِ اٟزُّبَيِر  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َّ ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٤َِٟزَِوةٔ  ا َوا َٔ َٖ بٔاٟؼَّ ُد أَِ٪ ٧َُلو ٨َّا ٧ََتََحَّ ُٛ َّا  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔ اہللٔ  َذَٟٔک  ائٔز ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا َوا َٔ َوَج١َّ إٔ٪َّ اٟؼَّ

٩ِ٤َ َحخَّ  َّی ا َٓ ِس َس٩َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ َٖ بٔض٤َٔا  وَّ ٠َِيطٔ أَِ٪ یَلَّ ًَ ََل ُج٨َاَح  َٓ ًَِت٤ََز  ِٟبَِيَت أَِو ا َٖ ا َوا ٥َ اٟلَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

َٖ بٔض٤َٔا َوا ٠َِيَص ْٔلََحٕس أَِ٪ یَتِرَُک اٟلَّ َٓ  بَِی٨َُض٤َا 

 نب ینثم، ق ،

 

ن
 
ح ی
د

، لیقع، انب باہب، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ دمحم نب راعف، 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ افر رھپ آےگ ایس رطح دحثی ایبؿ یک افر اس دحثی ںیم ےہ ہک  ب اوہنں  ے اس ابرے ںیم 

اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ افص افر رمفہ ےک درایمؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ افر رعض ایک اے 

وطاػ رک ے ںیم رحج ایخؽ رکےت ںیہ  و اہلل اعتیل  ے آتی انزؽ رفامیئ رتہمج۔ افص افر رمفہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس ےہ  و وج وکیئ 

ےک درایمؿ وطاػ رکے ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع آدیم تیب اہلل اک جح ای رمعہ رکے  و اس  ر وکیئ انگہ  ںیہ ہک فہ افص رمفہ 

رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے افص افر رمفہ ےک درایمؿ وطاػ وک ونسمؿ رقار دای ےہ  و اب یسک ےک ےئل یھب 

 اجزئ  ںیہ ہک فہ افص افر رمفہ ےک درایمؿ وطاػ وک ٹوھڑ دے۔

  :  رافی

 

ن
 
ح ی
د

 نب ینثم، ق ،، لیقع، انب باہب، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف، 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس ابت ےک ایبؿ ہک افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس جح اک رنک ےہ اےکس ریغب جح  ںیہ ۔

     589    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت رعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َوَة ب٩ِٔ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا رَحِ ًَائَٔظَة أَِخبََرِتُط أَ٪َّ و َحسَّ ٔ أَ٪َّ  اٟزُّبَيِر

ا َٔ ُٓوا بَيَِن اٟؼَّ ُجوا أَِ٪ یَُلو َتََحَّ َٓ اُ٪ یُض٠ُّٔوَ٪ ٨َ٤َٟٔاَة  ِب١َ أَِ٪ يُِش٤ُٔ٠وا ص٥ُِ َوَُشَّ َٗ ََِؼاَر كَا٧ُوا  َ َٔک ُس٨َّّة فٔی  اِْل ٔ َوكَاَ٪ ذَٟ ٤َِٟزَِوة َوا

٥َِٟ یَ  ٦َ ٨َ٤َٟٔاَة  ٩ًَِ َذَٟٔک حٔيَن آبَائٔض٥ِٔ ٩ِ٣َ أرَِحَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َُّض٥ِ َسأَُٟوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ َوإ٧ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ِٕ بَيَِن اٟؼَّ ُل

 َ ِٟب ٩ِ٤َ َحخَّ ا َٓ ٔ اہللٔ  ائٔز ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا َوا َٔ َّ َوَج١َّ فٔی َذَٟٔک إٔ٪َّ اٟؼَّ ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ َٖ ِيَت أَ أَِس٤ُ٠َوا  وَّ ٠َِيطٔ أَِ٪ یَلَّ ًَ َََٓل ُج٨َاَح  ًَِت٤ََز  ِو ا

٠ًَٔي٥ْ  إٔ٪َّ اہلَل َطأَکْ  َٓ ََ َخيِّرا   بٔض٤َٔا َو٩ِ٣َ َتَلوَّ

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

ےک وگ االسؾ ال ے ےس ےلہپ اسغؿ افر انمة وتبں ےک انؾ ےک ےئل ارحاؾ ابدنےتھ ےھت  و فہ اس فہج ےس افص ربخ دیتی ںیہ ہک ااصنر 

ہ رمفہ ےک درایمؿ وطاػ رک ے اک انگہ ےتھجمس ےھت افر ہی اؿ ےک آابفادجاد اک رطہقی اھت ہک وج انمة ےک ےئل ارحاؾ ابدناتھ  و فہ افص رمف

فتق فہ وگ االسؾ ےل آ ے  و اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ےک درایمؿ وطاػ  ںیہ رکات اھت  س 

 ںیم وپاھچ  و اہلل اعتیل  ے اس ابرے ںیم ہی آتی انزؽ رفامیئ رتہمج ہک افص افر رمفہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس ےہ  و وج وکیئ آدیم تیب

فہ افص افر رمفہ ےک درایمؿ وطاػ رکے افر وج وکیئ یلفن یکین رکے اگ  و اہلل دقر داؿ  اہلل اک جح ای رمعہ رکے  و اس  ر وکیئ انگہ  ںیہ ہک

 افر اجےنن فاال ےہ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ہک افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس جح اک رنک ےہ اےکس ریغب جح  ںیہ ۔

     590    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، ًاػ٥، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  صُوَ٪ أَ و َحسَّ ََِؼاُر یرَِکَ َ ا٢َ كَا٧َِت اِْل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا بُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٔ ُٓوا بَيَِن اٟؼَّ ِ٪ یَُلو

ِٟبَيِ  ٩ِ٤َ َحخَّ ا َٓ ٔ اہللٔ  ائٔز ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا َوا َٔ َِٟت إٔ٪َّ اٟؼَّ َّی ٧َزَ ٤َِٟزَِوةٔ َحً َٖ بٔض٤َٔاَوا وَّ ٠َِيطٔ أَِ٪ َیلَّ ًَ َََٓل ُج٨َاَح  ًَِت٤ََز   َت أَِو ا



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اعمص، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ااصنر افص افر رمفہ ےک درایمؿ 

 افر رمفہ اہلل اعتیل ےک اعشرئ ںیم ےس ےہ  و وج آدیم وطاػ یعس رک ے وک رکمفہ ےتھجمس ےھت اہیں کت ہک آتی انزؽ نویئ رتہمج ہک افص

 تیب اہلل اک جح ای رمعہ رکے  و اس  ر وکیئ انگہ  ںیہ ہک افص افر رمفہ ےک درایمؿ وطاػ یعس رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اعمص، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...یعس رکمر ہن رک ے ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یعس رکمر ہن رک ے ےک ایبؿ ںیم

     591    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جاب :  راوی

َُّط َس  ٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٥َِٟ َحسَّ وُُل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ٔ٤

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٕ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َواحّٔسا َیُل ّٓ ٤َِٟزَِوةٔ إُٔلَّ كََوا ا َوا َٔ  َوَُل أَِػَحابُُط بَيَِن اٟؼَّ

فملس دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ٰیل ہنع افص افر رمفہ ےک درایمؿ وطاػ یعس  ںیہ رکےت ےھت رگم اکی رمہبتافر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعت

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   باب

 یعس رکمر ہن رک ے ےک ایبؿ ںیم

     592    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ :  راوی

 ٔ ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْل ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  َٓطُ و َحسَّ ا َواحّٔسا كََوا ّٓ ا٢َ إُٔلَّ كََوا َٗ ٠َُط َو ِْ ٣ٔ ٔ ِس٨َاز

 ٢َ  اِْلَوَّ

دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ، ےس اس  دن ےک اسھت اس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس ںیم ےہ ہک وسا ے اکی وطاػ 



 

 

 ےک افر فہ یھب ےلہپ وطاػ ےک۔

 دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ، :  رافی

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

  

 ...احیج اک رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع یک ریم کت ہیبلت ڑپےتھ رےنہ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ب ےک ایبؿ ںیماحیج اک رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع یک ریم کت ہیبلت ڑپےتھ رےنہ ےک اابحتس

     593    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ححز، اس٤اًي١، یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، ٣ح٤س ب٩ ابی رح٠٣ہ،  :  راوی

 َکیب ٣ولی اب٩ ًباض، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا یَ  َ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌ ٌٔي١ُ ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ٌٔيٕس َواب٩ُِ حُِحز ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ ِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو َٗ َٟطُ  ُى  ِٔ ی َوا٠َّٟ

 ًَ یِٕب ٣َِولَی اب٩ِٔ  ٩ًَِ َُکَ ٠َ٣ََة  ٔس ب٩ِٔ أَبٔی رَحِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ََفٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َج ُِٓت أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٔ ا٢َ َرز َٗ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس  بَّإض 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا ب٠ََ َّ٤٠ََٓ إت  َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ رَعَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّٟٔذی زُوَ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َب اِْلَِيَْسَ ا ٌِ ٥ََّ٠ اٟظِّ

َبا٢َ ث٥َُّ جَ  َٓ ٔة أ٧ََاَر  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ََل ا ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ ََلَة یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٠ُُِٗت اٟؼَّ ا ث٥َُّ  ّٔ ٔٔي َ ُوُؿوئّا َخ أ َتَوؿَّ َٓ َِٟوُؿوَئ  ٠َِيطٔ ا ًَ ََٓؼبَِبُت  ةُ اَئ 

 َٔ ِٟ َٖ ا ٔ َّی ث٥َُّ َرز ََٓؼل َة  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َّی أَتَی ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  َٛٔب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ١ُ أ٣ََا٣ََک ََفَ ٠ًََِيطٔ  ـِ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َّی ١ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّإض  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ أَِخبََرنٔی  َٓ یِْب  ا٢َ َُکَ َ٘ ٌٕ ی  َوَس٥ََّ٠ ََُساَة َج٤ِ ٥َِٟ یَز٢َِ ی٠َُيِّ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

َِٟح٤َِزةَ  َّ ا َّی ب٠ََ  َحً

ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع، ییحی نب ییحی، اامسلیع نب رفعج، دمحم نب ایب رحہلم، رکبی ومیل انب ابعس، رضحت ییحی نب اویب، 

 ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم رعافت ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ وساری  ر اھٹیب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمدہفل ےک ابںیئ رطػ اکی اھگیٹ  ر ےچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانپ افٹن نوا اھت  و  ب روسؽ اہلل

 اھٹبای افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے یناشب ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آ ے افر ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکلہ رصتخم فوض ایک رھپ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! امنز اک فتق نوایگ ےہ  و وک فوض رکفاای  و آپ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک امنز آےگ ےہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار نو ے اہیں کت ہک زمدہفل آایگ  و



 

 

  ے امنز ڑپ ی رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زمدہفل یک حبص لضف ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اےنپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےھچیپ وساری  ر اھٹبای رافی رکبی ےتہک ںیہ ہک رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ےھجم رضحت لضف ےک ابرے ںیم ربخ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ہیبلت ڑپےتھ رےہ اہیں کت ہک رمجہ کت چنہپ ےئگ،۔دی ہک فہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع، ییحی نب ییحی، اامسلیع نب رفعج، دمحم نب ایب رحہلم، رکبی ومیل انب ابعس،  :  رافی

 رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احیج اک رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع یک ریم کت ہیبلت ڑپےتھ رےنہ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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خْش٦، ًيسٰی اب٩ یو٧ص، اب٩ خْش٦، ًيسی، اب٩ جزیخ، ًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضی  اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٦ٕ أَِخ  ا٢َ اب٩ُِ َخِْشَ َٗ ٩ًَِ ًٔيَسی ب٩ِٔ یُو٧َُص  ص٤َُا  ٦ٕ لِٔکَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ و َحسَّ بََر٧َا ًٔيَسی 

ا٢َ أَِخبَرَ  َٗ  ٍٕ ١َ ٩ِ٣ٔ َج٤ِ ـِ َٔ ِٟ َٖ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَز َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًََلاْئ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ  ًَبَّإض أَ٪َّ نٔی  أَِخبََرنٔی اب٩ُِ  َٓ  

ی  ٥ِ یَز٢َِ ی٠َُيِّ َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١َ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ـِ َٔ ِٟ َبةٔ ا َ٘ ٌَ ِٟ َّی َرمَی َج٤َِزَة ا  َحً

ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع انب وی،س، انب رشخؾ، یسیع، انب رج ،، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ 

اھٹبای رضحت لضف ربخ دےتی ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت لضف ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک زمدہفل ےس اےنپ ےھچیپ وساری  ر 

 دےتی ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیبلت ڑپےتھ رےہ اہیں کت ہک رمجہ ہبقع کت رکنکایں امر ے ےک ےئل چنہپ ےئگ۔

ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع انب وی،س، انب رشخؾ، یسیع، انب رج ،، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احیج اک رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع یک ریم کت ہیبلت ڑپےتھ رےنہ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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تیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ ر٣ح، ٟيث، ابی زبير، ابی ٣ٌبس ٣ولی اب٩ ًباض، حرضت ٓـ١ ب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٗ :  راوی



 

 

 ٨ًہ

 ِ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَي ث٨ََا اب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََرنٔی ا٠َِّٟيُث  َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َبٕس ٣َوِ و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ  ٔ ًَبَّإض ر لَی اب٩ِٔ 

 َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَبَّإض َوكَاَ٪ َرزٔی ١ٔ ب٩ِٔ  ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّإض  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َة َوََُساة َٓ ٔة رَعَ ًَٔظيَّ ا٢َ فٔی 

ٌّٖ ٧َا ٜٔی٨َٔة َوصَُو كَا ٠َِي٥ُِٜ بٔاٟشَّ ًَ وا  ٌُ َٓ ٍٕ ٨٠َّٟٔأض حٔيَن َز ٠ًََِي٥ُِٜ بَٔحَصی َج٤ِ ا٢َ  َٗ ا َوصَُو ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّی  ّ َّی َزَخ١َ ٣َُحْسِّ َتُط َحً َٗ

 َّ ی َحً ٥َ ی٠َُيِّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ یَز٢َِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َٗ َِٟح٤َِزةُ َو َّٟٔذی یُزِمَی بٔطٔ ا ٖٔ ا َِٟدِذ َِٟح٤َِزةَ ا  ی َرمَی ا

ایب زح ،، ایب دبعم ومیل انب ابعس، رضحت لضف نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب رل ، ق ،، 

فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وساری  ر ےھچیپ ت ےھٹ نو ے ےھت رضحت لضف ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ں ےس رفامےت ہک آہتسہ ولچ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ افینٹن وک رفےتک رعہف یک اشؾ افر اےلگ دؿ ینعی زمدہفل یک حبص ووگ

نو ے اجےت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادی رسحم ںیم دالخ نو ےئگ افر رسحم ینم ںیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رکنکایں ا ےن ال رضحت لضف رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل   ے رفامای ہک مت  ر الزؾ ےہ ہک رمجہ وک رکنکایں امر ے ےک ےئل

 فملس رمجہ وک رکنکایں امر ے کت ہیبلت ڑپےتھ رےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب رل ، ق ،، ایب زح ،، ایب دبعم ومیل انب ابعس، رضحت لضف نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احیج اک رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع یک ریم کت ہیبلت ڑپےتھ رےنہ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 س، حرضت اب٩ جزیخ، ابوزبيرزہير ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌي :  راوی

ٔ بَٔضَذا ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ث٨َٔيطٔ ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َِٟ یَِذَُکِ فٔی  و َحسَّ َّطُ  َُيَِر أ٧َ  ٔ اِْلِٔس٨َاز

 ًَ َّی اہللُ  ٥ِ یَز٢َِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ َِٟحٔسیٔث َو ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  َِٟح٤َِزَة َوَزاَز فٔی َحٔسیْٔطٔ َوا٨َّٟٔيیُّ َػل َّی َرمَی ا ی َحً ٥َ ی٠َُيِّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

ََِشاُ٪  ٔ ُٖ اِْل ٤َا َیِدٔذ َٛ  ٔ  ُئظيرُ بَٔئسظ

اوبازلح ، ریض اہلل اعتٰیل  زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، رضحت انب رج ،، اوبزح ، ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم رضحت

ہنع  ے اس  دن ےک اسھت دحثی یک ربخ دی وسا ے اس ےک اس دحثی ںیم ہی ذرک  ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمجہ وک 

رک ےس رکنکایں امر ے کت ہیبلت ڑپےتھ رےہ افر اس دحثی ںیم ہی زایدہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اہھت راب



 

 

 ااشرہ رفامےت  س رطح ہک یکٹچ ےس ڑکپ رک ااسنؿ رکنکی امرات ےہ۔

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، رضحت انب رج ،، اوبزح ، :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہ ہبقع یک ریم کت ہیبلت ڑپےتھ رےنہ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیماحیج اک رقابین ےک دؿ رمج

     597    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواُلحوؾ، حؼين، ْٛير ب٩ ٣سرک، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَب َٗ و َحسَّ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِسرٕٔک  ْٔير َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ ی َطِیَبَة َحسَّ

َّيِ  َٟب ا٦ٔ  َ٘ ٤َِٟ و٢ُ فٔی صََذا ا ُ٘ ةٔ َي َِٟبََقَ ٠ًََِيطٔ ُسوَرةُ ا َِٟت  ٔ َّٟٔذی أ٧ُِز ُت ا ٌِ ٍٕ َس٤ٔ ِبُس اہللٔ َو٧َِح٩ُ بَٔح٤ِ َِّيَک ًَ َٟب ُض٥َّ   َک ا٠َّٟ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، نیصح، ریثک نب دمرک، رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک 

 فآہل رضحت دبعاہلل افر مہ زمدہفل ںیم ےھت  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر انزؽ یک یئگ وسرة ارقبلہ ینس آپ یلص اہلل ہیلع
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 فملس اس اقمؾ  ر رفام رےہ ےھت 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، نیصح، ریثک نب دمرک، رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احیج اک رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع یک ریم کت ہیبلت ڑپےتھ رےنہ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     598    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ِسیخ ب٩ یو٧ص، ہظي٥، حؼين، ْٛير اب٩ ٣سرک اطحعی، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس :  راوی

ث٨ََا ِبٔس اٟزَِّح٤َ  و َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِسرٕٔک اِْلَِطَحعٔیِّ  ْٔير َٛ  ٩ًَِ ث٨ََا صَُظِي٥ْ أَِخبََر٧َا حَُؼيِْن  یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس أَ٪َّ ُِسَ

ِبُس اہللٔ أ٧ََٔسَی  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ابٔیٌّ َصَذا  ٘ٔي١َ أرَِعَ َٓ  ٍٕ َٓاَق ٩ِ٣ٔ َج٤ِ َٟيَّی حٔيَن أَ ِبَس اہللٔ  ٠َِيطٔ ًَ ًَ َِٟت  ٔ َّٟٔذی أ٧ُِز ُت ا ٌِ ا٨َّٟاُض أ٦َِ َؿ٠ُّوا َس٤ٔ

َِّيَک  َٟب َِّيَک ا٠َُّٟض٥َّ  َٟب ٤َِٟکَأ٪  و٢ُ فٔی صََذا ا ُ٘ ةٔ َي َِٟبََقَ  ُسوَرةُ ا

رس ، نب وی،س، ،میش، نیصح، ریثک انب دمرک ایعجش، رضحت دبعارلنمح نب سی دی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل 

  س فتق زمدہفل ےس فا س نو ے  و ہیبلت ڑپےتھ رےہ  و وگ ےنہک ےگل ہک ایک ہی داہییت آدیم ںیہ؟ رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع



 

 

اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ایک وگ وھبؽ ےئگ ای رمگاہ نو ےئگ ںیہ؟ ںیم  ے اس ذات ےس انس ہک  س  ر وسرة ارقبلہ انزؽ یک یئگ ےہ فہ اس 
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 رس ، نب وی،س، ،میش، نیصح، ریثک انب دمرک ایعجش، رضحت دبعارلنمح نب سیدی :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 کت ہیبلت ڑپےتھ رےنہ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیماحیج اک رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع یک ریم 

     599    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ح٠وانی، یحٌی ب٩ آز٦، سٔيا٪، حرضت حؼين :  راوی

٩ًَِ حَُؼيِٕن  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ث٨ََاظ َحَش٩ْ ا ٔ  و َحسَّ  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 نسح ولحاین، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، رضحت نیصح ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی وقنمؽ ےہ۔

 نسح ولحاین، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، رضحت نیصح :  رافی

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

  

 اک ایبؿجح  :   ابب

 احیج اک رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع یک ریم کت ہیبلت ڑپےتھ رےنہ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     600    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یوسٕ ب٩ ح٤از، زیاز يٌىی بکانی، حؼين، ْٛير ب٩ ٣سرک اطحعی، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس اور حرضت اسوز ب٩  :  راوی

 یزیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ْٔير َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  َّائٔیَّ  َِٟبک ىٔی ا ٌِ ث٨ََا زٔیَاْز َي ىٔیُّ َحسَّ ٌِ ٤َِٟ ٕ ا از ُٕ ب٩ُِ َح٤َّ ث٨َٔيطٔ یُوُس ِبٔس و َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ِسرٕٔک اِْلَِطَحعٔیِّ 

 ًَ ٨َا  ٌِ اَُل َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٠ًََِيطٔ ُسوَرةُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس َواِْلَِسَوز َِٟت  ٔ َّٟٔذی أ٧ُِز ُت ا ٌِ ٍٕ َس٤ٔ و٢ُ بَٔح٤ِ ُ٘ ٕ َي وز ٌُ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َِش

طُ  ٌَ َِّی٨َا ٣َ َٟب َٟيَّی َو َِّيَک ث٥َُّ  َٟب ُض٥َّ  َِّيَک ا٠َّٟ َٟب و٢ُ  ُ٘ ةٔ َصاص٨َُا َي َِٟبََقَ  ا

 سیدی افر رضحت اوسد نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ویفس نب امحد، زاید ینعی اکبین، نیصح، ریثک نب دمرک ایعجش، رضحت دبعارلنمح نب

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دفونں رفامےت ںیہ ہک مہ  ے رضحت دبعارلنمح نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک فہ زمدہفل ںیم رفام 

 رےہ ےھت ہک ںیم  ے اس ذات ےس انس ہک  س  ر اہیں وسرة ارقبلہ انزؽ یک یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف
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 رھپ رضحت دبعاہلل  ے یھب ہیبلت ڑپاھ افر مہ  ے یھب اؿ ےک اسھت ہیبلت ڑپاھ۔
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ویفس نب امحد، زاید ینعی اکبین، نیصح، ریثک نب دمرک ایعجش، رضحت دبعارلنمح نب سیدی افر رضحت اوسد نب سیدی ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...رعہف ےک دؿ ینم ےس رعافت یک رطػ اجےت نو ے ریبکت افر ہیبلت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ےک دؿ ینم ےس رعافت یک رطػ اجےت نو ے ریبکت افر ہیبلت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     601    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، سٌيس ب٩ یحٌی ا٣وی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساہلل ب٩ ابی س٤٠ہ،  :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ُ٤ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو٣َُح٤َّ ثَىٔی َحسَّ ٌٔيُس ب٩ُِ َیِحٌَی اِْل٣َُؤیُّ َحسَّ ث٨ََا َس ٕ ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ

ًَِبسٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٩ًَِ ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا َحسَّ ٌّ اَُل َج٤ٔي َٗ ا٢َ ََُسِو٧َا اہللٔ ب٩ِٔ ًُ  أَبٔی  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٤ََز 

ِّرُ  َٜب ٤ُِٟ ی َو٨٣َّٔا ا ٠َ٤ُِٟيِّ َٓإت ٨٣َّٔا ا ٔلَی رَعَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّی إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ 

رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادمح نب لبنح، دمحم نب ینثم، دبعاہلل نب ریمن، دیعس نب ییحی اومی، ییحی نب دیعس، دبعاہلل نب ایب ہملس، 

ےس رفاتی ےہ رفامای ہک مہ اےلگ دؿ حبص وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ینم ےس رعافت یک رطػ ےئگ  و مہ ںیم ےس 

 وکیئ ہیبلت ڑپھ راہ اھت افر مہ ںیم ےس وکیئ ریبکت ڑپھ راہ اھت۔

نب ریمن، دیعس نب ییحی اومی، ییحی نب دیعس، دبعاہلل نب ایب ہملس، رضحت انب رمع ریض اہلل  ادمح نب لبنح، دمحم نب ینثم، دبعاہلل :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیبلت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمرعہف ےک دؿ ینم ےس رعافت یک رطػ اجےت نو ے ریبکت افر 

     602    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ابی حات٥، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، يٌ٘وب زورقی، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ، ٤ًز ب٩ حشين،  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ابی س٤٠ہ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

 َ ث اُٟوا أَِخبََر٧َا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ و َحسَّ َٗ ِوَرقٔیُّ  وُب اٟسَّ ُ٘ ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ َوَي ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٔ ب٩ُِ ىٔی ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ  أَِخبََر٧َا 

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ حَُشيِٕن  ٍَ َرُسو٢ٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ اہللٔ ب٩ِٔ 

 َٓ ا ٧َِح٩ُ  أ٣ََّ َٓ ٤َُِٟض١ُِّ٠  ِّرُ َو٨٣َّٔا ا َٜب ٤ُِٟ ٨ٔ٤ََّٓا ا َة  َٓ ٥َ فٔی ََُساةٔ رَعَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َحّبا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ اہللٔ َػل ٌَ َٟ ٠ُُِٗت َواہللٔ  ا٢َ  َٗ ِّرُ  َٜب ُ٨ َٕ ِي َٛ

 ٍُ ٥َ َيِؼ٨َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُٟط ٣َاَذا َرأَیَِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل وُٟوا  ُ٘ ٥ِ َت َٟ 

دمحم نب ایب احمت، اہرفؿ نب دبع اہلل، وقعیب دفریق، سیدی نب اہرفؿ، دبعایزعسی نب ایب ہملس، رمع نب نیسح، دبعاہلل نب ایب ہملس، 

رفامےت ںیہ ہک مہ رعہف یک حبص وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت  و مہ ںیم ےس  رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ا اہلل ہہک راہ اھت ابیق مہ ریبکت ہہک رےہ ےھت رافی  ے اہک ہک ںیم  ے 
َ
ا اہِٰلَ اِّل
َ
رضحت دبعاہلل وکیئ ریبکت ہہک راہ اھت افر مہ ںیم ےس وکیئ ل

 فاہلل ےڑے بجعت یک ابت ےہ ہک مت  ے اؿ ےس ویکں ہن اہک ہک روسؽ اہلل سک رطح رکےت ےھت۔ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک

دمحم نب ایب احمت، اہرفؿ نب دبعاہلل، وقعیب دفریق، سیدی نب اہرفؿ، دبعایزعسی نب ایب ہملس، رمع نب نیسح، دبعاہلل نب ایب  :  رافی

 ہملس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ےک دؿ ینم ےس رعافت یک رطػ اجےت نو ے ریبکت افر ہیبلت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     603    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک، حرضت ٣ح٤س ب٩ ابی برک ث٘فی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی،  :  راوی

َُّط َسأ٢ََ أَ  فٔیِّ أ٧َ َ٘ َّْ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ اٟ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٧ََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َوص٤َُا َُازَٔیأ٪ و َحسَّ

٨ُِت٥ِ  ُٛ  َٕ ِي َٛ َة  َٓ ٔلَی رَعَ ٤ُِٟض١ُّٔ ٨٣َّٔ  ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّی إ ا٢َ كَاَ٪ یُض١ُّٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟيِو٦ٔ ٣َ وَ٪ فٔی َصَذا ا ٌُ ا َتِؼ٨َ

٠َِيطٔ  ًَ ََل ی٨ُِرَکُ  َٓ ِّرُ ٨٣َّٔا  َٜب ٤ُِٟ ِّرُ ا َٜب ُ ٠ًََِيطٔ َوی ََل ی٨ُِرَکُ  َٓ 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، امکل، رضحت دمحم نب ایب رکب یفقث ریض

ہنع ےس وپاھچ  ب ہک فہ دفونں ینم ےس رعافت یک رطػ اج رےہ ےھت ہک مت اس دؿ ینعی رعہف ےک دؿ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ا اہلل ڑپاتھ اھت افر وکیئ فآہل فملس ےک اسھت ایک رکےت ےھت؟ رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام ے
َ
ا اہَِٰل اِّل
َ
 ےگل ہک وکیئ  و مہ ںیم ےس ل

 اتہک اھت  و اس  ر یھب وکیئ ریکن  ںیہ رکات اھت۔
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 یھب اس  ر ریکن  ںیہ رکات اھت افر وکیئ مہ ںیم ےساَّللّ

 ییحی نب ییحی، امکل، رضحت دمحم نب ایب رکب یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ےک دؿ ینم ےس رعافت یک رطػ اجےت نو ے ریبکت افر ہیبلت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     604    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ یو٧ص، ًبساہلل ب٩ رجاء، حرضت ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ِسیخ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َبَة َحسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَجإئ  ًَ ث٨ََا  یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ثَىٔی ُِسَ ٠ُُِٗت ْٔل٧ََٔص  و َحسَّ ا٢َ  َٗ أَبٔی برَِکٕ 

َٓةَ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ََُساَة رَعَ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤َِٟٔشيَر ٣َ ُت َصَذا ا ا٢َ ِٔسِ َٗ َِٟيِو٦َ  ٠ِبَٔيةٔ َصَذا ا و٢ُ فٔی اٟتَّ ُ٘  ٣َا َت

ًَلَی َػاحٔبٔطٔ  ٌٔيُب أََحُس٧َا  ٤َُِٟض١ُِّ٠ َوَُل َي ِّرُ َو٨٣َّٔا ا َٜب ٤ُِٟ ٨ٔ٤ََّٓا ا  َوأَِػَحابٔطٔ 

رضحت ومٰیس نب ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم رضحت دمحم نب ایب رکب ریض اہلل رس ، نب وی،س، دبعاہلل نب راجء، 

اعتٰیل ہنع  ے ایبؿ ایک ہک ںیم  ے رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک آپ رعہف یک حبص ہیبلت ڑپےنھ ےک ابرے 

امےت ںیہ ہک ںیم افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب اس رفس ںیم یبن یلص ںیم ایک ےتہک ںیہ؟ رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

ا اہلل ہہک راہ اھت افر
َ
ا اہِٰلَ اِّل
َ
مہ ںیم ےس وکیئ یھب  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت  و مہ ںیم ےس وکیئ ریبکت ہہک راہ اھت افر مہ ںیم ےس وکیئ ل

 ۔اےنپ یسک اس یھ وک عنم  ںیہ رکات اھت

 رس ، نب وی،س، دبعاہلل نب راجء، رضحت ومٰیس نب ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     605    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، َکیب ٣ولی اب٩ ًباض، حرضت  :  راوی

 ًَ ًَبَّإض  یِٕب ٣َِولَی اب٩ِٔ  ٩ًَِ َُکَ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َّطُ َحسَّ ٩ِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ و٢ُ َز ُ٘ ُط َي ٌَ ِّ َس٤ٔ ٔ ٥ِ ُيِشب َٟ َ َو أ َبا٢َ ث٥َُّ َتَوؿَّ َٓ ٔب ٧َز٢ََ  ٌِ َّی إَٔذا كَاَ٪ بٔاٟظِّ َة َحً َٓ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ رَعَ

 َ أ َٓ  َ أ ََٓتَوؿَّ َة ٧َز٢ََ  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ا َجاَئ ا َّ٤٠َ َٓ ََلةُ أ٣ََا٣ََک ََفََٛٔب  ا٢َ اٟؼَّ َٗ ََلَة  َٟطُ اٟؼَّ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُِٟوُؿوَئ  ٔ ا ُِٟوُؿوَئ ث٥َُّ أُٗ َّ ا ي٤َِت ِسَب



 

 

َصا ََٓؼَلَّ ٌَٔظاُئ  ِٟ ٌٔيَرُظ فٔی ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ ث٥َُّ أُٗٔي٤َِت ا ََِشإ٪ َب ٔ زَٔب ث٥َُّ أ٧ََاَر ك١ُُّ إ ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ََٓؼل ََلةُ  ٥َِٟ ُيَؼ١ِّ بَِی٨َُض٤َا َطِيّئا اٟؼَّ  َو

ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ییحی نب ییحی، امکل، ومٰیس نب ہبقع، رکبی ومیل انب ابعس، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعہف ےس فا س نو ے اہیں کت ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اھگیٹ ںیم ارتے  و آپ 

 ںیہ اہبای رصتخم فوض ایک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے یناشب رفامای رھپ فوض رفامای افر فوض ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اپین زایدہ 

رضحت ااسہم ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک امنز آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک امنز 

 ریتے آےگ ےہ ینعی ھچک آےگ لچ رک ڑپ  ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار نو ے  و  ب زمدہفل آای  و آپ یلص اہلل ہیلع

یئ فآہل فملس ارتے افر فوض رفامای افر وپرا فوض رفامای رھپ امنز یک ااقتم یہک یئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رغمب یک امنز ڑپاھ

اھیئ رھپ رہ ااسنؿ  ے اےنپ افٹن وک اؿ ہگج ںیم اھٹب دای رھپ اشعء یک ااقتم یہک یئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اشعء یک امنز ڑپ

 افر رغمب افر اشعء ےک درایمؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وکیئ امنز ننس فونالف فریغہ  ںیہ ڑپ ی۔

 ییحی نب ییحی، امکل، ومٰیس نب ہبقع، رکبی ومیل انب ابعس، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     606    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ سٌيس، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ ٣ولی زبير، َکیب ٣ولی اب٩ ًباض، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس  ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، یحٌی :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ِ َبَة ٣َِولَی اٟزُّبَي ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٌٔيٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ یِٕب ٣َِولَی اب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َُکَ  ٔ ر

َٓ ًَبَّا ٔة ٩ِ٣ٔ رَعَ ٌَ ِٓ َس اٟسَّ ٌِ ٥َ َب ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََِصَ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس  ٔف ت٠َِٔک ٕض  ٌِ ٔلَی َب إت إ

َّی أ٣ََا٣ََک  ٤َُِٟؼل ا٢َ ا َ٘ َٓ ِّی  ٠ُِت أَُتَؼل ُ٘ َٓ ٤َِٟأئ  ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ ا ََٓؼبَِبُت  أب َٟٔحاَجتٔطٔ  ٌَ  اٟظِّ

دمحم نب رل ، ق ،، ییحی نب دیعس، ومٰیس نب ہبقع ومیل زح ،، رکبی ومیل انب ابعس، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت ےک دعب اضقء احتج ےک ےئل یسک اھگیٹ یک رطػ ےئگ  ب ںیم  ے 

ملس وک فوض رکاای  و ںیم  ے رعض ایک ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپ  ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 فملس  ے رفامای ہک امنز ریتے آےگ ےہ ینعی ھچک آےگ لچ رک امنز ڑپ ۔



 

 

 رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب رل ، ق ،، ییحی نب دیعس، ومٰیس نب ہبقع ومیل زح ،، رکبی ومیل انب ابعس،  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     607    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ابوَکیب، ابزاہي٥ ب٩ ً٘بہ َکیب، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ِبُس اہللٔ بِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ٤َُِٟباَرٔک و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٤َُِٟباَرٔک ح و َحسَّ ٩ُ ا

َٓاَق َر  وُُل أَ ُ٘ ُت أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَبَّإض  یِٕب ٣َِولَی اب٩ِٔ  ٩ًَِ َُکَ َبَة  ِ٘ ٠َِيطٔ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ ًُ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

َس  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟاَئ  َٚ ا ١ِ أَُسا٣َُة أََرا ُ٘ ٥ِ َي َٟ َبا٢َ َو َٓ ٔب ٧َز٢ََ  ٌِ ٔلَی اٟظِّ ا ا٧َِتَهی إ َّ٤٠َ َٓ إت  َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ رَعَ َ ُوُؿوئّا َوَس٠َّ أ َتَوؿَّ َٓ ًَا ب٤َٔإئ 

ا٢َ  َٗ ََلةُ أ٣ََا٣ََک  ا٢َ اٟؼَّ َٗ ََلَة  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اٟؼَّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ّٔ ٔ َِٟباٟ زَٔب  َِٟيَص بٔا ِِ ٤َِٟ َّی ا ََٓؼل ا  ٌّ َّ َج٤ِ َّی ب٠ََ ث٥َُّ َساَر َحً

ٌَٔظاَئ  ِٟ  َوا

اوبرکب نب ایب ہبیش دبعاہلل نب رابرک، اوبرکبی، اربامیہ نب ہبقع رکبی، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

ہلل ہیلع فآہل فملس اکی اھگیٹ یک رطػ ارتے  و آپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت ےس فا س نو ے  و  ب آپ یلص ا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے یناشب ایک افر رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے فوض رکا ے اک  ںیہ اہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک فملس  ے اپین وگنماای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رصتخم فوض رفامای رضحت ااسہم ےتہک

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک امنز ریتے آےگ ےہ ینعی امنز ھچک آےگ لچ رک ڑپ  

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےگ رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلچ اہیں کت ہک  ب آپ یلص

 زمدہفل ےچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش دبعاہلل نب رابرک، اوبرکبی، اربامیہ نب ہبقع رکبی، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم



 

 

     608    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٚ ب٩ ابزہي٥، یحٌی ب٩ آز٦، زہير، ابوخي٤ْہ، ابزاہي٥ ب٩ ً٘بہ، َکیب، اسا٣ہ ب٩ زیساسحا :  راوی

ث٨ََا إٔبِزَ  ٤ََة َحسَّ َْ ث٨ََا ُزَصيِْر أَبُو َخِي ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح َّطُ و َحسَّ یِْب أ٧َ َبَة أَِخبََرنٔی َُکَ ِ٘ اصٔي٥ُ ب٩ُِ ًُ

 َ َٓةَ َسأ َة رَعَ ًَٔظيَّ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٓت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ُت٥ِ حٔيَن َرز ٌِ َٕ َػ٨َ ِي َٛ َب ٢َ أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس  ٌِ ا٢َ ٔجئ٨َِا اٟظِّ َ٘ َٓ  

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٧ََاَر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ زٔٔب  ِِ َّٟٔذی ی٨ُٔيُذ ا٨َّٟاُض ٓٔيطٔ ٤َ٠ِٟٔ ًَا  ا ٤َِٟاَئ ث٥َُّ َز َٚ ا ا٢َ أََصَزا َٗ َتُط َوبَا٢َ َو٣َا  َٗ ٧َا

ََلةُ أ٣ََا٣ََک ََفَ  ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ ََلَة  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اٟؼَّ ُ٘ َٓ  ّٔ ٔ َِٟباٟ َِٟيَص بٔا َ ُوُؿوئّا  أ ََٓتَوؿَّ َِٟوُؿؤئ  َة بٔا َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َّی ٔجئ٨َِا ا َٛٔب َحً

 َ زَٔب ث٥َُّ أ ِِ ٤َ ِٟ ا٦َ ا َٗ َ أ َٓ َٕ َِٜي َٓ ٠ُُِٗت  َّی ث٥َُّ َح٠ُّوا  ََٓؼل َة  ٌَٔظاَئ اِْلَٔخَ ِٟ ا٦َ ا َٗ َّی أَ ٥ِ َیُح٠ُّوا َحً َٟ ٠ُِت٥ِ حٔيَن  ٧َاَر ا٨َّٟاُض فٔی ٨َ٣َازٟٔٔض٥ِٔ َو ٌَ َٓ

ًَلَی رِٔجلَیَّ  یِٕع  ٚٔ َُقَ ُت أ٧ََا فٔی ُسبَّا ِ٘ ًَبَّإض َوا٧َِل٠َ ١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ َٓطُ ا ٔ ا٢َ َرز َٗ  أَِػَبِحُت٥ِ 

ہ، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، ااسہم نب زدی ایبؿ رکےت ںیہ ہک رکبی  ے ےھجم ربخ دی ہک ااحس

 

 می
ت

 

ذ
ؼ نب اربمیہ، ییحی نب آدؾ، زریہ، اوب

اوہنں  ے رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک  س فتق مت رعہف یک اشؾ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ےھت  و اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایک ایک اھت؟ رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےھچیپ وسار نو ے 

اس اھگیٹ ںیم آ ے  س ںیم وگ رغمب یک امنز ےک ےئل اےنپ افوٹنں وک اھٹبےت ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے یھب اینپ 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے یناشب ایک افر رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے فوض رکا ے اک  ںیہ رفامای رھپ افینٹن وک اھٹبای افر آپ یلص 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فوض ےک ےئل اپین وگنماای افر رصتخم فوض ایک رھپ ںیم  ے رعض یک اے اہلل ےک روسؽ! امنز؟  و آپ یلص 

ز ریتے آےگ ےہ ینعی ھچک آےگ لچ رک ڑپےتھ ںیہ رھپ مہ وسار نو ے اہیں کت ہک مہ زمدہفل آےئگ  و اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای امن

رغمب یک ااقتم نویئ رھپ ووگں  ے افوٹنں وک اؿ یک وہگجں  ر اھٹب دای افر رھپ ا ںیہ  ںیہ وھکال اہیں کت ہک اشعء یک امنز یک ااقتم 

ڑپاھیئ رھپ ووگں  ے اےنپ افوٹنں وک وھکال رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے وپاھچ ہک آپ یلص  نویئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امنز

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت لضف نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اےنپ ےھچیپ اھٹبای افر ںیم رقشی ےک ےلہپ ےلچ اج ے فاوں ںیم ےس 

 دیپؽ اج ے فاال اھت۔

ہ، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، ااسہم نب زدیااحسؼ نب اربمیہ، ییحی  :  رافی

 

 می
ت

 

ذ
 نب آدؾ، زریہ، اوب

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک



 

 

     609    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ وٛيٍ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ً٘بہ، َکیب، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َيا ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َوٛٔي ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ یِٕب  ٩ًَِ َُکَ َبَة  ِ٘ سٔ ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٪ُ

 ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ َبا٢َ َو َٓ َّٟٔذی ی٨َِزُٟٔطُ اِْل٣ََُزاُئ ٧َز٢ََ  َب ا ِ٘ ا أَتَی ا٨َّٟ َّ٤َٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َ  اہللٔ َػل أ ََٓتَوؿَّ ًَا بَٔوُؿوٕئ  َٚ ث٥َُّ َز ُوُؿوئّا  أََصَزا

ََلةُ أ٣ََا٣ََک  ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ ََلَة  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اٟؼَّ ُ٘ َٓ ا  ّٔ ٔٔي  َخ

ااحسؼ نب اربامیہ فعیک، ایفسؿ، دمحم نب ہبقع، رکبی، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

وگ ارتےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارتے افر آپ یلص اہلل ہیلع  اہلل ہیلع فآہل فملس  ب اس اھگیٹ  ر آ ے  س ہگج ارماء

 فآہل فملس  ے یناشب ایک افر اپین اہب ے اک  ںیہ اہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فوض ےک ےئل اپین وگنماای  و آپ یلص اہلل ہیلع

 ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! امنز؟  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  فآہل فملس  ے فوض رفامای رصتخم فوض رضحت ااسہم ےتہک ںیہ ہک ںیم

 فملس  ے رفامای ہک امنز ریتے آےگ ےہ ینعی امنز ھچک آےگ لچ رک ڑپ  ےگ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ فعیک، ایفسؿ، دمحم نب ہبقع، رکبی، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     610    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًلاء، سباَ، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًََلإئ ٣َِولَی ابِ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  َّ َحسَّ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ  َٕ طُ ٩ٔ ٔسَبا

َب أ٧ََاَر  ٌِ ا َجاَئ اٟظِّ َّ٤٠َ َٓ َة  َٓ اَق ٩ِ٣ٔ رَعَ َٓ َ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن أ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَی كَاَ٪ َرزٔی َراح٠ََٔتُط ث٥َُّ َذَصَب إ

 َ َ ث٥َُّ َرَٛٔب ث٥َُّ أَت أ ََٓتَوؿَّ ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ اِْلَٔزاَوةٔ  ٍَ َػبَِبُت  ا َرَج َّ٤٠َ َٓ ائٔٔم  َِ ِٟ ٌَٔظائٔ ا ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ٍَ بَٔضا بَيَِن ا َح٤َ َٓ َة  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ  ی ا

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اطعء، ابسع، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص 

 فملس اھگیٹ ےک اپس آ ے  و آپ یلص اہلل ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رعافت ےس فا س آ ے  و  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فآہل فملس  ے اینپ وساری وک اھٹبای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقء احتج ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ افر  ب آپ یلص اہلل ہیلع 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار نو ے فآہل فملس و ے  و ںیم  ے ربنت ںیم اپین ےل رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکفاای رھپ آپ 



 

 

 افر زمدہفل آ ے افر فاہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رغمب افر اشعء دفونں امنزفں وک ااھٹک ڑپاھ۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اطعء، ابسع، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     611    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠امی٪، ًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َل  ًَ  ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ ِبُس ا ًَ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  إئ 

 َ ًَل ٤َا َزا٢َ َئشيرُ  َٓ ا٢َ أَُسا٣َُة  َٗ ُُٓط  َة َوأَُسا٣َُة رِٔز َٓ َٓاَق ٩ِ٣ٔ رَعَ ٥َ أَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ااہللٔ َػل ٌّ َّی أَتَی َج٤ِ  ی َصِيَئتٔطٔ َحً

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعہف ےس فا س و ے  و رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وساری  ر آپ یلص 

رےہ اہیں  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ وسار ےھت رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےتلچ

 کت ہک زمدہفل آےئگ۔

 زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرعافت ےس زمدہفل یک 

     612    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از ب٩ زیس، حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو اٟ ث٨ََا َح٤َّ و َحسَّ ٍٔ َحسَّ ا٢َ أَبُو اٟزَّبٔي َٗ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  از ٩ًَِ َح٤َّ ا  ٌّ ٌٔيٕس َج٤ٔي ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َو ٩ِ زَّبٔي ًَ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  اْز َحسَّ

ُِٟت أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس َوكَاَ٪ َرُسو٢ُ  َ ا٢َ َسأ َٗ ا٢َ ُسئ١َٔ أَُسا٣َُة َوأ٧ََا َطاصْٔس أَِو  َٗ ُط ٩ِ٣ٔ  أَبٔيطٔ  َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَز ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ا٢َ كَا َٗ َة  َٓ َٓاَق ٩ِ٣ٔ رَعَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن أَ َّی اہللُ  َٕ كَاَ٪ َئشيرُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِي َٛ ٠ُُِٗت  إت  َٓ إَٔذا َوَجَس رَعَ َٓ  َٙ ٨َ ٌَ ِٟ َ٪ َئشيرُ ا

ِحَوّة ٧َؽَّ  َٓ 



 

 

م ہبیتق نب دیعس

 ی غ
ب

، امحد نب زدی، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبر

اھچ ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وساؽ ایک ایگ افر ںیم یھب فاہں وموجد اھت ای رفامای ہک ںیم  ے رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپ

ت ےس فایسپ  ر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وساری  ر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہک ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رعاف

ےھچیپ وسار ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت ےس  س فتق فا س نو ے  و ےسیک لچ رےہ ےھت؟ رضحت ااسہم ریض 

 ملس آہتسہ لچ رےہ ےھت  و  ب رفینش اپےت  و زیت راتفر نو اجےت ےھت۔اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، امحد نب زدی، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرع

     613    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ظا٦ ب٩ رعوہ رضی اہلل ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ہ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٕ َوح٤َُِيُس  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ َ٪ َو ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  و َحسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ب٩ُِ 

ٔ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث ح٤َُيِ  َوَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٙٔ رُعِ ٨َ ٌَ ِٟ َٚ ا ِو َٓ ا٢َ صَٔظا٦ْ َوا٨َّٟؽُّ  َٗ  ٕس 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، دبعاہلل نب ریمن، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک 

 اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ریمن، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، دبعاہلل نب :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ

     614    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یحٌی ب٩ سٌيس، ًسی ب٩ ثابت ًبساہلل ب٩ یزیس، حرضت ابوایوب :  راوی

 ٪ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ یَ  َحسَّ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ َیزٔیَس ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ًَٔسیُّ ب٩ُِ ثَابٕٔت أَ٪َّ  ٌٔيٕس أَِخبََرنٔی  ِحٌَی ب٩ِٔ َس

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی ٣َ َُّط َػل ثَُط أَ٪َّ أَبَا أَیُّوَب أَِخبََرُظ أ٧َ َِٟدِلِٔمَّ َحسَّ ٌَٔظ ا ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ َٔ ا َِٟوَزا ٔة ا اَئ فٔی َححَّ



 

 

ةٔ  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ  بٔا

ییحی نب ییحی امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، دعی نب اثتب دبعاہلل نب سیدی، رضحت اوباویب ربخ دےتی ںیہ ہک اوہنں  ے روسؽ اہلل 

اوداع ےک ومعق  ر زمدہفل ںیم رغمب یک امنز ڑپ ی۔

 

ة
ح 
د
 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

 البؽ، ییحی نب دیعس، دعی نب اثتب دبعاہلل نب سیدی، رضحت اوباویبییحی نب ییحی امیلسؿ نب  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ

     615    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، حرضت یحٌی ب٩ سٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔيٕس بٔضَ  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ٕس  ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََاظ  ٩ًَِ و َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ ُر٣ِٕح فٔی رَٔوایَتٔطٔ  َٗ  ٔ َذا اِْلِٔس٨َاز

 ٔ ًَِضٔس اب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَلَی  ٔة  َٓ ًَلَی اِلُٜو َِٟدِلِٔمِّ َوكَاَ٪ أ٣َٔيّرا  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یَزٔیَس ا ًَ 

ںیہ انب رل  اینپ رفاتی ںیم ہبیتق، انب رل ، ق ، نب دعس، رضحت ییحی نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس  دن ےک اسھت رفاتی رکےت 

 رضحت دبعاہلل نب سیدی یمطخ ےک ابرے ںیم ےتہک ںیہ ہک فہ رضحت انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک زامہن ںیم وکہف ےک اریم ےھت۔

 ہبیتق، انب رل ، ق ، نب دعس، رضحت ییحی نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     616    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َّی  و َحسَّ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َِيطٔ َوَس  ًَ ااہللُ  ٌّ ٔة َج٤ٔي َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٌَٔظاَئ بٔا ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا  ٥ََّ٠ َػل

ییحی نب ییحی، امکل انب باہب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس  ے زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنز ایھٹک ڑپ ی۔



 

 

 نب ییحی، امکل انب باہب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی

     617    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب یو٧ص، حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ ًبيساہلل ب٩ اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٠َ٣َُة ب٩ُِ یَحِ  ثَىٔی رَحِ َ و َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ًُبَِيَس اہللٔ ب٩َِ  ِخبََرُظ أَ٪َّ ٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

َٟيِ   ٍٕ ٌَٔظأئ بَٔح٤ِ ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَيَِن ا ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َج٤َ َٗ زَٔب أَبَاُظ  ِِ ٤َ ِٟ َّی ا َص بَِی٨َُض٤َا َسِحَسْة َوَػل

َٙ بٔاہللٔ  ٔح َٟ َّی  َذَٟٔک َحً َٛ  ٍٕ ِّی بَٔح٤ِ ًَِبُس اہللٔ ُيَؼل َٓکَاَ٪  َتئِن  ٌَ ِٛ ٌَٔظاَئ َر ِٟ َّی ا إت َوَػل ٌَ َٛ الَیثَََلَث َر ٌَ  َت

دیبع اہلل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رحہلم نب ییحی انب فبہ وی،س، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ا ںیہ ربخ دےتی ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزفں وک ااھٹک ڑپاھ افر اؿ دفونں 

ملس  ے رغمب یک نیت رڑپ ںی امنزفں ےک درایمؿ وکیئ دجسہ  ںیہ ایک ینعی وکیئ ننس فریغہ  ںیہ ڑپ  افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ڑپ  افر اشعء یک امنز یک دف رڑپ ںی  و رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ایس رطح ایھٹک امنزںی ڑپےتھ ےھت اہیں کت ہک اہلل 

 ےس اج ےلم۔

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل  رحہلم نب ییحی انب فبہ وی،س، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیبعاہلل نب :  رافی

 ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     618    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ح٥ٜ، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛي١، حرضت سٌيس ب٩ جبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َس َضِي١ٕ  ُٛ ٥َٜٔ َوَس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َِٟح ٩ًَِ ا ُة 



 

 

١َِْ ذَ  َّی ٣ٔ َّطُ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ َث  ا٣َٕة ث٥َُّ َحسَّ َٗ ٔ ٌَٔظاَئ بٔإ ِٟ ٍٕ َوا زَٔب بَٔح٤ِ ِِ ٤َِٟ َّی ا َّطُ َػل ٕ أ٧َ َث اب٩ُِ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ ُجَبيِر َٟٔک َوَحسَّ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ١َِْ َذَٟٔک  َػل ٣ٔ ٍَ ٥َ َػ٨َ  َوَس٠َّ

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، مکح، ہملس نب لیھک، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں 

 ےس  ے زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی اکی یہ ااقتم ےک اسھت ڑپ   و اوہنں  ے رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

رفاتی رکےت نو ے ایبؿ ایک ہک اوہنں  ے یھب ایس رطح امنز ڑپ ی افر رضحت انب رمع  ے ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ایس رطح رکےت ےھت۔

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، مکح، ہملس نب لیھک، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     619    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، وٛيٍ، حرضت طٌبہ :  راوی

ا٣َ  َٗ ٔ ص٤َُا بٔإ ا٢َ َػَلَّ َٗ ٔ َو َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ٕب َحسَّ ث٨َٔيطٔ ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٕ و َحسَّ  ٕة َواحَٔسة

ےت ںیہ ہک اوہنں  ے اکی یہ ااقتم ےک اسھت امنز زریہ نب رحب، فعیک، رضحت ہبعش اس  دن ےک اسھت ایبؿ رکےت ںیہ افر رفام

 ڑپ ی۔

 زریہ نب رحب، فعیک، رضحت ہبعش :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر 

     620    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ثوری، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا ًَ ث٨ََا  ا٢َ  و َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َضِي١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َِّْورٔیُّ  ٚٔ أَِخبََر٧َا اٟ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ

زَٔب ثَََلثّا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ٍٕ َػل ٌَٔظأئ بَٔح٤ِ ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَيَِن ا ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌٔ  َج٤َ ِٟ ا٣َٕة َوا َٗ ٔ َتئِن بٔإ ٌَ ِٛ َظاَئ َر



 

 

 ٕ  َواحَٔسة

،، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ 
 ی 
ہہ

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، وثری، ہملس نب 

فر اشعء یک دف رتعک امنز اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء ےک درایمؿ ایھٹک امنز ڑپ ی رغمب یک نیت ا

 اکی یہ ااقتم ےک اسھت ڑپ ی۔

،، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 ی 
ہہ

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، وثری، ہملس نب 

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

  

 ؿجح اک ایب :   ابب

 رعافت ےس زمدہفل یک رطػ فایسپ افر اس رات زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     621    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ جبير رضی اہلل تٌالٰی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، اب٩ اسحاٚ، حرضت  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخاٟ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٌٔيُس ب٩ُِ و َحسَّ ا٢َ َس َٗ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٕس 

َّی أََتیِ  ٍَ اب٩ِٔ ٤ًََُز َحً ٨َا ٣َ ـِ َٓ ٕ أَ َّی ب٨َٔا ُجَبيِر ا٢َ َصََٜذا َػل َ٘ َٓ  َٖ ََِصَ ا٣َٕة َواحَٔسةٕ ث٥َُّ ا َٗ ٔ ٌَٔظاَئ بٔإ ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ َّی ب٨َٔا ا ََٓؼل ا  ٌّ ٨َا َج٤ِ

٤َِٟکَا٪ٔ  ٥َ فٔی َصَذا ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ؼ، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع نب ایب اخدل، انب ااحس

رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ےلچ اہیں کت ہک مہ زمدہفل آےئگ  و اوہنں  ے ںیمہ رغمب افر اشعء یک امنزںی اکی 

فآہل فملس  ے ںیمہ اس اقمؾ  ر ایس رطح  یہ ااقتم ےک اسھت ڑپاھںیئ رھپ فہ رھپے افر رفامای ہک ہی امنز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ڑپاھیئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع نب ایب اخدل، انب ااحسؼ، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ںیم رحن ےک دؿ حبص یک امنز دلجی ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم زمدہفل

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم رحن ےک دؿ حبص یک امنز دلجی ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم



 

 

     622    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

وَکیب، ابی ٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ ًبساٟزح٩٤، اب٩ یزیس، حرضت ًبساہلل یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ َیحِ  َٗ اؤَیَة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔي ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ َحسَّ اؤیََة  ٌَ ٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ

 ًِ َ َّی اہللُاِْل ا٢َ ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  َّی َػََلّة ٤َٔع  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل  

 ِٟ َّی ا ٍٕ َوَػل ٌَٔظأئ بَٔح٤ِ ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ اتَٔضا إُٔلَّ َػََلَتئِن َػََلَة ا َ٘ اتَٔضاإُٔلَّ ٤ٟٔٔي َ٘ ِب١َ ٣ٔي َٗ ِحَز یَِو٣َئٕٔذ  َٔ 

ےت ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ایب اعمفہی، اشمع، امعرہ دبعارلنمح، انب سیدی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

ےک ہک اس امنز وک اےنپ رقمرہ فتق  ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وکیئ امنز ڑپےتھ نو ے  ںیہ داھکی وسا ے اس

ںیم ڑپےتھ وسا ے دف امنزفں ےک زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزںی افر رجف اس دؿ اؿ امنزفں ےک رقمرہ فتق ےس ےلہپ ڑپےتھ 

 ےھت۔

اہلل ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ایب اعمفہی، اشمع، امعرہ دبعارلنمح، انب سیدی، رضحت دبع :  رافی

 ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم رحن ےک دؿ حبص یک امنز دلجی ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     623    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس  َ ٩ًَِ اِْل  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َج٤ٔي ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ِْ ث٨ََا ًُ تَٔضا و َحسَّ ِٗ ِب١َ َو َٗ ا٢َ  َٗ ٔ َو ٨َاز

٠َٕص  َِ  بٔ

ؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ افر رفامےت ںیہ ہک امثع

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رجف یک امنز ےک اعؾ فتق ےس ےلہپ سلغ ینعی ادنریھے ںیم ڑپ ی۔

 ت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، رضح :  رافی

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

  



 

 

 ... زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل

     624    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ا٠ٓح، اب٩ ح٤يس، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٠َ  ث٨ََا  َِٟت اِسَتأَِذ٧َِت و َحسَّ ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ىٔی اب٩َِ ح٤َُِيٕس  ٌِ ٠َُح َي ِٓ ث٨ََا أَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ٤ََة ب٩ِٔ 

ِب١َ َحِل٤َةٔ ا٨َّٟ  َٗ ِب٠َُط َو َٗ  ٍُ َٓ ةٔ َتِس َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ِي٠ََة ا َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َ َسِوَزةُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل و٢ُ أض َوك ُ٘ ا٧َِت ا٣َِزأَّة ثَبَٔلّة َي

 ٌِ َٓ َس َٓ َّی أَِػَبِح٨َا  ٌٔطٔ َوَحَبَش٨َا َحً ِٓ ِب١َ َز َٗ َجِت  ََخَ َٓ ََٟضا  أَذَٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٘ٔي٠َُة  َّْ بَٔلُة اٟ َّْ أس٥ُ َواٟ َ٘ ِٟ وَ٪ ا ُٛ ٌٔطٔ َوَْلَِ٪ أَ ِٓ ٨َا بَٔس

 َٛ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وٕح بٔطٔ اِسَتأَِذ٧ُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ ٣ََِفُ ٍُ بٔإٔذ٧ِٔطٔ أََحبُّ إ َٓ وَ٪ أَِز ُٛ َ أ َٓ  ٤َا اِسَتأَِذ٧َِتطُ َسِوَزةُ 

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، احلف، انب دیمح، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک رضحت وسدہ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت امیگن ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےلہپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے زمدہفل یک رات روس

ینم یلچ اجںیئ افر ووگں ےک وجہؾ ےس ےلہپ لکن اجںیئ ویکہکن فہ اھبری دبؿ یک تررت  ںیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت 

 ےس ےلہپ لکن ںیئگ افر مہ رےک ےھت اہیں کت ہک حبص نویئگ رھپ مہ آپ وسدہ وک ااجزت دے دی افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ملس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ارگ ںیم یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت یل  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےس ااجزت ےل یتیل ہک رضحت وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ یلص ا

 فملس یک ااجزت ےس اجان ےھجم اس ےس زایدہ دنسپ اھت ہک  س ےس ںیم وخش نو ریہ  یھ۔

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، احلف، انب دیمح، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     625    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ث٘فی اب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ایوب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت ًائظہ اسحاٚ ب٩ اب :  راوی



 

 

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

َّی َحسَّ  َْى ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ فٔیِّ  َ٘ َّْ ٩ًَِ اٟ ا  ٌّ َّی َج٤ٔي ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح َِٟوصَّأب حَ و َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا أَیُّوُب ث٨ََا  سَّ

 َٓ َِٟت كَا٧َِت َسِوَزةُ ا٣َِزأَّة َؿِد٤َّة ثَبَٔلّة  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا َّی ٩ًَِ  اِسَتأَِذ٧َِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ََٟضا أَذَٔ٪  َٓ ٍٕ ب٠َِٔي١ٕ  ٔٔيَف ٩ِ٣ٔ َج٤ِ ٥َ أَِ٪ ُت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللُ  ٨ُِت اِسَتأَِذ٧ُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ ٠َِیَتىٔی  َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َ٘ َٓ

 ٔ ٍَ اِْل٣َٔا٦ ٔٔيُف إُٔلَّ ٣َ ًَائَٔظُة َُل ُت ٤َا اِسَتأَِذ٧َِتطُ َسِوَزةُ َوكَا٧َِت  َٛ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، یفقث انب ینثم، دبعاواہب، اویب، دبع

رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک رضحت وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اھبری دبؿ یک تررت  ںیھ  س یک فہج ےس اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل 

فملس  ے ا ںیہ ااجزت اطع رفام دی ہیلع فآہل فملس ےس زمدہفل ےس رات یہ وک فا س آ ے یک ااجزت امیگن  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکش ںیم یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت امیتگن اسیج ہک رضحت 

 زمدہفل ےس فا س وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت امیگن افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

  ںیہ آیت  ںیھ وسا ے اامؾ ےک اسھت۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، یفقث انب ینثم، دبعاواہب، اویب، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     626    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہااب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت ًائظہ  :  راوی

أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َِٟت و َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٨ُِت اِسَتأَِذ٧ُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ ِّی  َِٟح٤َِزَة َوزِٔزُت أَن أَِرمٔی ا َٓ ِبَح ب٤ٔٔىّی  ِّی اٟؼُّ أَُػل َٓ ٤َا اِسَتأَِذ٧َِتُط َسِوَزةُ  َٛ  ٥َ ِيطٔ َوَس٠َّ

ََّضا كَا٧َِت ا٣َِزأَةّ  ٥ِ إ٧ٔ ٌَ ََ َِٟت  ا َٗ َٓکَا٧َِت َسِوَزةُ اِسَتأَِذ٧َِتُط  ائَٔظَة  ٌَ ٔ َٓ٘ٔي١َ ٟ ِتَٔی ا٨َّٟاُض  ِب١َ أَِ٪ َیأ َٗ َ اِسَتأِذ٧َ َٓ ِت َرُسو٢َ  َث٘ٔي٠َّة ثَبَٔلّة 

ََٟضا َٓأَذَٔ٪   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

انب ریمن، دیبع اہلل نب رمع، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک ںیم اچیتہ  یھ ہک 

رضحت وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ااجزت امیگن افر حبص یک امنز ینم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت اموگنں اسیج ہک 



 

 

ںیم ڑپ ی  یھ افر ووگں ےک آ ے ےس ےلہپ رمجہ وک رکنکایں امر یتیل  ںیھ  و رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اہک ایگ ایک رضحت 

  یھ؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک اہں وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت امیگن

ویکہکن فہ اکی اھبری مسج یک تررت  ںیھ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ااجزت اطع رفام 

 دی۔

  اعتٰیل اہنعانب ریمن، دیبعاہلل نب رمع، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     627    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، زہير ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤، سٔيا٪، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس  ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَِبٔس  و َحسَّ  ٩ًَِ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ص٤َُا  اٟزَِّح٩ٔ٤َ لِٔکَ

ٔ ٧َِحَوظُ  أس٥ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ٘ ِٟ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، زریہ نب رحب، دبعارلنمح، ایفسؿ، رضحت دبعارلنمح نب اقمس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس  دن ےک 

 اسھت ایس رطح رفاتی وقنمؽ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، زریہ نب رحب، دبعارلنمح، ایفسؿ، رضحت دبعارلنمح نب اقمس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔ زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم

     628    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی برک ٣٘سامی، یحٌی، ٗلا٪، اب٩ جزیز، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت اس٤اء :  راوی

ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اہللٔ ٣َِولَی أَِس٤َاَئ  ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَِحٌَی َوصَُو ا مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ َِٟت لٔی  ا ا َٗ  

 َ َِٟت یَا بُى ا َٗ ًَّة ث٥َُّ  ََٓؼ٠َِّت َسا ٠ُُِٗت َُل  ٤َزُ  َ٘ ِٟ ٔة َص١ِ َُاَب ا َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َِٟت أَِس٤َاُئ َوهَٔی ٨ًَِٔس َزارٔ ا ا َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت  ٤َزُ  َ٘ ِٟ َُاَب ا یَّ َص١ِ 

 َّ٠َُ ِس  َ٘ َٟ ََٟضا أَِی َص٨َِتاِظ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟح٤َِزَة ث٥َُّ َػ٠َِّت فٔی ٨ِ٣َزَٟٔٔضا  َّی َر٣َِت ا َٓاِرَتَح٨َ٠ِا َحً َِٟت لَِکَّ أَِی بُىَیَّ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ اِرَح١ِ بٔی  ا َٗ ِش٨َا 



 

 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ٔ  َػل ٌُ  أَذَٔ٪ ٠ٟٔوُّ

دمحم نب ایب رکب رادایم، ییحی، اطقؿ، انب رجری، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اامسء ےک الغؾ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ےھجم 

ہک  ںیہ  و رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای احالہکن فہ دار زمدہفل ےک اپس  ںیھ ایک اچدن رغفب نوایگ ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک 

رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ھچک فتق امنز ڑپ ی رھپ رفامای اے ریمے ےٹیب! ایک اچدن رغفب نوایگ ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک ہک 

یج اہں رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک ولچ ریمے اسھت  و مہ ےلچ اہیں کت ہک رضحت اامسء  ے رمجہ وک رکنکایں امرںی 

 اوہنں  ے اینپ ہگج ںیم امنز ڑپ ی ںیم  ے رعض ایک ہک مہ  ے تہب دلجی یک ےہ رضحت اامسء  ے رفامای رہسگ  ںیہ اے ریمے رھپ

 ےٹیب ویکہکن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ترر وں ےک دلجی اج ے یک ااجزت دی ےہ۔

  ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اامسءدمحم نب ایب رکب رادایم، ییحی، اطقؿ، انب رجری، رضحت دبعاہلل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     629    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ًلی ب٩ خْش٦، ًيسی، ب٩ یو٧ص، حرضت اب٩ جزیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٔ َوفٔی رَٔوایَت ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٦ٕ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ث٨َٔيطٔ  َِٟت و َحسَّ ا َٗ َُل أَِی بُىَیَّ إٔ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ طٔ 

٨ٔطٔ  ٌُ ٥َ أَذَٔ٪ ُٟٔو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

یلع نب رشخؾ، یسیع، نب وی،س، رضحت انب رج ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اکی رفاتی 

 اے ریمے ےٹیب! اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ زفہج رہطمہ وک ںیم رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک  ںیہ

 رفس یک ااجزت دے دی  یھ۔

 یلع نب رشخؾ، یسیع، نب وی،س، رضحت انب رج ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     630    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت اب٩ طوا٣٢ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ خْش٦، ًيسی، اب٩ جزیخ، ًلاء،  :  راوی



 

 

٦ٕ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی َج٤ٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ثَىٔی  ٌٔيٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی َحسَّ ا  ٌّ ي

 َٓ ًَلَی أ٦ُِّ َحبٔیَبَة  َُّط َزَخ١َ  ا٢ٕ أَِخبََرُظ أ٧َ ٍٕ ب٠َِٔي١ٕ ًََلاْئ أَ٪َّ اب٩َِ َطوَّ َث بَٔضا ٩ِ٣ٔ َج٤ِ ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّی اہللُ   أَِخبََرِتُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، یلع نب رشخؾ، یسیع، انب رج ،، اطعء، رضحت انب وشاؽ ربخ دےتی ںیہ ہک فہ اؾ ہبیبح یک دختم ںیم آ ے 

فآہل فملس  ے ا ںیہ )رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع( رات ےک فتق یہ زمدہفل جیھب دای اوہنں  ے ربخ دی ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 اھت۔

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، یلع نب رشخؾ، یسیع، انب رج ،، اطعء، رضحت انب وشاؽ :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     631    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗس، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار سا٥ٟ ب٩ طوا٢، حرضت ا٦ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ٤ًز٧ا :  راوی

 حبیبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

٤ِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر ح و َحسَّ  ًَ ث٨ََا  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َياُ٪ و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا 

 ٔ ٤ِز ًَ َّی اہلل٩ًَُِ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی  ٠ُطُ  ٌَ ِٔ ََ ٨َّا  ُٛ َِٟت  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔیَبَة  ا٢ٕ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ َطوَّ ٠ُِّص و ب٩ِٔ زٔی٨َإر  َِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُ ًَ  

ةَ  َٔ ٔ ٠ُِّص ٩ِ٣ٔ ٣ُزَِزٟ َِ ٔلَی ٣ٔىّی َوفٔی رَٔواَیٔة ا٨َّٟاٗٔسٔ َُ ٍٕ إ  ٩ِ٣ٔ َج٤ِ

ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رمعاندق، ایفسؿ، رمعف نب دانیر اسمل نب وشاؽ، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع  اوبرکب نب ایب ہبیش،

ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ  ے یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک زامہن رابرک ںیم زمدہفل ےس ینم یک رطػ حبص ادنریھے ںیم 

 یہ رفاہن نو اجیت  ںیھ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رمعاندق، ایفسؿ، رمعف نب دانیر اسمل نب وشاؽ، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔زمکفر وگ افر تر



 

 

     632    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٰی یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ، ب٩ سٌيس، ح٤از، یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ًبساہلل ب٩ یزیس، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌال :  راوی

 ٨ًہ

ازُ ب٩ُِ َزیِ  ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا َح٤َّ َٗ  ٕ از ٩ًَِ َح٤َّ ا  ٌّ ٌٔيٕس َج٤ٔي ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َیزٔیَس َحسَّ ٕس 

َّی اہللُ  ىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َْ ٌَ وُُل َب ُ٘ ًَبَّإض َي ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ٍٕ ب٠َِٔي١ٕ َٗ ةٔ ٩ِ٣ٔ َج٤ِ َٔ ٌَ َـّ ا٢َ فٔی اٟ َٗ ١ٔ أَِو  َ٘ َّْ ٥َ فٔی اٟ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

اہلل ییحی نب ییحی، ہبیتق، نب دیعس، امحد، ییحی، امحد نب زدی، دبعاہلل نب سیدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

 اجیھب ای رفامای ہک فہ زمکفر وگ نج وک رات ےک فتق یہ زمدہفل ےس جیھب دای اھت ںیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم وبلھج ووگں ںیم

 یھب ایہن ںیم ےس اھت۔

 ییحی نب ییحی، ہبیتق، نب دیعس، امحد، ییحی، امحد نب زدی، دبعاہلل نب سیدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔
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 یبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبيساہلل ب٩ ابی یزیس، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی ط :  راوی

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َیزٔی َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ وُُل أ٧ََا ٩َِّ٤٣ٔ َحسَّ ُ٘ ًَبَّإض َي ٍَ اب٩َِ  َُّط َس٤ٔ  َس أ٧َ

ٔة أَص٠ِٔطٔ  َٔ ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َؿ َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل سَّ َٗ 

ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب ایب سیدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

  ےلہپ جیھب دای اھت ںیم یھب ایہن ںیم ےس اھت۔فآہل فملس  ے اےنپ رھگ فاوں ےک  ب زمکفرفں وک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دیبعاہلل نب ایب سیدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔زمک
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَبَّاو َحسَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ًَِْزو  ث٨ََا  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٦َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ سَّ َٗ ٨ُِت ٓٔي٩ِ٤َ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٕض 

ٔة أَص٠ِٔطٔ  َٔ ٌَ ٥َ فٔی َؿ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

نب ہنییع، رمعف اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم یھب اؿ ووگں ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ 

 ےس اھت ہک اےنپ رھگ ےک نج فیعض ووگں وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےلہپ اجیھب اھت۔

 س ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف اطعء، رضحت انب ابع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔
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 ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ برک اب٩ جزیخ، ًلاء اب٩ ًباض، حرضت اب٩ جزیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًََلاْئ أَ٪َّ اب٩َِ  ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  َث بٔی َرُسو٢ُ اہللٔ و َحسَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ ًَبَّإض   

٠ُُِٗت أَ   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١ٔ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل َ٘ ٍٕ فٔی َث ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔشََحٕ ٩ِ٣ٔ َج٤ِ ًَ َّی اہللُ  َث بٔی َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ًَبَّإض  َک أَ٪َّ اب٩َِ  َِ ب٠ََ

 ٔ َذٟ َٛ ا٢َ َُل إُٔلَّ  َٗ ا٢َ َُل إُٔلَّ ب٠َِٔي١ٕ كَؤی١ٕ  َٗ ِحَز  َٔ ِٟ َّی ا ٔ َوأَی٩َِ َػل ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ َِٟح٤َِزَة  ًَبَّإض َر٣َِی٨َا ا ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ُط  َٟ ٠ُُِٗت   َک بَٔشََحٕ 

َذَٟٔک  َٛ 

 دبع نب دیمح، دمحم نب رکب انب رج ،، اطعء انب ابعس، رضحت انب رج ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک ےھجم رضحت اطعء ریض

اسامؿ اہلل اعتٰیل ہنع  ے ربخ دی ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ےھجم اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانپ 

دے رک زمدہفل ےس حبص رحسی ےک فتق اجیھب انب رج ، ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اطعء ےس اہک ہک ایک ےھجت ہی ابت یچنہپ ےہ ہک رضحت انب 

یض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رات وک تہب ےلہپ جیھب دای اھت اوہنں  ے اہک ہک  ںیہ وسا ے ابعس ر

اس ےک ہک فہ رحسی اک فتق اھت انب رج ، ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اطعء ےس اہک ہک ایک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ےہ 

 ےس ےلہپ رمجہ وک رکنکایں امرںی افر رجف یک امنز اہکں ڑپ ی اوہنں  ے اہک ہک  ںیہ وسا ے اس ےک ینعی رصػ اینت ابت ہک مہ  ے رجف

 یہک۔

 دبع نب دیمح، دمحم نب رکب انب رج ،، اطعء انب ابعس، رضحت انب رج ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمکفر وگ افر ترر وں فریغہ وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ رات ےک ہصح ںیم رفاہن نو ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔
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٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ طہاب ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ِبٔس اہللٔ و َحسَّ ًَ  أَ٪َّ َسا٥َٟٔ ب٩َِ 

 َ ٤ُِٟزِزَ أَِخب ٔ بٔا ا٦ ََِٟحَ ٔ ا ز ٌَ ٤َِِٟظ ُٔوَ٪ ٨ًَِٔس ا ٔ َي٘ َٓ َة أَص٠ِٔطٔ  َٔ ٌَ ٦ُ َؿ سِّ َ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز كَاَ٪ ُي وَ٪ اہلَل ٣َا َرُظ أَ٪َّ  َيِذَُکُ َٓ ِي١ٔ  ٔة بٔا٠َّٟ َٔ ٔ ٟ

 َٓ  ٍَ َٓ ِب١َ أَِ٪ یَِس َٗ َٕ اِْل٣َٔا٦ُ َو ٔ ِب١َ أَِ٪ َي٘ َٗ وَ٪  ٌُ َٓ ُض٥ِ ث٥َُّ یَِس َٟ َس بََسا  ٌِ َس٦ُ َب ِ٘ ٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َي ِحز َٔ ِٟ َس٦ُ ٣ٔىّی َٟٔؼََلةٔ ا ِ٘ ٨ِٔ٤ُض٥ِ ٩ِ٣َ َي

َّی اہللُ  َٟئَٔک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل و٢ُ أَِرَخَؽ فٔی أُو ُ٘ َِٟح٤َِزَة َوكَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َي ٔس٣ُوا َر٣َِوا ا َٗ إَٔذا  َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َذَٟٔک    

فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب 

رفاتی ےہ ہک رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ا ںیہ ربخ دی ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ رھگ فاوں 

افر فہ رات یہ وک زمدہفل ںیم رعشم ارحلاؾ ےک اپس فوقػ رکےت ےھت افر اہلل اک ذرک  ںیم ےس زمکرف ووگں وک ےلہپ جیھب دای رکےت ےھت

رکےت انتج اچےتہ رھپ فہ اامؾ ےک فوقػ افر اس ےک آ ے ےس ےلہپ یہ فا س نوےت ےھت افر اؿ ںیم ےس ھچک وگ رجف یک امنز ےک فتق 

رکنکایں امرےت افر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ےھت ہک  ینم ںیم ےتچنہپ افر ھچک اس ےک دعب  و  ب فہ چنہپ اجےت  و رمجہ وک

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ زمکفرفں ےک ابرے ںیم رتصخ دی ےہ۔

 اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ہنع

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

  

 ...فادی نطب ےس رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر ے افر رہ اکی رکنکی امر ے ےک اسھت ریبکت ےنہک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ر ے ےک اسھت ریبکت ےنہک ےک ایبؿ ںیمفادی نطب ےس رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر ے افر رہ اکی رکنکی ام
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، ًبساٟزح٩٤، اب٩ یزیس، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَب ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ٩ٔ یَزٔیَس ی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ

 ٍَ ِّرُ ٣َ َٜب ُ ٍٔ َحَؼَيإت ی َِٟوازٔی بَٔشِب َبةٔ ٩ِ٣ٔ بَِل٩ٔ ا َ٘ ٌَ ِٟ وزٕ َج٤َِزَة ا ٌُ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ َرمَی  َٟطُ إٔ٪َّ أ٧َُاّسا َٗ ٘ٔي١َ  َٓ ا٢َ  َٗ ك١ُِّ َحَؼاةٕ 

 َٟٔ َّٟٔذی أ٧ُِز ا٦ُ ا َ٘ َُيِرُُظ ٣َ ََٟط  ٔ َّٟٔذی َُل إ ٕ َصَذا َوا وز ٌُ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ  َ٘ َٓ ِوَٗٔضا  َٓ ٔ َیز٣ُِو٧ََضا ٩ِ٣ٔ  ة َِٟبََقَ ٠ًََِيطٔ ُسوَرةُ ا  ِت 

میہ، دبعارلنمح، انب سیدی، رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اربا

 ےتہک
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب وعسمد  ے فادی نطب ےس رمجہ ہبقع وک است رکنکایں امرںی افر فہ رہ رکنکی ےک اسھت َاّللّ

اہک ایگ ہک وگ  و اس ےک اف ر ےس رکنکایں امرےت ںیہ  و رضحت ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای مسق ےہ اس ذات یک  س ےک العفہ وکیئ وبعمد  ںیہ ہی اؿ اک اقمؾ ےہ ہک  س  ر وسرة 

 ارقبلہ انزؽ یک یئگ۔

ربامیہ، دبعارلنمح، انب سیدی، رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، ا :  رافی

 ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےنہک ےک ایبؿ ںیمفادی نطب ےس رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر ے افر رہ اکی رکنکی امر ے ےک اسھت ریبکت 

     638    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨٣حاب ب٩ حارث، ت٤يِم، اب٩ ٣شہز، حرضت ا٤ًع :  راوی

َِٟححَّاَد بِ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٕ ٤ٔئِمُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ٣ُِشضٔز َِٟحارٔٔث اٟتَّ ث٨ََا ٨ِ٣َٔحاُب ب٩ُِ ا و٢ُ َوصَُو  ٩َ و َحسَّ ُ٘ َٕ َي یُوُس

ةُ َواٟ َِٟبََقَ ًَّٟٔی یُِذََکُ ٓٔيَضا ا وَرةُ ا ُط ٔجبِرٔی١ُ اٟشُّ َٔ َّٟ ٤َا أَ َٛ آَ٪  َُِٟقِ ُٔوا ا ِّٟ ٔ أَ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ًَّٟٔی یُِذََکُ ٓٔيَضا ا٨َِّٟشاُئ َیِدُلُب  وَرةُ ا شُّ

 ٔ ٘٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ًَّٟٔی یُِذََکُ ٓٔيَضا آ٢ُ ٤ًَِٔزاَ٪  وَرةُ ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َیزٔیَس َواٟشُّ ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َشبَّطُ َو َٓ ِؤٟطٔ  َ٘ أَِخبَرِتُُط بٔ َٓ يُت إٔبَِزاصٔي٥َ 

 ٣َ زََؿَضا ََفَ ٌِ َٓاِسَت َِٟوازٔی  َٓاِستَِبَل٩َ ا َبٔة  َ٘ ٌَ ِٟ َتَی َج٤َِزَة ا أ َٓ  ٕ وز ٌُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٍَ َُّط كَاَ٪ ٣َ َِٟوازٔیأ٧َ ٍٔ  اَصا ٩ِ٣ٔ بَِل٩ٔ ا بَٔشِب

ِوَٗٔضا َٓ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض َیز٣ُِو٧ََضا ٩ِ٣ٔ  ٠ُِت یَا أَبَا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ٍَ ك١ُِّ َحَؼاة ِّرُ ٣َ َٜب ُ َُيِرُُظ  َحَؼَيإت ی َط  َٟ ٔ َّٟٔذی َُل إ ا٢َ صََذا َوا َ٘ َٓ

 ٔ ة َِٟبََقَ ٠ًََِيطٔ ُسوَرةُ ا َِٟت  ٔ َّٟٔذی أ٧ُِز ا٦ُ ا َ٘ ٣َ 



 

 

، انب رہسم، رضحت اشمع ےس رفاتی ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اجحج نب ویفس ےس انس فہ ربنم  ر ہبطخ دےیت اجنمب نب احرث، یمیمت

نو ے ہہک راہ اھت ہک مت رقآؿ وک اےسی  عم رکف اسیج رقآؿ وک رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ  ے  عم ایک ےہ فہ وسرت ہک  س ںیم رقبہ اک 

ء اک ذرک ایک ایگ افر فہ وسرت ہک  س ںیم ایؽ رمعاؿ اک ذرک ایک ایگ ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم ذرک ایک ایگ افر فہ وسرت ہک  س ںیم ااسنل

ھجم  اربامیہ ےس الم  و ںیم  ے اؿ وک اجحج ےک اس وقؽ یک ربخ دی  و اوہنں  ے اجحج وک ربا الھب اہک افر ےنہک ےگل ہک دبعارلنمح نب سیدی  ے

 وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ےھت  و فہ رمجہ ہبقع  ر آ ے افر اس ےک اسےنم فادی نطب ےس ایبؿ ایک ہک فہ رضحت دبعاہلل نب

 ےتہک ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اہک اے اوبدبعارل
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
نمح! ےس رمجہ ہبقع  ر است رکنکایں امرںی افر فہ رہ رکنکی ےک اسھت اَّللّ

 و اوہنں  ے رفامای ہک اس ذات یک مسق ےہ ہک  س ےک العفہ وکیئ وبعمد  ںیہ یہی فہ اقمؾ  وگ  و اس ےک اف ر ےس رکنکایں امرےت ںیہ

 ےہ )رکنکایں امر ے یک ہگج(  س  ر وسرة ارقبلہ انزؽ یک یئگ۔

 اجنمب نب احرث، یمیمت، انب رہسم، رضحت اشمع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فادی نطب ےس رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر ے افر رہ اکی رکنکی امر ے ےک اسھت ریبکت ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     639    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ يٌ٘وب، اب٩ ابی زائسہ، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، حرضت ا٤ًع :  راوی

َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة ح و َحسَّ ِوَرقٔیُّ َحسَّ وُب اٟسَّ ُ٘ ٌِ ثَىٔی َي ا٢َ  و َحسَّ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ص٤َُا  لِٔکَ

ا  َتؼَّ ِٗ ةٔ َوا َِٟبََقَ وُٟوا ُسوَرةُ ا ُ٘ و٢ُ َُل َت ُ٘ َِٟححَّاَد َي ُت ا ٌِ ٕ َس٤ٔ ١ِْٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٣ُِشضٔز َِٟحٔسیَث ب٤ٔٔ  ا

وقعیب، انب ایب زادئہ، انب ایب رمع، ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے انس ہک اجحج اتہک 

 ےہ ہک مت ہن وہک وسرة ارقبلہ اس ےک دعب ابیق دحثی اس رطح ےس ےہ۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وقعیب، انب ایب زادئہ، :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فادی نطب ےس رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر ے افر رہ اکی رکنکی امر ے ےک اسھت ریبکت ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     640    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ح٥ٜ ب٩ ابزاہي٥، حرضت  :  راوی



 

 

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ا ٨َُُِسْر 

 ًَ  ٍَ َّطُ َحخَّ ٣َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ یَزٔیَس أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ا٢َ ب٩ُِ َج َٗ ٍٔ ِبسٔ اہللٔ  َِٟح٤َِزَة بَٔشِب مَی ا ََفَ

٠ًََِيطٔ ُسوَرةُ  َِٟت  ٔ َّٟٔذی أ٧ُِز ا٦ُ ا َ٘ ا٢َ َصَذا ٣َ َٗ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ َو ٔ َو٣ٔىّی  ٩ًَِ َيَشارٔظ ِٟبَِيَت  ١َ ا ٌَ ٔ َحَؼَيإت َوَج ة َِٟبََقَ  ا

، رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح نب اربامیہ

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رضحت دبعاہلل ےک اسھت جح ایک رافی ےتہک ںیہ ہک اوہنں  ے است رکنکویں ےک اسھت ریم 

اک اقمؾ ےہ ہک  س امجر یک افر تیب اہلل وک اےنپ ابںیئ رطػ ایک افر ینم وک اےنپ داںیئ رطػ ایک افر رفامای ہک ہی اس ذات ےک ریم رک ے 

  ر وسرة ارقبلہ انزؽ نویئ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح نب اربامیہ، رضحت دبعارلنمح نب سیدی  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فادی نطب ےس رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر ے افر رہ اکی رکنکی امر ے ےک اسھت ریبکت ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     641    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ بِ  َبةٔ و َحسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ا أَتَی َج٤َِزَة ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َُّط  ٔ َُيَِر أ٧َ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ٩ُ ٣ُ 

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش اس  دن ےک اسھت ہی دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ وسا ے اس ےک ہک اس ںیم ےہ ہک  ب فہ رمجہ ہبقع 

 آ ے۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فادی نطب ےس رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر ے افر رہ اکی رکنکی امر ے ےک اسھت ریبکت ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     642    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣حياہ، یحٌی ب٩ یحٌی، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َواٟ ٔ ح و َحسَّ ٤َُِٟحيَّاة ث٨ََا أَبُو ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ لَی أَبُو و َحسَّ ٌِ ُط أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ َي َٟ ُى  ِٔ َّ٠

ِبسٔ اہللٔ إٔ٪َّ ٧َاّسا یَزِ  ٌَ ٔ ا٢َ ٗٔي١َ ٟ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ َضِي١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   ٔ اة ٤َُِٟحيَّ َبةٔ ا َ٘ ٌَ ِٟ ٚٔ ا ِو َٓ َِٟح٤َِزَة ٩ِ٣ٔ  ٣ُوَ٪ ا

ِبُس اہللٔ ٩ِ٣ٔ  ًَ ٣َاَصا  ا٢َ ََفَ َِٟبََقَ َٗ ٠ًََِيطٔ ُسوَرةُ ا َِٟت  ٔ َّٟٔذی أ٧ُِز َُيِرُُظ َر٣َاَصا ا ََٟط  ٔ َّٟٔذی َُل إ ا٢َ ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا َوا َٗ َِٟوازٔی ث٥َُّ  ٔ بَِل٩ٔ ا  ة

،، رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک 
 ی 
ہہ

اہ، ییحی نب ییحی، ہملس نب  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبحم 

ت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایگ ہک وگ ہبقع ےک اف ر ےس رمجہ وک رکنکایں امرےت ںیہ رافی ےتہک ںیہ۔ ہک رضحت رضح

دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے فادی نطب ےس رکنکایں امرںی رھپ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اہیں ےس مسق ےہ 

 ہ وکیئ وبعمد  ںیہ ہک یہی فہ ہگج ےہ  س  ر وسرة ارقبلہ انزؽ یک یئگ۔اس ذات یک  س ےک العف

،، رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 ی 
ہہ

اہ، ییحی نب ییحی، ہملس نب   اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبحم 

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

  

 ...رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع وک وسار نو رک رکنکایں امر ے ےک اابحتسب افر یبن یلص اہلل ع

 جح اک ایبؿ :   ابب

  و ےس جح ےک ااکحؾ ھکرقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع وک وسار نو رک رکنکایں امر ے ےک اابحتسب افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک مت ھجم

     643    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ خْش٦، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، جزیخ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ ًٔيَسی ب٩ِٔ یُو٧َُص  ا  ٌّ ٕ َج٤ٔي ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ٕ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی  ٦ ا٢َ اب٩ُِ َخِْشَ

٥َ یَزِمٔی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وُُل َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َي َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ و٢ُ َٟٔتأُِخُذوا أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ُ٘ ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َوَي

 َٓ  ٥َُِٜٜ ٔ ٨َ٣َأس َس َححًَّٔی صَٔذظ ٌِ ِّی َُل أَحُخُّ َب ل ٌَ َٟ ِّی َُل أَِزرٔی   إٔن

ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، رج ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل 

 رقابین ےک دؿ اینپ وساری  ر )رمجہ ہبقع( وک رکنکایں امر رےہ ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ویؾ رحن وک ینعی

 ںیہ افر رفام رےہ ںیہ ہک مت ھجم ےس جح ےک ااکحؾ ھک و ویکہکن ںیم  ںیہ اج ات اشدی ہک اس جح ےک دعب ںیم جح ہن رک وکسں۔

 اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، رج ،، رضحت اجرب ریض اہلل  :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ااکحؾ ھک و ےس جح ےک رقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع وک وسار نو رک رکنکایں امر ے ےک اابحتسب افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک مت ھجم

     644    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، زیس ب٩ ابی ا٧يشہ، حرضت یحٌی ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اپىی زازی  :  راوی

 حرضت ا٦ اٟحؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔيٕب َحسَّ  ١ْٔ٘ و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِيََن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ٩ًَِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی أ٧َُِيَشَة 

ةَ  ٥َ َححَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل و٢ُ َحَحِحُت ٣َ ُ٘ ُتَضا َت ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟحَؼئِن  تٔطٔ أ٦ُِّ ا َٔ ََفَ  َجسَّ َِٟوَزا أَیُِتُط حٔيَن َرمَی ا

وزُ بٔطٔ َراح٠ََٔتطُ َو  ُ٘ طُ بََٔل٢ْ َوأَُسا٣َُة أََحُسص٤َُا َي ٌَ ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ َو٣َ َٖ َوصَُو  ََِصَ َبةٔ َوا َ٘ ٌَ ِٟ ًَلَی َرأِٔض َج٤َِزَة ا ٍْ ثَِوبَطُ  ٔ اِْلََخُ َرآ

 َٗ ٤ِٔص  ٥َ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتطُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ْٔيّرا ث٥َُّ َس٤ٔ َٛ ِوُّل  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت  ا

 ٌُ اِس٤َ َٓ الَی  ٌَ َٜٔتأب اہللٔ َت ٔ ٥ِ ب ُٛ وزُ ُ٘ َِٟت أَِسَوزُ َي ا َٗ َْ َحٔشبُِتَضا  ًَِبْس ٣َُحسَّ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ َز  و٢ُ إِٔ٪ أ٣ُِّ ُ٘ واَي ٌُ َٟطُ َوأَكٔي  وا 

، نسح نب انیع، لقعم، زدی نب ایب اہسین، رضحت ییحی نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ دادی رضحت اؾ انیصحل ریض ہملس نب بیبش

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اؾ انیصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے 

اوداع ںیم روسؽ اہلل یلص 
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اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ایک  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی  س فتق ہک آپ 

رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر رےہ ںیہ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ وساری  ر وسار ےھت رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت اؿ دفونں ںیم ےس اکی وساری یک اہمر ڑکپے ہنع افر رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رگیم یک اجراہ اھت افر دفرسے  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس  ر اانپ ڑپکا دنلب ایک نوا اھت اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تہب یس ابںیت اراشد  دشت ےس چب رںیہ رضحت اؾ انیصحل ریض اہلل اعتٰیل

رفامںیئ رھپ ںیم  ے انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام رےہ ںیہ ہک ارگ اکی یشبح الغؾ یھب مت  ر احمک رقمر نو رضحت اؾ انیصحل 

 ب ےس اہمتری رائامنیئ رکے  و اس ےس ونس افر اس یک ااطتع رکف۔ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک فہ ایسہ افؾ اہلل یک اتک

ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، زدی نب ایب اہسین، رضحت ییحی نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ دادی رضحت اؾ  :  رافی

 انیصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

  ےس جح ےک ااکحؾ ھک ورقابین ےک دؿ رمجہ ہبقع وک وسار نو رک رکنکایں امر ے ےک اابحتسب افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک مت ھجم

     645    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ابی ًبساٟزحي٥، زیس ب٩ ا٧يشہ، یحٌی ب٩ حؼين، حرضت ا٦ اٟحؼين رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ُ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی أ ًَِبسٔ اٟزَّحٔي٥ٔ  ٩ًَِ أَبٔی  ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ُِٟحَؼئِن ٧َِيَش و َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ ا َة 

َٔ ََفَ  َوَزا ِٟ َة ا ٥َ َححَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟت َحَحِحُت ٣َ ا َٗ تٔطٔ  ُِٟحَؼئِن َجسَّ أَیُِت أَُسا٣ََة َوبََٔلُّل َوأََحُسص٤َُا ٩ًَِ أ٦ُِّ ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔة ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ آخْٔذ بٔدَٔلا٦ٔ ٧َا َٗ َبٔة  َ٘ ٌَ ِٟ َّی َرمَی َج٤َِزَة ا ََِٟحِّ َحً ٍْ ثَِوبَُط َيِشتُرُُظ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ٥َ َواِْلََخُ َرآ ِيطٔ َوَس٠َّ

ٍْ َوَححَّا ٨ًَُِط َوٛٔي ٔس ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة َرَوی  ِبٔس اٟزَّحٔي٥ٔ َخأُٟس ب٩ُِ أَبٔی َیزٔیَس َوصَُو َخا٢ُ ٣َُح٤َّ ًَ ًَِوُر َواِس٥ُ أَبٔی  َ  ْد اِْل

 ادمح نب لبنح، دمحم نب ہملس، ایب دبعارلمیح، زدی نب اہسین، ییحی نب نیصح، رضحت اؾ انیصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے

 اوداع ےک ومےعق  ر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ایک  و ںیم  ے رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت البؽ 
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 اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک اؿ دفونں ںیم ےس اکی  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افینٹن یک اگلؾ ڑکپی نویئ  یھ افر دفرسے ریض اہلل

ہ  ے اانپ ڑپکا دنلب ایک نوا اھت اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رگیم ےس وفحمظ رںیہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رمج

 ایں امرںی۔ہبقع وک رکنک

 ادمح نب لبنح، دمحم نب ہملس، ایب دبعارلمیح، زدی نب اہسین، ییحی نب نیصح، رضحت اؾ انیصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ایبؿ ںیمرکیھٹی ےک دقبر رکنکایں امر ے ےک اابحتسب ےک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رکیھٹی ےک دقبر رکنکایں امر ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     646    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا ابِ  و ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ اب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َو ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّطُ َحسَّ ٔ أ٧َ ٩ُ ُجَزیِٕخ أَِخبََر٧َا أَبُو اٟزُّبَيِر

 ًَ َّی اہللُ  وُُل َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ٖٔ َس٤ٔ َِٟدِذ ١ِْٔ َحَصی ا َِٟح٤َِزَة ب٤ٔٔ ٥َ َرمَی ا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ



 

 

رکمی دمحم نب احمت، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے یبن 

 رکیھٹی ےک ربارب رمجہ  ر رکنکایں امرںی۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

 دمحم نب احمت، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... فتق ےک ایبؿ ںیمرکنکویں امر ے ےک بحتسم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رکنکویں امر ے ےک بحتسم فتق ےک ایبؿ ںیم

     647    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس اح٤ز، اب٩ ازریص، ابی جزیخ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو بَ  ًَ و َحسَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِْلَِح٤َزُ َواب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ا٢َ َرمَی رِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٗ  ٕ ٩ِ َجابٔز

إٔذَ  َٓ ُس  ٌِ ا َب َِٟح٤َِزَة یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ُؿّهی َوأ٣ََّ ٥َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ُِص َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت اٟظَّ  ا َزا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، انب ادرسی، ایب رج ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس  ے رقابین فاےل دؿ اچتش ےک فتق رمجہ ہبقع  ر رکنکایں امرںی افر دعب ےک دونں ںیم وسرج ےک ڈےنلھ ےک دعب

 رکنکایں امرںی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، انب ادرسی، ایب رج ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رکنکویں امر ے ےک بحتسم فتق ےک ایبؿ ںیم

     648    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خْش٦، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٦ٕ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ث٨ََاظ  وُُل كَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ و َحسَّ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ بُو اٟزُّبَيِر

٠ِْٔطٔ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 



 

 

 آہل فملس اس رطح رکنکایں امرےت ےھت۔ف

 یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رمجات وک است رکنکایں امر ے ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رمجات وک است رکنکایں امر ے ےک ایبؿ ںیم

     649    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، اب٩ ًبيساہلل، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔيٕب حَ  ٩ًَِ جَ و َحسَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َِٟحزَرٔیُّ  ١ْٔ٘ َوصَُو اب٩ُِ ًُبَِيسٔ اہللٔ ا ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِيََن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ٕ سَّ ابٔز

ِعُی بَ  ِٟح٤َٔارٔ َتوٌّ َواٟشَّ ٥َ أُلِستِٔح٤َاُر َتوٌّ َوَرمُِی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ُٖ َتوٌّ َٗ َوا ٔ َتوٌّ َواٟلَّ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ يَِن اٟؼَّ

 ٕ ٠َِيِشَتِح٤ٔزِ بَٔتٓو َٓ  ٥ِ ُٛ  َوإَٔذا اِسَتِح٤ََز أََحُس

ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، انب دیبع اہلل، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہک ڈہلیھ ےس ااجنتسء اطؼ دعد افر رمجات وک رکنکایں یھب اطؼ افر افص رمفہ ےک درایمؿ یعس یھب اطؼ دعد ےہ ہیلع فآہل فملس  ے رفامای 

 افر وطاػ یھب اطؼ دعد ےہ افر  ب یھب مت ںیم ےس وکیئ ااجنتسء رکے  و اےس اچےیہ ہک اطؼ دعد رکے۔

 ت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، انب دیبعاہلل، اوبزح ،، رضح :  رافی

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

  

 ےہ افر رصق ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...رصق ےس قلح یک زایدہ 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ افر رصق ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رصق ےس قلح یک زایدہ 

     650    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، ٧آٍ، ًبساہلل، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو٣َُح٤َّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ًَِبَس اہللٔ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟيْث  ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ا 



 

 

ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  ـُ ٌِ َ َب صَّ َٗ ْة ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ َو َٔ ٔ َٙ كَائ ٥َ َوَح٠َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہلُل َح٠َ  اہللٔ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َِيطٔ َوَس  ی٩َ ًَ ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ َوا َٗ ٤َُِٟح٠ِّ٘ٔيَن ٣َزَّّة أَِو ٣َزََّتئِن ث٥َُّ  ا٢َ َرح٥َٔ اہللُ ا َٗ  ٥ََّ٠ 

 ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، ق ،، انعف، دبع اہلل، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے قلح رکاای )رس ناڈاای( افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل

اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس اکی امجتع  ے قلح رکاای افر ھچک  ے رصق ینعی ابؽ وٹکا ے رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

رکا ے فاوں  ر رمح رفام ے اکی رمہبت ای دف رمہبت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای افر ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اہلل قلح 

 رصق ینعی ابؽ وٹکا ے فاوں  ر یھب۔

 ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، ق ،، انعف، دبعاہلل، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ افر رصق ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رصق ےس قلح یک زایدہ 

     651    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ا٢َ و َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ی٩َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ اُٟوا َوا َٗ ٤َُِٟح٠ِّ٘ٔيَن  ا٢َ  ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٥ِ ا َٗ ی٩َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ اُٟوا َوا َٗ ٤َُِٟح٠ِّ٘ٔيَن  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٥ِ ا َٗ

ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ  َوا

! ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اہلل

 رمح رفام احصہب  ے رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ افر رصق رکا ے فاوں  ر؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے قلح رکا ے فاوں  ر

 رفامای افر رصق رکا ے فاوں  ر یھب۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ افر رصق ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رصق ےس قلح یک زایدہ 



 

 

     652    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ز، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی ابواسحٙ، ابزاہي٥، ب٩ ٣ح٤س ب٩ سٔيا٪، ٣ش٥٠ ب٩ ححاد، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل ب٩ ٤ً :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ُ ث٨ََا اب٩ُِ ٧ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟححَّأد  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ا َياَ٪  ِٔ ٔس ب٩ِٔ ُس َٙ إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُبَِيُس أَِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ٤َيِر

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ی٩َ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ اُٟوا َوا َٗ ٤َُِٟح٠ِّ٘ٔيَن  ا٢َ َرح٥َٔ اہللُ ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  یَا  ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ُ٤ِٟ ا٢َ َرح٥َٔ اہللُ ا َٗ ی٩َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ اُٟوا َوا َٗ ٤َُِٟح٠ِّ٘ٔيَن  ا٢َ َرح٥َٔ اہللُ ا َٗ ی٩َ یَا حَ َرُسو٢َ اہللٔ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ اُٟوا َوا َٗ ٠ِّ٘ٔيَن 

ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ َوا َٗ  َرُسو٢َ اہللٔ 

اتی اوب ااحسؼ ، اربامیہ، نب دمحم نب ایفسؿ، ملسم نب اجحج، انب ریمن، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

د رفامای اہلل قلح رکا ے فاوں  ر رمح رفام ے احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراش

اے اہلل ےک روسؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رصق رکا ے فاوں  ر؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اہلل قلح رکا ے فاوں 

اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رصق رکا ے فاوں  ر؟ آپ یلص  ر رمح رفام ے احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای افر رصق رکا ے فاوں  ر یھب۔

 اوباقحس، اربامیہ، نب دمحم نب ایفسؿ، ملسم نب اجحج، انب ریمن، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ افر رصق ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رصق ےس قلح یک زایدہ 

     653    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ساہللاب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ًبي :  راوی

 ِٟ ا٢َ فٔی ا َٗ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َو َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََاظ اب٩ُِ ا ا٢َ و َحسَّ َٗ ُة  ٌَ ا كَا٧َِت اٟزَّابٔ َّ٤٠َ َٓ َحٔسیٔث 

ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ  َوا

ح ےہ اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وچ یھ رمہبت انب ینثم، دبعاواہب، دیبع اہلل اس  دن ےک اسھت ہی دحثی یھب اس رط

 رفامای افر رصق رکا ے فاوں ینعی ابؽ وٹکا ے فاوں  ر یھب رمح رفام۔

 انب ینثم، دبعاواہب، دیبعاہلل :  رافی

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ افر رصق ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رصق ےس قلح یک زایدہ 

     654    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اب٩ ٤٧ير، ابوَکیب، اب٩ ٓـي١، زہير، ٤ًار، ابوزرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

يِ حَ  ـَ ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔي ٕ َوأَبُو َُکَ ٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ُس ب٩ُِ سَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ  ١ٕ

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ  ِي١ٕ َحسَّ ـَ اُٟوا ُٓ َٗ ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ ٤ُ٠َِٟٔح٠ِّ٘ٔيَن  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ی  ٔ صِّ َ٘ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٤ُ٠ِٟٔ َٗ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ ٤ُ٠َِٟٔح٠ِّ٘ٔيَن  َٗ ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ ٤ُ٠َِٟٔح٠ِّ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َو٤ُ٠ِٟٔ َٗ ٘ٔيَن ٩َ 

ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ ا٢َ َو٤ُ٠ِٟٔ َٗ ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٤ُ٠ِٟٔ َٗ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، اوبرکبی، انب لیضف، زریہ، امعر، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ای اے اہلل! قلح رکا ے فاوں یک رفغمت رفام احصہب ریض اہلل اعتٰیل رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفام

ہنع  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! افر رصق رکا ے فاےل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اہلل! 

 رکا ے فاےل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے قلح رکا ے فاوں یک رفغمت رفام احصہب  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ افر رصق

 رفامای افر رصق رکا ے فاوں یک یھب رفغمت رفام۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، اوبرکبی، انب لیضف، زریہ، امعر، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ افر رصق ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رصق ےس قلح یک زایدہ 

     655    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ا٣يہ ب٩ بشلا٦، یزیس ب٩ زریٍ، روح، ًَلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا َرِوْح  ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ َحسَّ ثَىٔی أ٣َُيَّ َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل بٔی صَُزیَِزَة 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَةَ  َة  ًَ ىَی َحسٔیٔث أَبٔی ُزِر ٌِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ



 

 

اہیم نب اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس رطح دحثی 

 رابرہک لقن رفامیئ۔

 اہیم نب اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ افر رصق ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رصق ےس قلح یک زایدہ 

     656    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ابوزاؤز، طٌبہ، حرضت یحٌی ب٩ ح :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َيأٟٔسیُّ  ٍْ َوأَبُو َزاُوَز اٟلَّ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ََّضا َحسَّ تٔطٔ أ٧َ ٩ًَِ َجسَّ ُِٟحَؼئِن   ا

 ِٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َححَّةٔ ا َّی اہللُ  ِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ ٔة َس٤ٔ ٍْ فٔی َححَّ ١ِ َوٛٔي ُ٘ ٥ِ َي َٟ ی٩َ ٣َزَّّة َو ٔ صِّ َ٘ ًَا ٤ُ٠َِٟٔح٠ِّ٘ٔيَن ثَََلثّا َو٤ُ٠ِٟٔ َٔ َز َوَزا

 َٔ َِٟوَزا  ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبداؤد، ہبعش، رضحت ییحی نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ دادی ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ 

فملس  ے ۃجح اوداع ںیم قلح رکا ے فاوں ےک ابرے ںیم نیت رمہبت داع رفامیئ افر رصق ینعی ابؽ وٹکا ے  ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

اوداع  ںیہ اہک۔

 

ة
ح 
د
 فاوں ےک ےئل اکی رمہبت داع رفامیئ افر فعیک  ے یف 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبداؤد، ہبعش، رضحت ییحی نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ افر رصق ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رصق ےس قلح یک زایدہ 

     657    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ًبساٟزح٩٤، حات٥، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب، اب :  راوی

ُٗتَِیبَ  ث٨ََا  ارٔیُّ ح و َحسَّ َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا وُب َوصَُو اب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ىٔی اب٩َِ و َحسَّ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ُة َحسَّ

 ٩ًَِ ص٤َُا  ٌٔي١َ لِٔکَ ٔ إِٔس٤َ َٙ َرأَِسُط ف ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َح٠َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ی َححَّةٔ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ

 َٔ َِٟوَزا  ا



 

 

ؽ اہلل یلص ہبیتق نب دیعس، وقعیب، انب دبعارلنمح، احمت، ومٰیس نب ہبقع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

اوداع ںیم اےنپ رس اک قلح رکاای ینعی ناڈاای۔

 

ة
ح 
د
 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب، انب دبعارلنمح، احمت، ومٰیس نب ہبقع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس س

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم

     658    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، حٔؽ ب٩ ُياث، ہظا٦، ب٩ ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ُؽ ب٩ُِ َُٔيإث  ِٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا َح ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہلٔل  َحسَّ

 َٗ َٟطُ ب٤ٔٔىّی َو٧َََحَ ث٥َُّ  ٔ ٣َاَصا ث٥َُّ أَتَی ٨ِ٣َز َِٟح٤َِزَة ََفَ َتَی ا أ َٓ ٥َ أَتَی ٣ٔىّی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َجا٧ٔبٔطٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ َػل ٚٔ ُخِذ َوأََطاَر إ ا٢َ ٠َِٟٔحَلَّ

ٔليطٔ  ٌِ ١َ يُ ٌَ  ا٨َّٟاَض  ث٥َُّ اِْلَِيَْسٔ ث٥َُّ َج

ییحی نب ییحی، صفح نب ایغث، اشہؾ، نب دمحم نب ریسنی، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ینم رشتفی ال ے  و ےلہپ رمجہ ہبقع  ر آ ے افر اےس رکنکایں امرںی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینم ںیم اینپ

 ے یک ہگج رشتفی ال ے افر رقابین یک رھپ اجحؾ ےس رفامای ہک ارتسہ ڑکپ افر داںیئ اجبن یک رطػ ااشرہ رفامای ہک داںیئ رطػ ےس رہھٹ

 رشفع رکف رھپ ابںیئ رطػ ےس رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فہ ابؽ ووگں وک اطعء رفام ے۔

  نب ریسنی، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، صفح نب ایغث، اشہؾ، نب دمحم :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تنس ےک ایبؿ ںیم رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک

     659    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابوَکیب، حٔؽ، اب٩ ُياث، حرضت ہظا٦ :  راوی

ُِٔؽ  اُٟوا أَِخبََر٧َا َح َٗ یِٕب  ٕ َوأَبُو َُکَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ا أَبُو برَِکٕ  و َحسَّ ٔ أ٣ََّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ب٩ُِ َُٔيإث 



 

 

َزُظ بَيَِن ٩ِ٣َ  ٌَ َش٥َ َط َ٘ َٓ َِٟحا٧ٔٔب اِْلَی٩ٔ٤َِ َصََٜذا  ٔلَی ا ٚٔ صَا َوأََطاَر بَٔئسظٔ إ ا٢َ فٔی رَٔوایَتٔطٔ ٠َِٟٔحَلَّ َ٘ َٓ ٔٚ َِٟحَلَّ ٔلَی ا ا٢َ ث٥َُّ أََطاَر إ َٗ  َی٠ٔيطٔ 

َِٟحا ٔلَی ا ِّٙ اِْلَیِ َوإ َبَسأَ بٔاٟظِّ َٓ ا٢َ  َٗ یِٕب  ا فٔی رَٔوایَٔة أَبٔی َُکَ ًَِلاُظ أ٦َُّ ُس٠َِي٥ٕ َوأ٣ََّ َ أ َٓ ُط  َ٘ َح٠َ َٓ َزَة ٧ٔٔب اِْلَِيَْسٔ  ٌَ
ًَُط اٟظَّ َوزَّ َٓ  ٩ٔ٤َ

ا٢َ صَ  َٗ ١َِْ َذَٟٔک ث٥َُّ  ٍَ بٔطٔ ٣ٔ َؼ٨َ َٓ ا٢َ بٔاِْلَِيَْسٔ  َٗ َزَتئِن بَيَِن ا٨َّٟأض ث٥َُّ  ٌَ
ٔلَی أَبٔی ك٠ََِحةَ َواٟظَّ ُط إ ٌَ َٓ َس َٓ  ا ص٨َُا أَبُو ك٠ََِحَة 

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبرکبی، صفح، انب ایغث، رضحت اشہؾ ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ افر اس رفاتی ںیم ےہ 

اسھت داںیئ اجبن یک رطػ ےس  ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اجحؾ ےس رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہھت ےک

رشفع رک ے اک ااشرہ رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ابوں وک وج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی ےھت اؿ ںیم 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل میسقت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رھپ اجحؾ وک ابںیئ اجبن یک رطػ ااشرہ رفامای  و اس  ے فہ ومیڈے  و

فملس  ے فہ ابؽ رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اطعء رفام ے افر اوبرکبی یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ابںیئ  ے داںیئ رطػ ےس رشفع رفامای افر اکی افر دف دف ابؽ ووگں ےک درایمؿ میسقت رفام ے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

 رطػ ےس یھب ایس رطح ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہیں اوبہحلط ںیہ  و فہ ابؽ اوبہحلط وک اطعء رفام دےیئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبرکبی، صفح، انب ایغث، رضحت اشہؾ :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم
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 ًلی، ہظا٦، ٣ح٤س، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہب٩ ٣ْىی، ًبساُل ٣ح٤س :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ و َحسَّ ٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرمَی َج٤َِزَة ا طُ ًَ َّ٘ َٙ ٔط َح٠َ َٓ ٩ًَِ َرأِٔسطٔ   ٔ ا٢َ بَٔئسظ َٗ ا٦ُ َجأْٟص َو َِٟححَّ َصا َوا ٨َََحَ َٓ ِٟبُِسٔ٪  ٔلَی ا َٖ إ ََِصَ َبةٔ ث٥َُّ ا َ٘ ٌَ

ًَِلاُظ إٔیَّا َ أ َٓ ا٢َ أَی٩َِ أَبُو ك٠ََِحَة  َ٘ َٓ َّٙ اِْلََخَ  ِٙ اٟظِّ ٔ ا٢َ اِح٠ َٗ َش٤َُط ٓٔي٩ِ٤َ َی٠ٔيطٔ ث٥َُّ  َ٘ َٓ  ظُ اِْلَی٩َ٤َِ 

نب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، دمحم، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمحم 

رمجہ ہبقع وک رکنکایں امرںی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افوٹنں یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر اؿ وک رقابؿ ایک افر اجحؾ ت ےھٹ ےھت 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ اہھت ےس اےنپ رس ےک ابرے ںیم رفامای  و اس  ے داںیئ رطػ ےس ابؽ ومیڈ دےیئ  و آپ افر آپ یلص 

آہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ابوں وک وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی ےھت اؿ ںیم میسقت رفام دای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع ف



 

 

ی رطػ ےس ومیڈ دے افر رفامای ہک اوبہحلط اہکں ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی ابؽ اؿ وک اطع رفام فملس  ے رفامای ہک دفرس

 دےیئ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، دمحم، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم

     661    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشا٪، اب٩ سيری٩، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ہظا٦ ب٩  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  اَ٪ یُِدبٔرُ  ُت صَٔظا٦َ ب٩َِ َحشَّ ٌِ َياُ٪ َس٤ٔ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ا َرمَی و َحسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ًَا أَبَا ك٠ََِحَة َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُط ث٥َُّ َز َ٘ َح٠َ َٓ ُط اِْلَی٩َ٤َِ  َّ٘ َٙ ٔط ٔ َِٟحاٟ َٙ ٧َاَو٢َ ا َُٜط َوَح٠َ َِٟح٤َِزَة َو٧َََحَ َُُش ٥َ ا

ًَِلاُظ أَبَا ك٠َِحَ  َ أ َٓ طُ  َ٘ َح٠َ َٓ  ِٙ ٔ ا٢َ اِح٠ َ٘ َٓ َّٙ اِْلَِيَْسَ  ُط اٟظِّ َٟ ًَِلاُظ إٔیَّاُظ ث٥َُّ ٧َاَو َ أ َٓ ََِؼارٔیَّ  َ ا٢َ اِْل َ٘ َٓ ٔش٤ُِط بَيَِن ا٨َّٟاضٔ  َة  ِٗ  ا

انب ایب رمع، ایفسؿ، اشہؾ نب اسحؿ، انب ریسنی، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک  ب روسؽ اہلل 

اجبن اجحؾ ےک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رمجہ وک رکنکایں امرںی افر رقابین ذحب رکیل  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ داںیئ

اسےنم یک  و اس  ے فہ ومیڈ دی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت اوبہحلط ااصنری وک ولباای افر ا ںیہ ہی ابؽ اطع رفام ے رھپ 

  و آپ

ے

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ ابںیئ اجبن اجحؾ ےک اسےنم یک افر اےس رفامای ہک اےس ومیڈ دے  و اس  ے ومیڈ دی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی ابؽ رضحت اوبہحلط وک دے رک رفامای ہک اؿ وک ووگں ےک درایمؿ میسقت رک دف۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، اشہؾ نب اسحؿ، انب ریسنی، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم

     662    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اب، ًيسٰی ب٩ ك٠حہ ب٩ ًبيساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضی اہلل یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ًٔيَسی ب٩ِٔ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ًُبَِئس اہللٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٤ِزٔو َحسَّ ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  



 

 

أؾ  ٌَ ِٟ َحاَئ ب٩ِٔ ا َٓ َٔ ب٤ٔٔىّی ٨٠َّٟٔأض َيِشأَُٟو٧َطُ  َِٟوَزا ٥َ فٔی َححَّةٔ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ َو ا٢َ یَا  َٗ َ٘ َٓ َرُج١ْ 

َد ث٥َُّ َجائَطُ َرُج١ْ  ا٢َ اذِبَِح َوَُل رَحَ َ٘ َٓ ِب١َ أَِ٪ أ٧َََِحَ  َٗ ُت  ِ٘ َح٠َ َٓ زِ  ٌُ ٥ِ أَِط َٟ ُت  َرُسو٢َ اہللٔ  ٨َََحِ َٓ زِ  ٌُ ٥ِ أَِط َٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ آََخُ 

٩ًَِ َطيِ   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َا ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ َد  ا٢َ اِر٦ٔ َوَُل رَحَ َ٘ َٓ ِب١َ أَِ٪ أَِرمَٔی  َٗ ١ِ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ َ إُٔلَّ  ٦َ َوَُل أَُخِّ ُٗسِّ ٕئ 

َد   َوَُل رَحَ

، امکل، انب باہب، ٰیسیع نب ہحلط نب دیبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ییحی نب ییحی

 اوداع ںیم ینم ںیم رہھٹے اتہک وگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اسملئ فریغہ وپھچ 

 

ة
ح 
د
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ای افر اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  ے رقابین رک ے ےس ےلہپ قلح ینعی رس ناڈا ایل ےہ  و آپ یلص ںیکس  و اکی آدیم آ

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وکیئ رحج  ںیہ اب رقابین ذحب رکو رھپ اکی دفرسا آدیم آای افر اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک 

ین رکیل  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وکیئ رحج  ںیہ اب رکنکایں امر و روسؽ! ںیم  ے رکنکایں امر ے ےس ےلہپ رقاب

رافی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  س لمع وک یھب آےگ ےھچیپ رک ے ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و آپ یلص اہلل 

 ۔ ہیلع فآہل فملس  ے یہی رفامای ہک وکیئ رحج  ںیہ اب رکو

 ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، ٰیسیع نب ہحلط نب دیبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ

     663    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًيسی، اب٩ ك٠حہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہتٌالٰی 

 َ ثَىٔی ًٔيَسی ب٩ُِ ك ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٍَ و َحسَّ َُّط َس٤ٔ َِّئِمُّ أ٧َ ٠َِحَة اٟت

 ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل َو ُ٘ أؾ َي ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ِبَس اہللٔ ب٩َِ  و٢ُ ًَ ُ٘ َي َٓ َٙ ٧َاْض َيِشأَُٟو٧َُط  ٔٔ َل َٓ ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

 ِ ِب١َ اٟزَّم َٗ ُت  ٨َََحِ َٓ ِب١َ ا٨ََِّٟحٔ  َٗ زُ أَ٪َّ اٟزَّمَِی  ٌُ ٩ِ أَِط ُٛ ٥ِ أَ َٟ ِّی  ٔن ائ١ُٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔی 

ِب١َ َوَس٠َّ  َٗ ُت  ِ٘ َح٠َ َٓ  ٔٙ َِٟح٠ِ ِب١َ ا َٗ زِ أَ٪َّ ا٨ََِّٟحَ  ٌُ ٥ِ أَِط َٟ ِّی  ٔن و٢ُ إ ُ٘ َٙ آََخُ َي ٔٔ َ ا٢َ َوك َٗ َد  ٔ َوَُل رَحَ اِر٦ َٓ و٢ُ ا٧ََِحِ َوَُل ٥َ  ُ٘ َي َٓ أَِ٪ أ٧َََِحَ 

٤َِٟزُِئ َویَ  ا ی٨ََِسی ا َّ٤٣ٔ ٕ ٩ًَِ أ٣َِز ُتطُ ُيِشأ٢َُ یَِو٣َئٕٔذ  ٌِ ٤َا َس٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ َد  ٕف َوأَِطَباصَٔضا رَحَ ٌِ ِب١َ َب َٗ ٔف اِْل٣ُُورٔ  ٌِ سٔی٥ٔ َب ِ٘ ِحَض١ُ ٩ِ٣ٔ َت



 

 

َد  ٠ُوا َذَٟٔک َوَُل رَحَ ٌَ ِٓ ٥َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  إُٔلَّ 

ٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، یسیع، انب ہحلط، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعت

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ وساری  ر ڑھکے نو ے ےھت  و ووگں  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپانھچ رشفع رکدای 

روسؽ اہلل  اؿ ںیم ےس اکی ےنہک فاےل  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ! ےھجم ولعمؾ  ںیہ اھت ہک رکنکایں رقابین ےس ےلہپ امری اجیت ںیہ  و

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و اب رکنکایں امر و افر وکیئ رحج  ںیہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی 

دفرسے آدیم  ے آرک اہک ہک ےھجم ولعمؾ  ںیہ اھت ہک رقابین رس ناڈا ے ےس ےلہپ یک اجیت ےہ افر ںیم  ے رقابین رک ے ےس ےلہپ رس 

ا ایل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رقابین اب رکو افر وکیئ رحج  ںیہ دبعاہلل رفامےت ںیہ اس دؿ آپ یلص اہلل ہیلع ناڈ

 فآہل فملس ےس یسک یھب اکؾ وک آےگ ےھچیپ وھبؽ رک ای اہج تل یک انبء  ر رک ے ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

 اکومں ےک ابرے ںیم رفامای ہک اب رکو وکیئ رحج  ںیہ۔اؿ امتؾ 

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، یسیع، انب ہحلط، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم

     664    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہحش٩ ح٠وانی، يٌ٘وب ابی ػاٟح، اب٩ طہاب، حرضت زہزی رضی اہلل :  راوی

 ُ ١ِْٔ َحٔسیٔث یُو٧ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ب٤ٔٔ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َحَش٩ْ ا ٔ َحسَّ ظ ٔلَی آَٔخٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ إ  َص 

 رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔نسح ولحاین، وقعیب ایب اصحل، انب باہب، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس آرخ کت ایس 

 نسح ولحاین، وقعیب ایب اصحل، انب باہب، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیمرقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ 

     665    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ خْش٦، ًيسی، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًيسٰی ب٩ ك٠حہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ث٨ََا  ثَىٔی ًٔيَسی ب٩ُِ ك٠َِ و َحسَّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت اب٩َِ ٔطَضإب َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٦ٕ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی  ثَىٔی ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ َحَة َحسَّ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِی٨َا صَُو َیِدُلُب  ًَ َّی اہللُ  أؾ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ٨ُِت ًَ ُٛ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َِٟيطٔ َرُج١ْ  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ 

٨ُِت أَ  ُٛ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َذا ث٥َُّ َجاَئ آََخُ  َٛ َذا َو َٛ ِب١َ  َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ َذا أَِحٔشُب یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ٪َّ  َٛ ِب١َ  َٗ َذا  َٛ ِحٔشُب أَ٪َّ 

 ِٓ ا٢َ ا َٗ ََلٔث  َّْ َذا َٟٔضُذَُلٔئ اٟ َٛ َد َو ١ِ َوَُل رَحَ ٌَ 

یلع نب رشخؾ، یسیع، انب رج ،، انب باہب، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ 

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اسےنم رقابین ےک دؿ ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت ہک اکی آدیم ڑھکا نوا افر اس  ے رعض ایک

اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم اج ات  ںیہ اھت ہک الفں الفں لمع الفں لمع ےس ےلہپ ےہ رھپ اکی دفرسا آدیم آای افر 

اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما امگؿ ےہ ہک الفں لمع الفں لمع ےس ےلہپ ےہ اؿ ونیتں وک آپ 

 ہل فملس  ے رفامای اب رکو وکیئ رحج  ںیہ۔یلص اہلل ہیلع فآ

 یلع نب رشخؾ، یسیع، انب رج ،، انب باہب، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿجح اک  :   ابب

 رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم

     666    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ برک، سٌيس ب٩ یحٌی، حرضت اب٩ جزیخ :  راوی

ث٨ََ  ثَىٔی أَبٔی جَ و َحسَّ ٌٔيُس ب٩ُِ َیِحٌَی اِْل٣َُؤیُّ َحسَّ ثَىٔی َس ُس ب٩ُِ برَِکٕ ح و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َحسَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ اظ  ا  ٌّ ٤ٔي

 َّْ ُط َٟٔضُذَُلٔئ اٟ َٟ ِو َٗ َواَیٔة ًٔيَسی إُٔلَّ  رَکٔ َٓ ا رَٔوایَُة اب٩ِٔ برَِکٕ  ٔ أ٣ََّ فٔی بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٓ ا َیِحٌَی اِْل٣َُؤیُّ  ٥َِٟ یَِذَُکِ َذَٟٔک َوأ٣ََّ َُّط  إ٧ٔ َٓ ََلٔث 

ِب١َ أَِ٪ أَِرمَٔی َوأَِطَباُظ َذَٟٔک  َٗ ُت  ِب١َ أَِ٪ أ٧َََِحَ ٧َََحِ َٗ ُت  ِ٘  رَٔوایَتٔطٔ َح٠َ

 نیت اک ذرک  ںیہ افر ییحی دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، دیعس نب ییحی، رضحت انب رج ، ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ ابیق اس ںیم

 اومی یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک ںیم  ے رقابین رک ے ےس ےلہپ قلح رکاای افر ںیم  ے رکنکایں امر ے ےس ےلہپ رقابین رک یل۔

 دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، دیعس نب ییحی، رضحت انب رج ، :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم

     667    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، زہير ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، ًيسٰی ب٩ ك٠حہ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  ث٨ََا اب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٕب  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ ًٔيَسی ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  صِزٔیِّ 

ِبٔس اہللٔ بِ  ًَ َٗ ا٢َ َذبَِحُت  َٗ َد  اذِبَِح َوَُل رَحَ َٓ ا٢َ  َٗ ِب١َ أَِ٪ أَذِبََح  َٗ ُت  ِ٘ ا٢َ َح٠َ َ٘ َٓ ا٢َ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َرُج١ْ  َٗ ٤ًَِزٕو  ا٢َ ٩ٔ  َٗ ِب١َ أَِ٪ أَِرمَٔی 

َد   اِر٦ٔ َوَُل رَحَ

ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک اکی آدیم  اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اس  ے رعض ایک ہک ںیم  ے رقابین ذحب رک ے ےس ےلہپ قلح رکایل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع 

ںیم  ے رکنکایں امر ے فآہل فملس  ے رفامای ہک مت اب رقابین رکو افر وکیئ رحج  ںیہ ایس رطح اکی افر آدیم  ے آرک رعض ایک ہک 

 ےس ےلہپ رقابین رکیل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت اب رکنکایں امر و افر وکیئ رحج  ںیہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم
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 اب٩ ابی ٤ًزو، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  ویرا

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َو َّی اہللُ و َحسَّ ٔ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٨َاز

ىَی َحسٔیٔث اب٩ِٔ ًَُیِی٨َةَ ٠ًََ  ٌِ َحائَُط َرُج١ْ ب٤َٔ َٓ ٕة ب٤ٔٔىّی  َٗ ًَلَی ٧َا  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

انب ایب رمعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ اس ںیم ےہ ہک 

اھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ افینٹن  ر وسار ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ینم ںیم د

 فآہل فملس یک دختم ںیم اکی آدیم آای آےگ انب ہینیع یک دحثی یک رطح ےہ۔

 انب ایب رمعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم
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٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗہزاز ًلی ب٩ حش٩، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٣ح٤س ب٩ ابی حٔؼہ، ًيسٰی ب٩ ك٠حہ، حرضت  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ُِٗضزَاَذ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َؼَة و َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ أَبٔی َح ٤َُِٟباَرٔک أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ب٩ِٔ ا

 َّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ًٔيَسی ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  ٥َ َوأََتاُظ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

َد َو َرُج١ْ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َو  ٔ َوَُل رَحَ ا٢َ اِر٦ َ٘ َٓ ِب١َ أَِ٪ أَِرمَٔی  َٗ ُت  ِ٘ ِّی َح٠َ ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٔ َِٟح٤َِزة ْٕ ٨ًَِٔس ا ٔ أََتاُظ آََخُ صَُو َواٗ

ٔلَی ُت إ ـِ َٓ ِّی أَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َد َوأََتاُظ آََخُ  ا٢َ اِر٦ٔ َوَُل رَحَ َٗ ِب١َ أَِ٪ أَِرمَٔی  َٗ ِّی َذبَِحُت  ٔن ا٢َ إ َ٘ َد  َٓ ا٢َ اِر٦ٔ َوَُل رَحَ َٗ ِب١َ أَِ٪ أَِرمَٔی  َٗ ِٟبَِئت  ا

َد  ٠ُوا َوَُل رَحَ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ َطِيٕئ إُٔلَّ  ٤َا َرأَیُِتُط ُسئ١َٔ یَِو٣َئٕٔذ  َٓ ا٢َ  َٗ 

 ااعلص ریض دمحم نب دبعاہلل نب زہقاد یلع نب نسح، دبعاہلل نب رابرک، دمحم نب ایب ہصفح، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک اکی آدیم رقابین ےک دؿ آای افر آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمجہ ےک اپس ڑھکے ےھت  و اس آدیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم  ے رکنکایں 

 ر ے ےس ےلہپ قلح رکایل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اب رکنکایں امر و افر وکیئ رحج  ںیہ افر اکی دفرسا آدیم آای افرام

اس  ے رعض ایک ہک ںیم  ے رکنکایں امر ے ےس ےلہپ رقابین ذحب رکیل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وکیئ رحج  ںیہ اب 

و ایس رطح اکی رسیتا آدیم آای افر اس  ے رعض ایک ہک ںیم  ے رکنکایں امر ے ےس ےلہپ تیب اہلل اک وطاػ اافہض رکایل  رکنکایں امر

ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وکیئ رحج  ںیہ اب رکنکایں امر و رافی ےتہک ںیہ ہک اس دؿ ںیم  ے  ںیہ داھکی ہک آپ یلص 

یسک یھب لمع ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ نو وسا ے اس ےک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وکیئ رحج اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

  ںیہ اب رکو ۔

دمحم نب دبعاہلل نب زہقاد یلع نب نسح، دبعاہلل نب رابرک، دمحم نب ایب ہصفح، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب  :  رافی

 ہنع ااعلص ریض اہلل اعتٰیل

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رقابین ےک دؿ رکنکایں امر ے رھپ رقابین رک ے رھپ قلح رکا ے افر قلح فاںیئ اجبن ےس رس ناڈا رشفع رک ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، وہيب، ًبساہلل ب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ كَاُوٕض  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ُوصَِيْب َحسَّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَ َحسَّ َّی ٩ِ اب٩ِٔ  بَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

َد  ا٢َ َُل رَحَ َ٘ َٓ  ٔ أِخٔير ٔسی٥ٔ َواٟتَّ ِ٘ ٙٔ َواٟزَّمِٔی َواٟتَّ َِٟح٠ِ بِٔح َوا ُط فٔی اٟذَّ َٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٗٔي١َ   اہللُ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

ذحب افر قلح رکا ے افر رکنکایں امر ے ےک ابرے ںیم آےگ ےھچیپ ینعی رتبیت ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  ے رفامای ہک وکیئ انگہ  ںیہ۔

 دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رقابین فاےل دؿ وطاػ اافہض ےک اابحتسب ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین فاےل دؿ وطاػ اافہض ےک اابحتسب ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٚٔ أَِخبََر٧َا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ  ٩ٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٔٔيُف  َٓکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز ُي  ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ِضَز ب٤ٔٔىّی  َّی اٟوُّ ََٓؼل  ٍَ َٓاَق َیِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ث٥َُّ َرَج ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ِّی ًَ ُيَؼل َٓ  ٍُ  َیِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ث٥َُّ َیزِٔج

 ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِضَز ب٤ٔٔىّی َویَِذَُکُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٠َطُ اٟوُّ

 ے دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رقابین فاےل دؿ وطاػ اافہض ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس و ے افر ینم ںیم رہظ یک امنز ڑپ ی رضحت انعف ےتہک ںیہ ہک رضحت 

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب رقابین فاےل دؿ وطاػ اافہض رکےت ےھت رھپ وےتٹ افر ینم ںیم رہظ یک امنز ڑپےتھ افر رفامےت ہک یبن 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے یھب ایس رطح ایک ےہ۔



 

 

 ہنع دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
ح
م

 ...فادی 

 جح اک ایبؿ :   ابب

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
ح
م

 فادی 
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 زہير ب٩ رحب، اسحٙ، حرضت ًبساٌٟزیز ب٩ رٓيٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ُٚ أَِخبََر٧َا ُس َٕ اِْلَِزَر ُٙ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا إِٔسَح ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ُِٟت أ٧َََص ب٩َِ َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ  ٍٕ ِي َٓ  ُر

٠ُُِٗت  َّ  ٣َأٟٕک  ِضَز َیِو٦َ اٟت َّی اٟوُّ ٥َ أَی٩َِ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِتطُ  َ٘ ًَ ٩ًَِ َطِيٕئ  ٠ُُِٗت أَِخبٔرِنٔی  ا٢َ ب٤ٔٔىّی  َٗ رِؤَیٔة 

 ُ ١ُ أ ٌَ ِٔ ١ِ ٣َا َي ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ ا٢َ بٔاِْلَبَِلٔح ث٥َُّ  َٗ ِصَ یَِو٦َ ا٨ََِّٟفٔ  ٌَ ِٟ َّی ا أَی٩َِ َػل  ٣ََزاُؤَک َٓ

زریہ نب رحب، ااحسؼ ، رضحت دبعایزعسی نب رعیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت ا،س نب امکل 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ںیم  ے رعض ایک ہک ےھجم ربخ دںی ہک رتفہی ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رہظ یک امنز 

؟ رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ینم ںیم ںیم  ے رعض ایک ہک رفایگن فاےل دؿ  رص یک امنز آپ یلص اہلل اہکں ڑپ ی

ہیلع فآہل فملس  ے اہکں ڑپ ی؟ رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک فادی احطب ںیم رھپ رفامای ہک  و فیہ رک وج ریتے رمکحاؿ 

 
 ہ 
ت

 

ت ی

ن۔ےھجت رک ے اک مکح د
 
ی

 

 زریہ نب رحب، اقحس، رضحت دبعایزعسی نب رعیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
ح
م

 فادی 

     673    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ہزا٪، ًبساٟززاٚ، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪ اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ اَٟحسَّ ٨َّٔيیَّ َػل



 

 

 اِْلَبَِلَح  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبَا برَِکٕ َو٤ًََُز كَا٧ُوا َی٨ِزُٟٔوَ٪ 

دمحم نب رہماؿ، دبعارلزاؼ، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر 

 ت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع احطب یک فادی ںیم ارتا رکےت ےھت۔رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضح

 دمحم نب رہماؿ، دبعارلزاؼ، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

صت  ںیم
ح
م

  ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمفادی 

     674    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ي٤و٪، روح ب٩ ًبازہ، ػَخ ب٩ جویزیہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِي٤ُوٕ٪ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز كَاَ٪ یَزَی َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا َػَِخُ ب٩ُِ ُجَویِزَٔیَة 

 َّ َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس َحؼَّ َٗ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ َِٟحِؼَبٔة  ِضَز َیِو٦َ ا٨ََِّٟفٔ بٔا ِّی اٟوُّ ِحٔؼيَب ُس٨َّّة َوكَاَ٪ يَُؼل ٥َ اٟتَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

َسظُ  ٌِ اُئ َب َٔ ُِٟد٠َ  َوا

دمحم نب احمت، انب ومیمؿ، رفح نب ابعدہ، ،رخ نب وجریہی، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع فادی 

صت  ںیم ڑپاھ رکےت ےھت رضحت انعف ریض اہلل 
ح
م

صت  ںیم رہھٹ ے وک تنس ایخؽ رکےت ےھت افر فہ رقابین ےک دؿ رہظ یک امنز فادی 
ح
م

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ءافلء اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ

صت  یک فادی ںیم اجےت ےھت۔
ح
م

 

 دمحم نب احمت، انب ومیمؿ، رفح نب ابعدہ، ،رخ نب وجریہی، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
ح
م

 فادی 

     675    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہلل تٌالٰی ٨ًہاابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی ا :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٕ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َِٟت ٧ُزُو٢ُ َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   



 

 

َّی َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ََّا ٧َزَ َِٟيَص بُٔش٨َّٕة إ٧ٔ َد  اِْلَبَِلٔح  ؤجطٔ إَٔذا ََخَ َُّط كَاَ٪ أَِس٤ََح َُٟٔخُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔل٧َ  اہللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک فادی 

صت  ںیم ارتان وکیئ تنس  ںیہ ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
ح
م

 فآہل فملس فاہں اس ےئل رہھٹے ہک ہکم اجےت فتق آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےک ےئل اس ہگج ےس انلکن آاسؿ اھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
ح
م

 فادی 

     676    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُياث، ابوربيٍ، ح٤از، اب٩ زیس، ابوكا١٣، یزیس ب٩ زریٍ، حرضت  :  راوی

ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ  ث٨َٔيطٔ أَبُو اٟزَّبٔي ُؽ ب٩ُِ َُٔيإث ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ىٔی اب٩َِ َزیِٕس ح و و َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ  َحسَّ

ث٨ََا َحبٔيْب  ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ث٨ََاظ أَبُو كَا١ٕ٣ٔ َحسَّ ٠َطُ َحسَّ ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  ٥ُِّ٠ ك٠ُُّ ٌَ ٤ُ ِٟ  ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اوبرعیب، امحد، انب زدی، اوباکلم، سیدی نب زرعی، رضحت اشہؾ ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح 

 ہی دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 د، انب زدی، اوباکلم، سیدی نب زرعی، رضحت اشہؾاوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اوبرعیب، امح :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
ح
م

 فادی 

     677    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، سا٥ٟ، ابوبرک، ٤ًزو، اب٩ ٤ًزو، حرضت سا٥ٟ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ أَ٪َّ أَبَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ٤ََز كَا٧ُوا ی٨َِزُٟٔوَ٪ ا برَِکٕ َو٤ًََُز َواب٩َِ ًُ َحسَّ

٤ََّا  َِٟت إ٧ٔ ا َٗ ١ُ َذَٟٔک َو ٌَ ِٔ ٥َِٟ َت٩ُِٜ َت ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ َوةُ  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َوأَِخبََرنٔی رُعِ َٗ ٠ًََِيطٔ اِْلَبَِلَح  َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٧َزَ

ؤجطٔ  َّطُ كَاَ٪ ٨ِ٣َزُّٔل أَِس٤ََح َُٟٔخُ ٥َ ْٔل٧َ  َوَس٠َّ



 

 

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اسمل، اوبرکب، رمعف، انب رمعف، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع فادی احطب ںیم ارتے ےھت زرہی ےتہک ںیہ ہک

 ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک ابرے ںیم ربخ دی ہک فہ اس رطح  ںیہ رکیت  ںیھ افر رفامیت  ںیھ ہک روسؽ اہلل  ےھجم رعفہ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج رصػ اس ےئل ارتے ہک فہ ہگج فا س رفایگن ےک ےئل زایدہ رتہب  یھ۔

 رمعف، انب رمعف، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اسمل، اوبرکب،  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
ح
م

 فادی 

     678    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًزو، اح٤س، ًبسہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبَسَة َوا٠َّٟ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ُى ْٔلَبٔی برَِکٕ َحسَّ َياُ٪ ب٩ُِ ِٔ ِٔ ث٨ََا ُس َحسَّ

 ٩ًَِ َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ًَُیِی٨ََة  ٤ََّا صَُو ٨ِ٣َز٢ْٔ ٧َزَ ِحٔؼيُب بَٔظِيٕئ إ٧ٔ َِٟيَص اٟتَّ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ِزٕو  ٠َِيطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  ل

 ٥َ  َوَس٠َّ

، دبعہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک فادی اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمعف، ادمح

صت  ںیم ھچک  ںیہ ےہ ویکہکن فہ اکی زنمؽ ےہ اہجں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہھٹے۔
ح
م

 

 ٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمعف، ادمح، دبعہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
ح
م

 فادی 

     679    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، زہير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ػاٟح ب٩ ٛيشا٪، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوبرک ب٩ ا :  راوی

 حرضت س٠امی٪ ب٩ يشار رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٕب َج٤ٔي ٌٔيٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َ َحسَّ ث َياُ٪ ب٩ُِ ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ ِٔ ٨َا ُس



 

 

٥َِٟ َیأ٣ُِزِنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ  ٍٕ ٔ ا٢َ أَبُو َرآ َٗ ا٢َ  َٗ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ِيَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ٥َ أَِ٪ ًَُیِی٨ََة  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

بِ  رَضَ َٓ ٜٔىِّی ٔجئُِت  َد ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّی َوَل ُت أ٧َِز٢َٔ اِْلَبَِلَح حٔيَن ََخَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَبُو برَِکٕ فٔی رَٔوایَةٔ َػأٟٕح  َٗ ٨َز٢ََ  َٓ ََٓحاَئ  ََّتُط  ُٗب ُت ٓٔيطٔ 

 ًَ َّی اہللُ  ١ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ ًَلَی َث ٍٕ َوكَاَ٪  ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ا٢َ  َٗ ُٗتَِیَبَة  َ٪ ب٩َِ َيَشإر َوفٔی رَٔوایَٔة   ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُس٠َامِیَ

 نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، اصحل نب اسیکؿ، رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض ہبیتق نب دیعس، اوبرکب

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبراعف  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ فادی احطب ںیم 

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینم ےس ےلکن  نکی ںیم آای افر ںیم  ے اس ہگج ںیم ہمیخ اگلای  و آپ ارت ے اک مکح  ںیہ رفامای  س فتق 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آ ے افر فاہں ارتے افر اکی رفاتی ںیم رضحت اوبراعف ےک ابرے ںیم ےہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےک اسامؿ  ر ےھت۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، اصحل نب اسیکؿ، رضحت امیلسؿ نب ہبیتق نب دیعس،  :  رافی

 اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتس
ح
م

 ب ےک ایبؿ ںیمفادی 

     680    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ َحسَّ  ٕٖ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َرنٔی یُو٧ُُص 

ا٢َ ٨َِ٧ز٢ُٔ َُّسا إِٔ٪ َطاَئ اہللُ بَٔديِ  َٗ َّطُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اَس٤ُ أَبٔی صَُزیَِزَة  َ٘ ًَلَی ٕٔ بَىٔی ٨َٔٛا٧ََة َحِيُث َت وا 

 اِلَُِٜفٔ 

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ایب ہملس نب دبعارلنمح نب ترػ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

آ س ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ارگ اہلل  ے اچاہ  و لک مہ فیخ ینب انکہن ںیم رہھٹںی ےگ  س ہگج اکرففں  ے 

 ںیم رفک  ر ںیمسق اھکیئ  ںیھ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ایب ہملس نب دبعارلنمح نب ترػ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمفاد
ح
م

 ی 

     681    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، وٟيس ب٩ ٣ش٥٠، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث َِٟؤٟيُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة َحسَّ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة َحسَّ ثَىٔی اٟزُّصِزٔیُّ َحسَّ ىٔی اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ

 ٔ ٕٔ بَىٔی ٛ ٥َ َو٧َِح٩ُ ب٤ٔٔىّی ٧َِح٩ُ ٧َازُٟٔوَ٪ َُّسا بَٔدِي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ا٢َ  ًَلَیَٗ اَس٤ُوا  َ٘  ٨َا٧ََة َحِيُث َت

٠ٔٔب أَِ٪ َُل ی٨َُاُٛٔحو ٤ُِٟلَّ ًَلَی بَىٔی َصأط٥ٕ َوبَىٔی ا ِت  َٔ َٟ ِيّظا َوبَىٔی ٨َٔٛا٧ََة َتَحا َّی ُيِش٤ُٔ٠وا اِلَُِٜفٔ َوَذَٟٔک إٔ٪َّ َُقَ وص٥ُِ َحً ٌُ ٔ ص٥ُِ َوَُل یَُباي

٤َُِٟحؼَّ  ىٔی بَٔذَٟٔک ا ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  َِٟيض٥ِٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ  َب إ

 زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای

افر مہ ینم ںیم ےھت ہک مہ لک فیخ ینب انکہن ںیم ارت ے فاےل ںیہ  س ہگج اکرففں  ے رفک  ر ںیمسق اھکںیئ  ںیھ افر ہی ہک رقشی افر 

انکہن  ے مسق اھکیئ ہک فہ ونباہمش افر ونب بلطم ےک اسھت ہن اکنح رکںی ےگ افر ہن یہ اؿ ےک اسھت رخدی فرففتخ رکںی ےگ  ب ونب

صت   یھ۔
ح
م

 کت ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ ےک رپسد ہن رک دںی ینعی فہ ہگج فادی 

 ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، اوبہملس، رضح :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

صت  ںیم ارت  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
ح
م

 فادی 

     682    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ر ب٩ رحب، طبابہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہي :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز اُئ  َٗ ثَىٔی َوِر ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َّی اہللُ  و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل صَُزیَِزَة 

ا٢َ ٨ِ٣َز٨َُٟٔا  َٗ ًَلَی اِلَُِٜفٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  اَس٤ُوا  َ٘ ُٕ َحِيُث َت َِٟدِي َتَح اہللُ ا َٓ  إِٔ٪ َطاَئ اہللُ إَٔذا 

زریہ نب رحب، ابشہب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب 

  و مہ فیخ ںیم رہھٹںی ےگ  س ہگج اکرففں  ے رفک  ر ںیمسق اھکیئ  ںیھ۔ اہلل  ے ںیمہ حتف اطع رفام دی  و ارگ اہلل  ے اچاہ

 زریہ نب رحب، ابشہب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ... ے ےک فوجب ےک ایبؿ ںیمابب رشتقی ےک دونں ںیم ینم ںیم رات سگار

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابب رشتقی ےک دونں ںیم ینم ںیم رات سگار ے ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     683    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌا :  راوی

 ًَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  اَُل َحسَّ َٗ ٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز ح و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧َآ

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ حَ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ٠ٔٔب اِسَتأَِذَ٪ َرُسو٢َ اہللٔ ٤َُ٧يِر ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ بَّاَض ب٩َِ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا  ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ سَّ

َٟطُ  أَذَٔ٪  َٓ ایَتٔطٔ  َ٘ ََٟيالٔی ٣ٔىّی ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ٔس ٥َ أَِ٪ یَبٔيَت ب٤َََّٜٔة  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دیبع اہلل انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ابعس نب اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، 

دبعابلطمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت یک ااجزت امیگن ہک ینم یک را وں ںیم زؾ زؾ الپ ے 

  ے ا ںیہ ااجزت دے دی۔ ےک ےئل ہکم ںیم رات سگارںی  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دیبعاہلل انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رات سگار ے ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم ابب رشتقی ےک دونں ںیم ینم ںیم

     684    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، حرضت ًبيساہلل  :  راوی

 ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ ث٨ََاظ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ و َحسَّ ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َج٤ٔي ًَ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َو ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ ٔس بَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ح و َحسَّ

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ ًُبَِيسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا   ب٩ِٔ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ لِٔکَ

امیہ، ٰیسیع نب وی،س، دمحم نب احمت، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ،، رضحت دیبع اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ااحسؼ نب ارب



 

 

 اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

دیبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، دمحم نب احمت، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رج ،، رضحت  :  رافی

 ہنع

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

  

 ...جح ےک دونں ںیم اپین الپ  ے ےک تلیضف افر اس ےس دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےس دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم جح ےک دونں ںیم اپین الپ  ے ےک تلیضف
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 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢ َضیز، یزیس ب٩ زریٍ، ح٤يس، برک ب٩ ًبساہلل، حرضت برک ب٩ ًبساہلل ٣زنی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ اٟرضَّ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٨ِ و َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟزَنٔیِّ  ًَِبٔس اہللٔ ا ٩ًَِ برَِکٔ ب٩ِٔ  ؤی١ُ  ث٨ََا ح٤َُِيْس اٟلَّ ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ُت یزُ َحسَّ

َش  ٌَ ِٟ وَ٪ ا ُ٘ ٥ُِٜ َيِش ِّ٤ًَ ا٢َ ٣َا لٔی أََری بَىٔی  َ٘ َٓ ابٔیٌّ  أََتاُظ أرَِعَ َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ًَبَّإض ٨ًَِٔس اِل ٍَ اب٩ِٔ  وَ٪  ١َ َجأّٟشا ٣َ ُ٘ َوا٠َّٟبََن َوأْمُتَْن َتِش

َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ٣َا ب٨َٔا ٩ِ٣ٔ َحاَجٕة َوَُل بُِد١ٕ  ًَبَّإض ا ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ ا٨َّٟبٔيَذ أ٩ِ٣َٔ َحاَجٕة ب٥ُِٜٔ أ٦َِ ٩ِ٣ٔ بُِد١ٕ  َّی اہللُ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ  

اِس  َٓ ُط أَُسا٣َُة  َٔ ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ َوَخ٠ِ  ٥َ ا٢َ أَِحَش٨ُِت٥ِ َوَس٠َّ َٗ ٠َُط أَُسا٣ََة َو ـِ َٓ َب َوَسَقی  ََْٓشٔ أََتِی٨َاُظ بٔإ٧َٔإئ ٩ِ٣ٔ ٧َبٔيٕذ  َٓ َتِشَقی 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ئيَر ٣َا أ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِِ ََل ٧ُزٔیُس َت َٓ وا  ٌُ َٓاِػ٨َ َذا  َٛ  َوأَِج٠ِ٤َُت٥ِ 

عی، دیمح، رکب نب دبع اہلل، رضحت رکب نب دبعاہلل زمین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت دمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زر

اہلل ےک اپس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت اھٹیب اھت ہک اکی داہییت آدیم آای افر اس  ے اہک ہک اس 

 

ی ة
ںیہ ہک ںیم کػ

ےک اچچزاد  و دہش افر دفدھ الپےت ںیہ افر آپ ذیبن )ینعی وجھکرفں اک اپین( الپےت ںیہ؟ ایک  یک ایک فہج ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ِ ہن  و مہ رغبی ںیہ افر ہن لیخب ابت در
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ج
ْ ل

الص ہی اس یک فہج رغتب ای لخب؟  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای اَ

 وساری  ر رشتفی ال ے افر رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع وساری  ر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ

فملس ےک ےھچیپ ت ےھٹ نو ے ےھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اپین بلط ایک  و مہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

فملس  ے فہ ایپ افر اس ںیم ےس اچب نوا رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایپ افر آپ  ذیبن اک ربنت آ ش ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت  ے ااھچ افر وخب اکؾ ایک  و مت ایس رطح رکف۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام ے 



 

 

 وج مکح دای ےہ مہ اس ںیم وکیئ دبت،یل  ںیہ رکان اچےتہ۔ےگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ 

 دمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زرعی، دیمح، رکب نب دبعاہلل، رضحت رکب نب دبعاہلل زمین ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ےک اجونرفں اک وگتش افر اؿ یک اھکؽ افر اؿ یک وھجؽ دصہق رک ے ےک ایبؿ ںیمرقابین

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک اجونرفں اک وگتش افر اؿ یک اھکؽ افر اؿ یک وھجؽ دصہق رک ے ےک ایبؿ ںیم
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 ابوخي٤ْہ، ًبسالرکی٥، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ابی ٟيلی، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ی٥ٔ  ًَِبٔس اِلرَکٔ  ٩ًَِ ٤ََة  َْ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِي ا٢َ أ٣َََزنٔی َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ َِٟيلَی  ٩ٔ أَبٔی 

َٚ ب٠َِٔح٤َٔضا َوُج٠ُوزَٔصا َوأَٔج٠َّ َرُس  ًَلَی بُِس٧ٔطٔ َوأَِ٪ أََتَؼسَّ ُٗو٦َ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ أَ ًَ َّی اہللُ  َِٟحزَّاَر و٢ُ اہللٔ َػل ًِٔلَی ا ُ تَٔضا َوأَِ٪ َُل أ

ٔليطٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس٧َا ٌِ ا٢َ ٧َِح٩ُ َُ َٗ  ٨ِ٣َٔضا 

ارلنمح، نب ایب یلیل، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، دبعارکلمی، اجمدہ، دبع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم مکح رفامای ہک ںیم رقابین ےک افٹن  ر ڑھکا رنوں افر ہی ہک ںیم اؿ ےک وگتش افر اؿ یک اھکؽ افر اؿ 

یک زمدفری ہن دفں رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک صاصب وک یک وھجؽ وک دصہق رک دفں افر اؿ ںیم ےس صاصب وک اس 

 زمدفری مہ اےنپ اپس ےس دںی ےگ۔

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، دبعارکلمی، اجمدہ، دبعارلنمح، نب ایب یلیل، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک اجونرفں اک وگتش افر اؿ یک اھکؽ افر اؿ یک وھجؽ دصہق رک ے ےک ایبؿ ںیم
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 رضت ًبسالرکی٥ حزریابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، ح :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ًَُیِی٨َةَ  اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ی٥ٔ و َحسَّ ِبٔس اِلرَکٔ ًَ  ٩ًَِ َِٟحزَرٔیِّ بَٔضَذا    ا



 

 

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ  اِْلِٔس٨َاز

انب ہنییع، رضحت دبعارکلمی زحری ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، 

 یئگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، رضحت دبعارکلمی زحری :  رافی

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

  

  اک ایبؿجح :   ابب

 رقابین ےک اجونرفں اک وگتش افر اؿ یک اھکؽ افر اؿ یک وھجؽ دصہق رک ے ےک ایبؿ ںیم
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، سٔيا٪، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ٌاذ، اب٩ ہظا٦، ٣حاہس، اب٩ ابی ٟيلی، ًلی :  راوی

 ٔ ث٨ََا إ ا٢َ أَِخ و َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ٣ُ ا٢َ إِٔسَح َٗ َياُ٪ َو ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ُس ٩ًَِ ِسَح ص٤َُا  بََرنٔی أَبٔی لِٔکَ

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ َِٟيلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  َِٟحازٔرٔ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔيٕح  َِٟيَص فٔی َحٔسیْٔض٤َٔا أَِجزُ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو   

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ، انب اشہؾ، اجمدہ، انب ایب یلیل، یلع اس  دن ےک اسھت رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل 

  اؿ دفونں دحوثیں ںیم صاصب یک ارجت اک ذرک  ںیہ ایک۔ہنع  ے یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح دحثی لقن رفامیئ  نکی

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ، انب اشہؾ، اجمدہ، انب ایب یلیل، یلع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ین ےک اجونرفں اک وگتش افر اؿ یک اھکؽ افر اؿ یک وھجؽ دصہق رک ے ےک ایبؿ ںیمرقاب
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٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ززوٚ، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠،  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣حاہس، حرضت ًلی رضی

ِبْس أَِخبََر٧َا ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ٕٚ َو ُس ب٩ُِ ٣َزُِزو ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِي٤ُوٕ٪ َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا  و َحسَّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ و 

 ٔ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِش٠ ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ا َِٟيلَی أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی  ًَ ٥ٕ أَ٪َّ ٣َُحاصّٔسا أَِخبََرُظ أَ٪َّ 

ًَلَی بُِس  و٦َ  ُ٘ ٥َ أ٣َََزُظ أَِ٪ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔش٥َ بُِس٧َطُ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ِ٘ َضا ُُٟحو٣ََضا  ٧ٔطٔ َوأ٣َََزُظ أَِ٪ َي ك٠َُّ



 

 

ٔلَی فٔی ٔجزَاَرتَٔضا ٨ِ٣َٔضا َطِيّئا ٌِ ٤ََِٟشاٛٔئن َوَُل ُي ََٟضا فٔی ا  َوُج٠ُوَزَصا َؤجََل

دمحم نب احمت نب ومیمؿ، دمحم نب رمزفؼ، دبع نب دیمح، دبع، دمحم نب رکب، انب رج ،، نسح نب ملسم، اجمدہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ مکح دای ہک فہ رقابین ےک افوٹنں  ر ڑھکے رںیہ افر اؿ وک ہی یھب مکح رفامای ہک  ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک

 رقابین ےک افٹن اک وگتش افر اس یک اھکؽ افر اس ےک وھجؽ اسمک ن ںیم میسقت رک دںی افر اؿ ںیم ےس صاصب وک ارجت ہن دںی۔

دمحم نب رمزفؼ، دبع نب دیمح، دبع، دمحم نب رکب، انب رج ،، نسح نب ملسم، اجمدہ، رضحت یلع ریض دمحم نب احمت نب ومیمؿ،  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ر اؿ یک وھجؽ دصہق رک ے ےک ایبؿ ںیمرقابین ےک اجونرفں اک وگتش افر اؿ یک اھکؽ اف
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ًبسالرکی٥ ب٩ ٣اٟک، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟيلی :  راوی

ُس ب٩ُِ برَِکٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِٟحزَرٔیُّ أَ٪َّ ٣َُحاصّٔسا و َحسَّ ی٥ٔ ب٩ُِ ٣َأٟٕک ا ًَِبُس اِلرَکٔ  أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی 

ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ  َِٟيلَی أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی  ًَ ٠َِيطٔ َو أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ًَ َّی اہللُ  ٠ٔطٔ  َػل ِْ  َس٥ََّ٠ أ٣َََزُظ ب٤ٔٔ

دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، دبعارکلمی نب امکل، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل ایسس  دن ےک اسھت ہی رفاتی ےہ ہک رضحت 

 فآہل فملس  ے اؿ دبعارلنمح نب ایب یلیل ربخ دےتی ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل  ے ربخ دی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع

 وک ایس رطح رک ے اک مکح رفامای۔

 دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، دبعارکلمی نب امکل، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل :  رافی

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

  

 ...فٹن افر اگ ے ںیم ارتشک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمابب رقابین ےک اجونرفں ا

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابب رقابین ےک اجونرفں افٹن افر اگ ے ںیم ارتشک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی



 

 

 َ ًَل أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ َٟطُ  ُى  ِٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ی ٣َأٟٕک 

َّی ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٧َا ٣َ ا٢َ ٧َََحِ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ  َجابٔز َة  َِٟبََقَ ٕة َوا ٌَ ٩ًَِ َسِب َِٟبَس٧ََة  ُِٟحَسیِبَٔئة ا ًَا٦َ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ اہللُ 

ةٕ  ٌَ  َسِب

 ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب ییحی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

   
ر ػ ےس اکی اگ ے  فآہل فملس ےک اسھت دحب 

کی ط
فاےل اسؽ است آدویمں یک رطػ ےس اکی افٹن رحن ایک افر است آدویمں 

 یھب ذحب یک۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب ییحی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابب رقابین ےک اجونرفں افٹن افر اگ ے ںیم ارتشک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوحي٤ْہ، ابوزبير، جابز، اح٤س ب٩ یو٧ص، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص و َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٤ََة  َْ ث٨ََا أَبُو ٨َا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِي ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ  َحسَّ

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٠ًََِيطٔ اٟزُّبَيِر َّی اہللُ  أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟحخِّ  ٥َ ٣ُض٠ِّٔيَن بٔا

ٕة ٨٣َّٔا فٔی بََس٧َةٕ  ٌَ َِٟبََقٔ ك١ُُّ َسِب ََِظتَرَٔک فٔی اِْلٔب١ٔٔ َوا ٥َ أَِ٪   َوَس٠َّ

مہ، اوبزح ،، اجرب، ادمح نب وی،س، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 

خی ت
 ےہ رفامای ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ییحی نب ییحی، اوب

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ۃجحاوداع اک ارحاؾ ابدنے نو ے ہیبلت ےتہک نو ے ےلکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح 

 رفامای ہک مہ افٹن افر اگ ے یک رقابوینں ںیم است است آدیم رشکی نواجںیئ۔

  :  رافی

 

خی ت
 مہ، اوبزح ،، اجرب، ادمح نب وی،س، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، اوب

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابب رقابین ےک اجونرفں افٹن افر اگ ے ںیم ارتشک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، وٛيٍ، رعوہ ب٩ ثابت، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َجاب  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ًَزَِرةُ ب٩ُِ ثَابٕٔت  ث٨ََا  ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍَ و َحسَّ ا٢َ َحَحِح٨َا ٣َ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ز

ةٕ  ٌَ ٩ًَِ َسِب َة  َِٟبََقَ ٕة َوا ٌَ ٩ًَِ َسِب ٌٔيَر  َِٟب ٧َا ا ٨َََحِ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ دمحم نب احمت، فعیک، رعفہ نب اثتب، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل

 ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ایک  و مہ  ے است آدویمں یک رطػ ےس افٹن ذحب ایک افر است آدویمں یک 

 رطػ ےس یہ اگ ے ذحب یک۔

 دمحم نب احمت، فعیک، رعفہ نب اثتب، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابب رقابین ےک اجونرفں افٹن افر اگ ے ںیم ارتشک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 حٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، ی :  راوی

َّطُ  ٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ  و َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َس٤ٔ

 ٍَ ٨َا ٣َ ِٛ ٕ  اِطتََر ا٢َ َرُج١ْ َٟٔحابٔز َ٘ َٓ ٕة فٔی بََس٧َٕة  ٌَ ٤َِزةٔ ك١ُُّ َسِب ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوا ٥َ فٔی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟبَس٧َةٔ ٣َا ا٨َّٟٔيیِّ َػل أَُيِظتََرُک فٔی ا

ُِٟحَسیِبَٔيَة  ِٟبُِسٔ٪ َوَحرَضَ َجابْٔز ا ا٢َ ٣َا هَٔی إُٔلَّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ َِٟحزُورٔ  ٕة ُيِظتََرُک فٔی ا ٌَ ٨َا ك١ُُّ َسِب ِٛ ٌٔيَن بََس٧َّة اِطتََر ٧َا یَِو٣َئٕٔذ َسِب ا٢َ ٧َََحِ َٗ

 فٔی بََس٧َةٕ 

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک مہ یبن یلص اہلل

ےھت است است آدیم رقابین ےک اکی افٹن ںیم رشکی نوےئگ  و اکی آدیم  ے  ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح افر رمعے ںیم رشکی

رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ےسیج رقابین ےک افٹن ںیم مہ رشکی نو ےتکس ںیہ دعب ںیم رخدیے ےئگ اجونرفں ںیم 

دعب ںیم رخدیے ےئگ افوٹنں اک اکی یہ مکح ےہ  یھب رشتک در ت ےہ؟ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ےلہپ فاےل افر

رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دحہیبی ںیم احرض ےھت رفامےت ںیہ ہک مہ  ے اس رطح رتس افٹن ذحب ود  افر رہ افٹن ںیم است 

 است آدیم رشکی ےھت۔

 اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض  :  رافی

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابب رقابین ےک اجونرفں افٹن افر اگ ے ںیم ارتشک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََر٧َا أَبُو اٟزُّبَيِر ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ و َحسَّ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ُث أ٧َ  یَُحسِّ

ٍَ ا٨َّٟ  أ٣َََز٧َا إَٔذا أَِح٨َ٠ِ٠َا أَِ٪ ٧ُِضٔسَی َویَِحَت٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟضٔسیَّةٔ َوَذَٟٔک حٔيَن أ٣َََزص٥ُِ ٩ًَِ َححَّةٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََفُ ٨٣َّٔا فٔی ا

َِٟحٔسیٔث  ض٥ِٔ فٔی َصَذا ا  أَِ٪ َیٔح٠ُّوا ٩ِ٣ٔ َححِّ

مت، دمحم نب رکب، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح ےک ابرے دمحم نب اح

ںیم ایبؿ رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح رفامای ہک  ب مہ الحؽ نوں  و رقابین رکںی افر مہ ںیم 

ابین ےک اجونر افٹن ای اگ ے ںیم اےھٹک نو اجںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ وک ہی مکح اس فتق رفامای  س ےس دنچ آدیم رق

 فتق ہک فہ اےنپ جح ےس الحؽ نوں ینعی ارحاؾ وھکںیل۔

 دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابب رقابین ےک اجونرفں افٹن افر اگ ے ںیم ارتشک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     696    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظي٥، ًبس ا٠٤ٟک، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َحسَّ ٣َ ٍُ ٨َّا ٧ََت٤َتَّ ُٛ  

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ََِظتَرُٔک ٓٔيَضاَػل ٕة  ٌَ ٩ًَِ َسِب َة  َِٟبََقَ ٨َِذبَُح ا َٓ ٤َِزةٔ  ٌُ ِٟ ٥َ بٔا  َس٠َّ

 ییحی نب ییحی، ،میش، دبع اکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل

 کی اگ ے ذحب رکےت ےھت ہک  س ںیم است ہصح دار رشکی نوےت ےھت۔ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ک عت ایک رکےت ےھت افر مہ ا

 ییحی نب ییحی، ،میش، دبع اکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک اجونرفں افٹن افر اگ ے ںیم ارتشک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمابب 

     697    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ زَکیا، اب٩ ابی زائسہ، جزیخ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبةَ  ِْ ث٨ََا ًُ ا٢َ َذبََح  َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  یَّاَئ ب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َزََکٔ  َحسَّ

ّة یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  ًَائَٔظَة َبََقَ  ٩ًَِ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ایب زادئہ، رج ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب زرکای، انب

 ہیلع فآہل فملس  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ ےس ویؾ ارحنل رقابین ےک دؿ اکی اگ ے ذحب یک۔

 ت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب زرکای، انب ایب زادئہ، رج ،، رضح :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابب رقابین ےک اجونرفں افٹن افر اگ ے ںیم ارتشک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     698    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، سٌيس ب٩ یحٌی، اب٩ جزیخ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔيُس ب٩ُِ یَ  ثَىٔی َس ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ثَىٔی أَبٔی ِحٌَی اِْل٣َُ و َحسَّ ؤیُّ َحسَّ

وُُل ٧َََحَ َرُسو٢ُ اہللٔ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ٩ًَِ ََٔشائٔطٔ َحسَّ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ٔ ّة ف ًَائَٔظَة َبََقَ  ٩ًَِ  ی َححَّتٔطٔ َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ برَِکٕ 

 دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، دیعس نب ییحی، انب رج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ امتؾ ازفاج رہطمات یک رطػ ےس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ںیم ےہ ہک رضحت اعہشئ

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ ےس اےنپ جح ںیم اکی اگ ے رحن یک ینعی ذحب یک۔

 دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، دیعس نب ییحی، انب رج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...ڑھکے ڑھکے افٹن ےک اپؤں ابدنھ رک افٹن وک رحن رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے ڑھکے افٹن ےک اپؤں ابدنھ رک افٹن وک رحن رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     699    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی ب٩ یحٌی، خاٟس ب٩ ًبساہلل، یو٧ص، زیاز ب٩ جبير، اب٩ ٤ًزیحٌ :  راوی

ٕ أَ٪َّ اب٩َِ ًُ  ٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ زٔیَاز ٩ًَِ یُو٧َُص  ًَِبٔس اہللٔ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ  ًَلَی َرُج١ٕ َوصَُو ی٨َََِحُ َحسَّ ٤ََز أَتَی 

 ٌَ ا٢َ ابِ َ٘ َٓ ّة  َٛ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بََس٧ََتطُ بَارٔ َّی اہللُ  َسّة ُس٨ََّة ٧َبٔي٥ُِِّٜ َػل يَّ َ٘  َِْضا َٗٔيا٣ّا ٣ُ

ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، وی،س، زاید نب ریبج، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اکی آدیم ےک اپس 

 رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ےس رفامای ہک اےس ڑھکا رک ےک اس آ ے ہک فہ رقابین ےک افٹن وک اھٹب رک رحن رک راہ ےہ  و

 ےک اپؤں ابدنھ رک اےس رحن رکف اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یہی تنس ےہ۔

 ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، وی،س، زاید نب ریبج، انب رمع :  رافی

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

  

 ...ذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     700    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، اب٩ طہاب، حرضت رعوہ ب٩ زبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اور  :  راوی

 حرضت ٤ًزوہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َو٣َُح٤َّ َوَة  و َحسَّ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َِٟيْث  ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ َٗ ب٩ُِ ُر٣ِٕح 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ ٔ َو ُ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ِٓت١ُٔ َس٥ََّ٠ ی َ أ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ِضٔسی ٩ِ٣ٔ ا

 ٦ُ ٤َُِِٟحٔ ا َیِحت٨َُٔب ا ََلئَٔس َصِسیٔطٔ ث٥َُّ َُل َیِحت٨َُٔب َطِيّئا ٤٣َّٔ َٗ 



 

 

ییحی نب ییحی دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، ق ،، انب باہب، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمعفہ تنب دبعارلنمح 

رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ےک دعب اؿ ےس رقابین اک اجونر اجیھب اھت افر ںیم  ے وخد اہر انب رک اس ےک ےلگ ںیم ڈاال اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجونر ےک ےنجیھب 

  ںیہ ےتچب ےھت ہک نج ےس ارحاؾ فاال اتچب اھت۔زیچفں ںیم ےس یسک ےس 

ییحی نب ییحی دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، ق ،، انب باہب، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمعفہ تنب  :  رافی

 دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     701    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طہاب رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، حرضت اب٩ :  راوی

 ٔ٣ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ث٨َٔيطٔ رَحِ  ٠َِْطُ و َحسَّ

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، رضحت انب باہب ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 فبہ، وی،س، رضحت انب باہب رحہلم نب ییحی، انب :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     702    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ٕب  ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََاظ َس َّی اہللُ ًَائَٔظ و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة 

اُٟوا أَِخبََر٧َا  َٗ ٌٔيٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َو ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوَخ٠َ ث٨ََا َس ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  َح٤َّ

 ِ ِّی أ٧َ َن أ َٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٥َ ب٨َِٔحؤظ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََلئَٔس صَِسٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ِٓت١ُٔ  ٔلَیَّ أَ  ُوزُ إ

دیعس نب وصنمر، زریہ نب رحب، ایفسؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ وگای ہک ںیم دھکی ریہ 

  فملس ےک رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم اہر انب رک ڈاال رکیت  یھ۔نوں ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 دیعس نب وصنمر، زریہ نب رحب، ایفسؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ذبات

     703    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، سٔيا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  ُ٘ و َحسَّ ًَائَٔظَة َت ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ِٓت١ُٔ َس ٨ُِت أَ ُٛ و٢ُ 

َتز٢ُٔ َط  ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔيَسیَّ صَاَتئِن ث٥َُّ َُل َي َّی اہللُ  ََلئَٔس َصِسٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل طُ َٗ ُٛ  ِيّئا َوَُل یَتِرُ

دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم اےنپ اہوھتں ےک اسھت روسؽ اہلل 

 افر ہن یہ یسک زیچ وک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقابین ےک اجونر ےک اہر انبیت  یھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہن یسک زیچ ےس ےتچب ےھت

 رتک رکےت ےھت۔

 دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک 

     704    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ا٠ٓح، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َةَ  ًَ ث٨ََا  َّی  و َحسَّ ََلئَٔس بُِسٔ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َت٠ُِت  َٓ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َُح  ِٓ ث٨ََا أَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ب٩ِٔ 

٤َِٟٔسی٨َ  ا٦َ بٔا َٗ ِٟبَِئت َوأَ ٔلَی ا َث بَٔضا إ ٌَ ٠ََّسَصا ث٥َُّ َب َٗ َزَصا َو ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔيَسیَّ ث٥َُّ أَِط ٤َ اہللُ  َٓ َُٟط حَٔلا ٔة  ٠ًََِيطٔ َطِيْئ كَاَ٪   ا رَح٦َُ 

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، احلف، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک اےنپ اہوھتں ےس روسؽ اہلل 

اؿ ےک وکاہؿ ریچ رک افر اؿ ےک ےلگ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقابین ےک افوٹنں ےک اہر انبیت  یھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ںیم اہر ڈاےتل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس تیب اہلل یک رطػ ےتجیھب افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ںیم رہھٹےت  و آپ

 ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر وکیئ زیچ رحاؾ  ںیہ نویئ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل الحؽ  یھ

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، احلف، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی



 

 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈ

     705    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ححز، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ُ٘ ٌِ ٔسیُّ َوَي ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا  ٩ًَِ  و َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕ َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ حُِحز َٗ ِوَرقٔیُّ  اٟسَّ

َِٟضِس  ُث بٔا ٌَ ٥َ َیِب ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ أس٥ٔ َوأَبٔی ََٗٔلبََة  َ٘ ِٟ ََلئَٔسَصا بَٔيَسیَّ ا َٗ ِٓت١ُٔ  ث٥َُّ َُل  ٔی أَ

َِٟحََل٢ُ  ٨ًَُِط ا ٩ًَِ َطِيٕئ َُل ی٤ُِٔشُک   ی٤ُِٔشُک 

یلع نب رجح دعسی، وقعیب نب اربامیہ، انب رجح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

انب رک اس ےک ےلگ ںیم ڈاال رکیت  یھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع  ہیلع فآہل فملس رقابین اک اجونر اجیھب رکےت ےھت افر ںیم اےنپ اہوھتں ےس اہر

 فآہل فملس یسک زیچ وک ہن ٹوھڑےت ہک  س وک الحؽ ہن ٹوھڑات نو۔

 یلع نب رجح دعسی، وقعیب نب اربامیہ، انب رجح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     706    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًو٪، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، حشين ب٩ حش٩، اب٩ :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  َِٟحَش٩ٔ َحسَّ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ ا َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َت٠ُِت  و َحسَّ َٓ َِٟت أ٧ََا  ا َٗ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن  ا

ََلئَٔس ٩ِ٣ٔ ًِٔض٩ٕ كَاَ٪ ٨ًِٔ  َ٘ ِٟ ٔ ت٠َِٔک ا َِٟحََل٢ُ ٩ِ٣ٔ أَص٠ِ ِتٔی ا ِتٔی ٣َا َیأ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحََلُّل َیأ َّی اہللُ  أَِػَبَح ٓٔی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ طٔ أَِو َس٧َا 

ِتٔی اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ  ِتٔی ٣َا َیأ  َیأ

ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ںیم ہی اہر اس  دمحم نب ینثم، نیسح نب نسح، انب ترؿ، اؾ امومنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

افؿ ےس انبیت  یھ وج امہرے اپس  یھ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص وک الحؽ یہ ےھت  و  س رطح اکی الحؽ آدیم اینپ 

 اہیلہ ےس عتمتم نوات ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اینپ زفہج رہطمہ ےک اپس آےت۔



 

 

  نب ینثم، نیسح نب نسح، انب ترؿ، اؾ امومنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ

     707    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ إٔبِزَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ََلئَٔس و َحسَّ َ٘ ِٟ ِٓت١ُٔ ا ِس َرأَیُِتىٔی أَ َ٘ َٟ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ  اصٔي٥َ 

ُث بٔطٔ ث٥َُّ يُ٘ٔي٥ُ ٓٔی٨َا َحََلُّل  ٌَ َیِب َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َٟٔضِسٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک ںیم زریہ نب رحب، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اع

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقابوینں ےک اجونرفں ےک اہر رکبویں یک افؿ ےس یتنب  یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک 

 ےتجیھب ےھت  و رھپ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الحؽ یہ رےتہ

 زریہ نب رحب، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ 

     708    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو  اؤیََة و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ یِٕب  ٩ًَِ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ

ََلئَٔس َٟٔضِسٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َ٘ ِٟ َت٠ُِت ا َٓ َِٟت ُرب٤ََّا  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٠ُِّس  اِْل َ٘ ُي َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

 ٦ُ ٤َُِِٟحٔ ا َیِحت٨َُٔب ا ُث بٔطٔ ث٥َُّ يُ٘ٔي٥ُ َُل َیِحت٨َُٔب َطِيّئا ٤٣َّٔ ٌَ  َصِسَیُط ث٥َُّ یَِب

ےس رفاتی ےہ ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

فآہل رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقابوینں ےک اجونرفں ےک اہر زایدہ رت ںیم یہ انبیت  یھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 



 

 

ےس فملس اؿ اجونرفں ےک ولگں ںیم ڈاؽ رک ا ںیہ ےتجیھب رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہھٹےت افر اؿ زیچفں ںیم ےس یسک زیچ 

  ںیہ ےتچب ےھت ہک نج ےس رحاؾ فاال اتچب ےہ۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   باب

 ذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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٫ي٥، اسوز، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ابزا :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

 ٔ او ٌَ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ َٗ یِٕب  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل یََة 

َِٟت أَ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٠ََّسَصااِْلَِسَوز َ٘ َٓ ِٟبَِئت ٤ّ٨ََُا  ٔلَی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّّة إ َّی اہللُ   صَِسی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعمفہی، اربامیہ ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ

ہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی رمہبت تیب اہلل یک رطػ رقابین ےک اجونر ےجیھب  و اؿ یک رگدونں ںیم اہر رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

 ڈاےل ےھت۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعمفہی، اربامیھ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟؼ٤س، ٣ح٤س ب٩ ححازہ، ح٥ٜ، ابزاہي٥، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا اسحاٚ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا ُس ب٩ُِ ُجَحاَزَة  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ   ٥َٜٔ َح

 ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحََل٢ْ اِْلَِسَوز َّی اہللُ  نُرِٔس١ُ بَٔضا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ اَئ  ٠ُِّس اٟظَّ َ٘ ٨َّا َُ ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  ٠َِيطٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٩ًَِ  ًَ  ٦ِ ٥ِ یََِحُ َٟ

 َطِيْئ 



 

 

ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ ااحسؼ نب وصنمر، دبعادمصل، دمحم نب اجحدہ، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 رکبویں یک رگدونں ںیم اہر ڈاؽ رک ا ںیہ اجیھب رکےت ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الحؽ یہ رےتہ ےھت افر یسک زیچ وک اےنپ

 اف ر رحاؾ  ںیہ رکےت ےھت۔

 اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعااحسؼ نب وصنمر، دبعادمصل، دمحم نب اجحدہ، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ابی برک، حرضت ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ   ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ََّضا أَِخبََرِتُط أَ٪َّ اب٩َِ  َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ

 َ ًَل  ٦ُ ٠َِيطٔ ٣َا یََِحُ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَصَِسی َصِسّیا رَح٦َُ  َٗ ًَبَّإض  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ  ٔلَی  َتَب إ َٛ  ٕ َِٟضِسُی زَٔیاز َّی ی٨ََُِحَ ا َِٟحادِّ َحً ی ا

 ٔ ُتٔيی إ ِٛ ا َٓ ُت بَٔضِسئی  ِْ ٌَ ِس َب َٗ ََلئَٔس َصِسٔی َو َٗ َت٠ُِت  َٓ ًَبَّإض أ٧ََا  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٤َا  َٛ َِٟيَص  ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٤َِزةُ  ًَ َِٟت  ا َٗ لَیَّ بٔأ٣َِزٔٔک 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ََّسَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٥َ بَٔيَسیَّ ث٥َُّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ث ٥ِ٠َ  بَٔئسظ َٓ ٍَ أَبٔی  َث بَٔضا ٣َ ٌَ ٥َّ َب

َِٟضِسُی  َّی ٧َُٔحَ ا َٟطُ َحً ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َطِيْئ أََح٠َُّط اہللُ  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٦ِ  َیَِحُ

 دیتی ںیہ ہک انب زاید ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت رمعہ تنب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ ربخ

 ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ اھکل ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک  س آدیم  ے رقابین اک 

اجونر اجونر رفاہن رکدای اس  ر فہ بس ھچک رحاؾ ےہ ہک وج ھچک اکی احیج  ر ارحاؾ یک فہج ےس رحاؾ نوات ےہ  ب کت ہک فہ رقابین اک 

 ذحب ہن نو اج ے  و ںیم  ے یھب رقابین اک اجونر اجیھب ےہ  و آپ اس ہلئسم ےک ابرے ںیم اانپ مکح ےھجم ھکل رک ںیجیھب رضحت رمعہ یتہک ںیہ

 ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک رضحت انب ابعس اک رفامان در ت  ںیہ ںیم وخد اےنپ اہوھتں ےس روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس یک رقابین ےک اجونرفں ےک اہر انبیت  یھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک ریمے ابپ ےک اسھت ہکم جیھب دےتی ےھت 

  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر وکیئ زیچ رحاؾ  ںیہ نج وک اہلل  ے آپ ےک ےئل الحؽ ایک نو  ب کت ہک رقابین اک اجونر ذحب ہن

 ایل اجات۔رک

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت رمعہ تنب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اج
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 سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ہظي٥، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، طٌيی، حرضت ٣ْسوٚ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صُ  ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ًَائَٔظَة و َحسَّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس  َظِي٥ْ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ََلئَٔس َصِسٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ِٓت١ُٔ  ٨ُِت أَ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ُٙ َوَت ِّٔ ِٟٔحَحأب ُتَؼ ٥َ بَٔيَسیَّ ث٥َُّ َوهَٔی ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا ُث بَٔضا  َس٠َّ ٌَ َیِب

َّی ی٨ََُِحَ َصِسیُطُ  ٦ُ َحً ٤َُِِٟحٔ ٨ًَِطُ ا ا ی٤ُِٔشُک  ٩ًَِ َطِيٕئ ٤٣َّٔ  َو٣َا ی٤ُِٔشُک 

دیعس نب وصنمر، ،میش، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رضحت رسمفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت 

 فہ  ردہ ےک ےھچیپ ےس د کت دےتی نو ے رفام ریہ  ںیھ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انس ہک

 رقابین ےک اجونرفں ےک اہر ںیم وخد اےنپ اہوھتں ےس انبای رکیت  یھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک اجیھب رکےت افر آپ یلص اہلل

 ںیہ ٹوھےت ےھت ہک نج وک ارحاؾ فاال  ںیہ ٹوھات  ب کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  ہیلع فآہل فملس اؿ زیچفں ںیم یسک زیچ وک

 رقابین اک اجونر ذحب ہن نو اجات۔

 دیعس نب وصنمر، ،میش، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رضحت رسمفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذبات وخد رحؾ ہن اج ے فاوں ےک ےئل رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم القدہ ڈاؽ رک ےنجیھب ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 زاؤ ز، اب٩ ٤٧ير، زَکیا، طٌيی، ٣ْسوٚ، ًائظہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب،  :  راوی

 َ ث ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا َزاُوزُ ح و َحسَّ َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ص٤َُا  یَّاُئ لِٔکَ ث٨ََا َزََکٔ ٨َا أَبٔی َحسَّ

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ ٔيیِّ  ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟظَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ٔطٔ  ِْ  َظَة ب٤ٔٔ

 دمحم نب ینثم، دبعاواہب، داؤ د، انب ریمن، زرکای، یبعش، رسمفؼ، اعہشئ اس  دن ےک اسھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے یبن رکمی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس دحثی یک رطح دحثی لقن رفامیئ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاواہب، داؤ د، انب ریمن، زرکای، یبعش، رسمفؼ، اعہشئ :  فیرا
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 ...دشدی وبجمری یک اح تل ںیم رقابین ےک افٹن  ر وسار نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دشدی وبجمری یک اح تل ںیم رقابین ےک افٹن  ر وسار نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     714    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ أ ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ًَلَی ٣َأٟٕک  ُت 

ِبَضا َو  َٛ ا٢َ اِر َ٘ َٓ ََّضا بََس٧َْة  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ ِبَضا  َٛ ا٢َ اِر َ٘ َٓ ُٚ بََس٧َّة  ٥َ َرأَی َرُجَّل َيُشو ةٔ  ی٠ََِک َوَس٠َّ َْ ٔ اٟ َّْ ا٧َٔيةٔ أَِو فٔی اٟ َّْ  فٔی اٟ

ییحی نب ییحی، امکل، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

فآہل فملس  ے اس ےس رفامای وسار نو  اکی آدیم وک داھکی ہک فہ رقابین ےک افٹن وک ےھچیپ ےس اہاتکن نوا ےل رک اج راہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع

اج اس ےک رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ہی رقابین اک افٹن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وسار نواج افر آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس  ے دفرسی ای رسیتی رمہبت رفامای ھجت ںیم رخایب نو وسار نو اج

 یب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، ا :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دشدی وبجمری یک اح تل ںیم رقابین ےک افٹن  ر وسار نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     715    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ِيرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابواٟز٧از :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ِٟٔحزَامٔیُّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا ا ا٢َ و َحسَّ َٗ ٔد بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َو بَِی٤َ٨َا  ِْلرَِعَ

٠ََّسةّ  َ٘ ُٚ بََس٧َّة ٣ُ  َرُج١ْ َيُشو

ییحی نب ییحی، ریغمہ نب دبعارلنمح، رضحت اوبازلاند ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ اس رفاتی ںیم ےہ ہک اکی آدیم 

 رقابین ےک افٹن وک اہاتکن نوا ےل رک اج راہ اھت اس احؽ ںیم ہک اس ےک ےلگ ںیم اہر ڈاال نوا اھت

 ییحی نب ییحی، ریغمہ نب دبعارلنمح، رضحت اوبازلاند :  یراف
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 جح اک ایبؿ :   ابب

 دشدی وبجمری یک اح تل ںیم رقابین ےک افٹن  ر وسار نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     716    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َصَذا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس ٣َا َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  َحسَّ

 َّ٠ َ٘ ُٚ بََس٧َّة ٣ُ ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ َيُشو َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َٗ َسّة 

ِبَضا  َٛ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوی٠ََِک اِر ِبَضااہللُ  َٛ ِبَضا َوی٠ََِک اِر َٛ ا٢َ َوی٠ََِک اِر َٗ ا٢َ بََس٧َْة یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع انجب دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

ےک افٹن وک ےھچیپ ےس اکنہات نوا ےل رک اج راہ اھت افر اس یک رگدؿ ںیم اہر ڈاال لقن رکےت نو ے ایبؿ رکےت ںیہ ہک اکی آدیم رقابین 

نوا اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس رفامای ہک ریتے ےئل رخایب نو وسار نو اج اس  ے رعض یک اے اہلل ےک روسؽ! 

 ای ریتے ےئل رخایب نو وسار نو اج ریتے ےئل رخایب نو وسار نو اج۔ہی رقابین اک افٹن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس رفام

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿجح اک ایب :   ابب

 دشدی وبجمری یک اح تل ںیم رقابین ےک افٹن  ر وسار نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     717    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، ِسیخ ب٩ یو٧ص، ہظي٥، ح٤يس، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

یِ  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُِسَ ًَ ثَىٔی  ُتطُ و َحسَّ ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ا٢َ َوأَُه٨ُّىٔی  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ث٨ََا صَُظِي٥ْ أَِخبََر٧َا ح٤َُِيْس  اَُل َحسَّ َٗ ُخ ب٩ُِ یُو٧َُص 

ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ٩ًَِ ح٤َُِيٕس  َُٟط أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  ُى  ِٔ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ ٩ًَِ ٩ِ٣ٔ أ٧ََٕص ح و َحسَّ ا٢َ ٣َزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ   َٗ أ٧ََٕص 

ِبَضا ٣َزَّ  َٛ ا٢َ اِر َٗ ََّضا بََس٧َْة  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِبَضا  َٛ ا٢َ اِر َ٘ َٓ ُٚ بََس٧َّة  ٥َ بَٔزُج١ٕ َيُشو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َتئِن أَِو ثَََلثّاَػل

 رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رمعف اندق، رس ، نب وی،س، ،میش، دیمح، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

 فآہل فملس اک اکی اےسی آدیم ےک اپس ےس سگر نوا ہک فہ رقابین ےک افٹن وک اکنہات نوا ےل ےک اج راہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے



 

 

آہل فملس  ے رفامای وسار نو اج اس  ے رعض ایک اس ےس رفامای وسار نو اج اس  ے رعض ایک ہک ہی رقابین اک افٹن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ہک ہی رقابین اک افٹن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس دف ای نیت رمہبت یہی رفامای ہک وسار نو اج۔

 رمعف اندق، رس ، نب وی،س، ،میش، دیمح، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دشدی وبجمری یک اح تل ںیم رقابین ےک افٹن  ر وسار نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     718    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ اخ٨ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ٣شٌز، بٜير ب :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔ ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص  َٜيِر ُ ٩ًَِ ب  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَلَی و َحسَّ و٢ُ ٣ُزَّ  ُ٘ ُتُط َي ٌِ ٢َ َس٤ٔ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔبَس٧َٕة أَِو  َّی اہللُ  ا٢َ َوإِٔ٪  ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ َٓ ََّضا بََس٧َْة أَِو َصٔسیَّْة  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِبَضا  َٛ ا٢َ اِر َ٘ َٓ  َصٔسیَّٕة 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، رعسم، ریکب نب اسنخ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

اجونر ےک ےل سگرا  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس رفامای وسار نو اج اس فملس ےک اپس ےس وکیئ رقابین اک افٹن ای رقابین اک 

ےہ وسار   ے رعض ایک ہک ہی رقابین اک افٹن ےہ ای اہک ہک ہی رقابین اک اجونر ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگہچ رقابین اک اجونر

 نو اج۔

 ، ریکب نب اسنخ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، رعسم :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دشدی وبجمری یک اح تل ںیم رقابین ےک افٹن  ر وسار نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     719    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، اب٩ بْش، ٣شٌز، بٜير، ب٩ اخ٨ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ََّش  ُت أَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٜيِرُ ب٩ُِ اِْلَِخ٨َٔص  ُ ثَىٔی ب ٕ َحسَّ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ث٨ََا اب٩ُِ بِْٔشٕ  یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ًَلَی او َحسَّ وُُل ٣ُزَّ  ُ٘ َّی ا َي ٨َّٟٔيیِّ َػل

٠َطُ  ِْ ََٓذََکَ ٣ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔبَس٧َٕة   اہللُ 

اوبرکبی، انب رشب، رعسم، ریکب، نب اسنخ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک وکیئ آدیم یبن یلص اہلل ہیلع 

  رطح ذرک رفامیئ۔فآہل فملس ےک اپس ےس رقابین اک افٹن ےل رک سگرا رھپ آےگ دحثی ایس



 

 

 اوبرکبی، انب رشب، رعسم، ریکب، نب اسنخ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وجاز ےک ایبؿ ںیم دشدی وبجمری یک اح تل ںیم رقابین ےک افٹن  ر وسار نو ے ےک

     720    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ جُ  ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ ُسئ١َٔ و َحسَّ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ َزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر

ٖٔ إَٔذا  زُو ٌِ ٤َِٟ ِبَضا بٔا َٛ و٢ُ اِر ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ َِٟضِسٔی  ؤب ا ُٛ َّی َتحَٔس َهِضّزا٩ًَِ ُر َِٟيَضا َحً ٔ ِٟحٔئَِت إ ُ  أ

دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رقابین ےک اجونر یک وسارویں ےک 

ےت ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و اوہنں  ے رفامای ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام

 دوتسر ےک اطمقب دشدی وبجمری یک اح تل ںیم  ب کت دفرسی وساری ہن اپؤ وسار نو اجؤ۔ ںیہ ہک

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دشدی وبجمری یک اح تل ںیم رقابین ےک افٹن  ر وسار نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     721    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، حرضت ابوزبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی َس٤َ٠َُة  وو َحسَّ ُٛ ٩ًَِ ُر ُِٟت َجابّٔزا  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِيََن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا َِٟضِسٔی ب٩ُِ َطبٔيٕب َحسَّ ٔب ا

َّی َتحَٔس َهِضّزا ٖٔ َحً زُو ٌِ ٤َِٟ ِبَضا بٔا َٛ و٢ُ اِر ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ 

ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، رضحت اوبزح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اجرب ریض 

آپ اہلل اعتٰیل ہنع ےس رقابین ےک اجونر یک وسارویں ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے رفامای ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس 

 آہل فملس رفامےت ںیہ دوتسر ےک اطمقب دشدی وبجمری یک اح تل ںیم  ب کت ہک دفرسی وساری ہن ےلم وسار نو اجؤ۔یلص اہلل ہیلع ف

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، رضحت اوبزح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...رقابین اک اجونر ےتلچ ےتلچ  ب راےتس ںیم کھت اج ے  و ایک رکے؟

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اک اجونر ےتلچ ےتلچ  ب راےتس ںیم کھت اج ے  و ایک رکے؟

     722    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

تياح، حرضت ٣وسٰی ب٩ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ٫ذلی رضی اہلل تٌالٰی یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٟوارث ب٩ سٌيس، ابی  :  راوی

 ٨ًہ

ثَىٔی ٣ُو َبعٔیِّ َحسَّ ُـّ َّيَّأح اٟ ٩ًَِ أَبٔی اٟت ٌٔيٕس  َِٟوارٔٔث ب٩ُِ َس ًَِبُس ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟضَذلٔیُّ  َسی ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ا

ُت أ٧ََا َؤس٨َ  ِ٘ َٓ ا٧َِل٠َ  ٔٙ ی ٔ ٠َِيطٔ بٔاِٟطَّ ًَ ِت  َٔ أَِزَح َٓ َُٗضا  طُ بَٔبَس٧َٕة َيُشو ٌَ َٙ ٔس٨َاْ٪ ٣َ ا٢َ َوا٧َِل٠َ َٗ َت٤َٔزی٩ِٔ  ٌِ ٌَٔی اُ٪ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ٣ُ ٌَ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َذَٟٔک  ٔٔيَنَّ  َِٟب٠ََس َْلَِسَتِح ٔس٣ُِت ا َٗ َٟئ٩ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِتٔی بَٔضا  َٕ َیأ ِي َٛ ًَِت  ٨َِٟا  بَٔظأ٧َِٔضا إِٔ٪ هَٔی أُبِٔس َ ا ٧َز َّ٤٠َ َٓ أَِؿَحِيُت  َٓ

 ِٟ ًَلَی ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ َطأَِ٪ بََس٧َتٔطٔ  ََٓذََکَ  ا٢َ  َٗ َِٟيطٔ  ٔ ِث إ ًَبَّإض ٧ََتَحسَّ ٔلَی اب٩ِٔ  ِٙ إ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َٗ َِٟبِلَحاَئ  َث َرُسو٢ُ ا ٌَ ِلَت َب َ٘ ٔ َس َدبٔير

 َ َة بََس٧ ًَِْشَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔٔشتَّ  َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َٕ أَِػ٨َ ِي َٛ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٍَ ٤ََضی ث٥َُّ َرَج َٓ ا٢َ  َٗ َزُظ ٓٔيَضا  ٍَ َرُج١ٕ َوأ٣ََّ ّة ٣َ

َحتَٔضا َوَُل  ِٔ ًَلَی َػ ٠ُِط  ٌَ ٠َِيَضا فٔی َز٣َٔضا ث٥َُّ اِج ٌِ ََ  ِّ َصا ث٥َُّ اِػبُ ا٢َ ا٧ََِحِ َٗ ًَلَیَّ ٨ِ٣َٔضا   ََ َُل أََحْس ٩ِ٣ٔ َتأِك١ُِ ٨ِ٣َٔضا أ٧ََِت َو  ب٤َٔا أُبِٔس

تَٔک  َ٘ ِٓ  أَص١ِٔ ُر

 یل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم

 

 ییحی نب ییحی، دبعاوارث نب دیعس، ایب ایتح، رضحت ومٰیس نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ھد

  ےس اکنہےت نو ے ےلچ اج رےہ افر انسؿ نب ہملس رمعہ یک ادا یگی ےک ےئل ےلچ رافی ےتہک ںیہ ہک انسؿ ےک اسھت رقابین اک اکی افٹن اھت

رہش ےھت راےتس ںیم فہ افٹن کھت رک رہھٹ ایگ انسؿ ےنہک ےگل ہک ارگ ہی افٹن آےگ ہن الچ  و ںیم ایک رکفں اگ؟ وبجمرا ےنہک ےگل ہک ارگ ںیم 

ے  و فہ رضحت انب ابعس چنہپ ایگ  و اس ابرے ںیم رضفر ہلئسم وپٹوھں اگ رافی ےتہک ںیہ ہک  ب دفرہپ اک فتق نوا افر احطب ںیم ارت

ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ ےلچ اتہک اؿ ےس اس ہلسلس ںیم ایبؿ رکںی رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اج رک اؿ 

کی ےس رقابین ےک افٹن اک احؽ ایبؿ ایک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا

رمہبت رقابین ےک وسہل افٹن اکی آدیم ےک اسھت ےجیھب افر افوٹنں یک دختم  ر اےس اگل دای انسؿ  ے رعض ایک ہک ایک فہ آدیم ایگ افر 

رھپ فا س وٹ آای؟ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک رھپ فہ فا س وٹ آای افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ارگ افوٹنں 

 اج ے  و ںیم ایک رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس ذحب رکف رھپ اس ےک ےلگ ںیم وج وجایتں ںیہ اؿ ںیم ےس وکیئ کھت



 

 

وک وخؿ ںیم رگن رک وکاہؿ ےک اکی ک ول  ر یھب وخؿ اک اشنؿ اگل دانی افر مت افر ہن یہ اہمترے اسویھتں ںیم ےس وکیئ اس افٹن اک 

 وگتش اھک ے۔

 یل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب  :  رافی

 

 ییحی، دبعاوارث نب دیعس، ایب ایتح، رضحت ومٰیس نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ھد

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  و ایک رکے؟رقابین اک اجونر ےتلچ ےتلچ  ب راےتس ںیم کھت اج ے 

     723    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ححز، اس٤ٌي١ ب٩ ٠ًيہ، اب٩ تياح، ٣وسٰی ب٩ س٤٠ہ، حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ٌٔي١ُ اب٩ُِ  و َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َو َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز أَبٔی َطِیَبَة َو

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  أح  َّيَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟت َة  َث ٠ًَُيَّ ٌَ ٥َ َب َة بََس٧َّة َوَس٠َّ ًَِْشَ ٤َاَ٪  َْ ٔ ب

َِٟحٔسیٔث  ٢َ ا ٥ِ یَِذَُکِ أَوَّ َٟ َِٟوارٔٔث َو ًَِبسٔ ا ١ِْٔ َحٔسیٔث  ٍَ َرُج١ٕ ث٥َُّ َذََکَ ب٤ٔٔ ٣َ 

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رجح، اامسلیع نب ہیلع، انب ایتح، ومٰیس نب ہملس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی آدیم ےک اسھت وسہل افوٹنں وک اجیھب رھپ آےگ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ  رفاتی ےہ

 افر دحثی اک ادتبایئ ہصح ذرک  ںیہ رفامای۔

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رجح، الیعمس نب ہیلع، انب ایتح، ومٰیس نب ہملس، رضحت انب  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اک اجونر ےتلچ ےتلچ  ب راےتس ںیم کھت اج ے  و ایک رکے؟

     724    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪، ًبساُلًلی، سٌيس، ٗتازہ، س٨ا٪ ب٩ س٤٠ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

٩ًَِ ٔس٨َأ٪ ب٩ِٔ َس٠َ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيْس  ث٨ََا َس ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ اَ٪ ا ثَىٔی أَبُو َُشَّ ًَبَّإض أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ََة 

وذَُؤیِّبا أَ  ُ٘ ِٟبُِسٔ٪ ث٥َُّ َي طُ بٔا ٌَ ُث ٣َ ٌَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ یَِب ًَ َّی اہللُ  ثَطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل بٔيَؼَة َحسَّ َٗ ًَٔلَب ٨ِ٣َٔضا َطِيْئ بَا  ٢ُ إِٔ٪ 



 

 

حَ  ِٔ ِب بٔطٔ َػ ٠ََضا فٔی َز٣َٔضا ث٥َُّ اَِضٔ ٌِ ََ َصا ث٥َُّ ا٤ُِِٔص  ا٧ََِحِ َٓ ٠َِيطٔ ٣َِوّتا  ًَ َدٔظيَت  ٤َِضا أ٧ََِت َوَُل أََحْس ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َٓ ٌَ َتَضا َوَُل َتِل

تَٔک  َ٘ ِٓ  ُر

اوباسغؿ، دبعاالیلع، دیعس، داتدہ، انسؿ نب ہملس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زفبی، اوبہصیبق 

 اؿ ےک اسھت رقابین ےک افٹن اجیھب رکےت ےھت رھپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

رفامےت ہک ارگ اؿ افوٹنں ںیم ےس وکیئ اکی کھت اج ے افر ےھجت اس ےک رم ے اک ڈر نو  و اےس ذحب رک دانی رھپ اس ےک ےلگ ںیم ڑپی 

ں ںیم ےس وکیئ یھب اس اک نویئ وجیت افر اس ےک وخؿ ںیم ڈوب رک اس ےک وکاہؿ ےک اکی ک ول  ر امران رگم ریتے افر ریتے اسویھت

 وگتش ہن اھک ے۔

 اوباسغؿ، دبعاالیلع، دیعس، داتدہ، انسؿ نب ہملس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیموطاػ فداع ےک فوجب افر احہضئ تررت ےس وط

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع ےک فوجب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیم
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 لٰی ٨ًہسٌيس ب٩ ٨٣ؼور، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪، س٠امی٪، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌا :  راوی

٩ًَِ كَاُوٕض  َ٪ اِْلَِحَو٢ٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ٕب  ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا َس ا٢َ كَاَ٪ َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُٓوَ٪ فٔی ك١ُِّ َوِجطٕ  ا٢َ ا٨َّٟاُض ی٨ََِصٔ َٗ ِٟبَِئت  ًَِضسٔظٔ بٔا َّی یَُٜوَ٪ آَٔخُ  ٪َّ أََحْس َحً َس٥ََّ٠ َُل ی٨ََِٔفَ

١ِ فٔی ُ٘ ٥َِٟ َي ُٓوَ٪ ك١َُّ َوِجطٕ َو  ُزَصيِْر ی٨ََِصٔ

دیعس نب وصنمر، زریہ نب رحب، ایفسؿ، امیلسؿ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک وگ رہ 

ےس فا س رھپ اجای رکےت ےھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وکیئ فا س ہن اج ے  ب کت ہک آرخ ںیم اکی راےتس 

 یھب تیب اہلل اک وطاػ ہن رکےل زریہ یک رفاتی ںیم یف اک ظفل  ںیہ۔

 ٰیل ہنعدیعس نب وصنمر، زریہ نب رحب، ایفسؿ، امیلسؿ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع ےک فوجب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیم
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 ٩ ٨٣ؼور، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪، اب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسٌيس ب :  راوی

٩ًَِ ا َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ُى َٟٔش ِٔ ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ ث٨ََا َس ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ب٩ِٔ كَاُوٕض 

ا٢َ  َٗ َِٟحائٔٔف  ًَبَّإض  ٤َِٟزِأَةٔ ا ٩ًَِ ا  َٕ ِّٔ َّطُ ُخ ِٟبَِئت إُٔلَّ أ٧َ ًَِضٔسص٥ِٔ بٔا  أ٣َُٔز ا٨َّٟاُض أَِ٪ یَُٜوَ٪ آَٔخُ 

دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ووگں وک مکح 

 اہلل ےک اپس ےس نو رک اجںیئ وسا ے اس ےک ہک ضیح فایل تررت ےس فیفخت نویئگ ےہ۔ دای ایگ ہک فہ آرخ ںیم تیب

 دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع ےک فوجب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، حرضت كاؤض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٨ُِت  َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ كَاُوٕض  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ا ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٍَ ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ٣َ 

ِٟبَيِ  ًَِضٔسَصا بٔا ِب١َ أَِ٪ یَُٜوَ٪ آَٔخُ  َٗ َِٟحائُٔف  ًٔی أَِ٪ َتِؼُسَر ا ِٔ ا٢َ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت ُت َٗ ًَبَّإض إٔذِ  ا اب٩ِٔ  ًَبَّإض إ٣َّٔ َٟطُ اب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔت 

جَ  ا٢َ ََفَ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََِؼارٔیََّة ص١َِ أ٣َََزَصا بَٔذَٟٔک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ ََُٓل٧ََة اِْل َش١ِ  َٓ ًَبَّإض َُل  ٔلَی اب٩ِٔ  ٍَ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت إ

ِس  َٗ و٢ُ ٣َا أََراَک إُٔلَّ  ُ٘ َحُک َوصَُو َي ـِ َت َي ِٗ  َػَس

دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، نسح نب ملسم، رضحت اطؤس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم رضحت انب 

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اھت ہک رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک آپ وتفی دےتی ںیہ ہک ضیح فایل 

ع رک ے ےس ےلہپ تیب اہلل ےس فا س آیتکس ےہ؟  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اؿ ےس رفامای ہک مت تررت وطاػ فدا

ریمے اس وتفی وک  ںیہ امےتن  و الفں ااصنری تررت ےس وپھچ و ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس یہی مکح دای اھت؟ 

 ہنع رضحت انب ابعس یک رطػ رکسماےت نو ے آ ے افر رفامای ہک آپ ہشیمہ چس رفامےت ںیہ۔ رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل



 

 

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، نسح نب ملسم، رضحت اطؤس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع ےک فوجب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     728    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا اور  :  راوی

 رضت رعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہح

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  ث٨ََا ا٠َِّٟيُث  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َوَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َورُعِ إب 

َس ٣َ  ٌِ ُة ب٨ُِٔت حٌَُٓیٕ َب ٔٔيَّ َِٟت َحاَؿِت َػ ا َٗ ًَائَٔظَة  ٠َِيطٔ أَ٪َّ  ًَ َّی اہللُ  َتَضا َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ـَ ُت حٔي ََٓذََکِ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ َٓاَؿِت  ا أَ

٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٥َ أََحابَٔشت٨َُا هَٔی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ َٓاَؿِت َوكَاَوَس٠َّ ِس كَا٧َِت أَ َٗ ََّضا  ِت إ٧ٔ َٓ

٠ِت٨ََِٔفِ  َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اَؿٔة  َٓ ٔ َس اِْل ٌِ ِٟبَِئت ث٥َُّ َحاَؿِت َب  بٔا

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انب باہب، ایب ہملس، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل

فاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت ہی تنب ییح ریض اہلل اعتٰیل ہنع وطاػ اافہض رک ے ہنع ےس ر

ےک دعب احہضئ نوںیئگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے اؿ ےک ضیح اک ذرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک فہ ںیمہ رفک رںیھک یگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےس ایک  و روسؽ اہلل یلص

 ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ فہ وطاػ اافہض رک یکچ  ںیھ وطاػ اافہض ےک دعب رھپ احہضئ نوںیئ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس  ے رفامای  و رھپ ںیلچ۔

ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انب باہب، ایب ہملس، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر رضحت رعفہ ریض  :  فیرا

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فوجب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیم وطاػ فداع ےک
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 ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اح٤س ب٩ ًيسی، اح٤س، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ػٔيہ ب٨ت حٌی :  راوی



 

 

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ أ٪ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ث٨ََا َو ا٢َ أَِح٤َُس َحسَّ َٗ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی 

 ًَ َّی اہللُ  ُة ب٨ُِٔت حٌَُٓیٕ َزِوُد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔٔيَّ ِت َػ َْ َِٟت ك٤َٔ ا َٗ  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٥َ فٔی َححَّ یُو٧ُُص  َٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ َِٟوَزا ٔة ا

١ِْٔ َحٔسیٔث ا٠َِّٟئث  َٓاَؿِت كَاصّٔزا ب٤ٔٔ َس ٣َا أَ ٌِ  َب

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، ادمح نب یسیع، ادمح، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ہی تنب ییح اس  دن ےک اسھت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل 

ہک رضحت ہی ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب ییح یبن رکمی یلص اہلل  ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ

اوداع ںیم اپیک یک اح تل ںیم وطاػ اافہض رک ے ےک دعب احہضئ نو ںیئگ ابیق دحثی ایس رطح ذرک 

 

ة
ح 
د
ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ 

 رفامیئ۔

 نب باہب، ہی تنب ییحاوباطرہ، رحہلم نب ییحی، ادمح نب یسیع، ادمح، انب فبہ، وی،س، ا :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع ےک فوجب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     730    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ، اب٩ سٌيس، ٟيث، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ایوب، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  اویر

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

َياُ٪ ح و  ِٔ ث٨ََا ُس ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ُٗتَِیَبُة َي ث٨ََا  ثَىٔی ٣ُ و َحسَّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َح٤َّ

ًَائَٔظ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ُض٥ِ  ث٨ََا أَیُّوُب ك٠ُُّ َِٟوصَّأب َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََّضا َذََکَ َة أ٧َ

ِس َحاَؿِت ب٤َٔ  َٗ َة  ٔٔيَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َػ ىَی َحٔسیٔث اٟزُّصِزٔیِّ اہللُ  ٌِ 

ہبیتق، انب دیعس، ق ،، زریہ نب رحب، ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، اویب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ 

ںیہ آےگ زرہی یک ہک اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک رفامای ہک رضحت ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع احہضئ نوںیئگ 

 دحثی یک رطػ رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ہبیتق، انب دیعس، ق ،، زریہ نب رحب، ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، اویب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وطاػ فداع ےک فوجب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     731    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ا٠ٓح، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َُح  ِٓ ث٨ََا أَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ُٖ أَِ٪ َتٔحيَف و َحسَّ ٨َّا ٧ََتَدوَّ ُٛ َِٟت  ا

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َحائ٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟت  ا َٗ ٔٔيَف  ِب١َ أَِ٪ ُت َٗ ُة  ٔٔيَّ َََٓل َػ ا٢َ  َٗ اَؿِت  َٓ ِس أَ َٗ ٨َ٠ُِٗا  ُة  ٔٔيَّ ا٢َ أََحابَٔشت٨َُا َػ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

 إَٔذِ٪ 

 دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، احلف، اقمس نب دمحم، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ

 وطاػ اافہض ےس ےلہپ احہضئ نو اجںیئ یگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ہک ںیمہ ڈر اھت ہک رضحت ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی ال ے افر رفامای ایک ہی ںیمہ رفک رںیھک یگ؟ مہ  ے رعض ایک ہک فہ 

 ای ہک اب رانک  ںیہ۔وطاػ اافہض رک یکچ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفام

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، احلف، اقمس نب دمحم، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیموطاػ فداع ےک فوج

     732    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ابی برک، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، سيسہ ًائظہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ 

ِس  َٗ َة ب٨َِٔت حٌَُٓیٕ  ٔٔيَّ ٥َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ َػ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َٗ ََّضا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أ٧َ َ٘ َٓ َّی اہللُ َحاَؿِت  َػل

ِج٩َ  َٓاَِخُ ا٢َ  َٗ اُٟوا بَلَی  َٗ ِٟبَِئت  ٩َُّٜ بٔا ٌَ ِت ٣َ َٓ ِس كَا َٗ ٥ِ َت٩ُِٜ  َٟ ٠ََّضا َتِحبُٔش٨َا أَ ٌَ َٟ  ٥َ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

 ےس ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعہ تنب دبعارلنمح، دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! رضحت ہی تنب ییح احہضئ نوںیئگ ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفامای اشدی ہک فہ ںیمہ 

رفک رںیھک یگ۔ ایکرضحت ہی  ے بس ےک اسھت تیب اہلل اک وطاػ  ںیہ ایک ؟ اوہنں  ے رعض ایک اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فملس 



 

 

 ۔ ے رفامای  و رھپ ولکن

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعہ تنب دبعارلنمح، دیسہ اعہشئ :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع ےک فوجب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     733    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ح٥ٜ ب٩ ٣وسی، یحٌی ب٩ ح٤زہ، اوزاعی، یحٌی ب٩ ْٛير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٠َّطُ  ٌَ َٟ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َح٤ِزََة  ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ َِٟح ثَىٔی ا ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ  َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ْٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی 

ةَ  ٔٔيَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََراَز ٩ِ٣ٔ َػ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َِّئِمِّ  َف ٣َا یُزٔیُس اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ اٟت ٌِ  َب

ََّضا  اُٟوا إ٧ٔ َ٘ ِس َزاَرِت یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َٓ َٗ ََّضا  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ََٟحابَٔشت٨َُا  ََّضا  ا٢َ َوإ٧ٔ َٗ ٥ُِٜ َحائْٔف یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ٠ِت٨ََِٔفِ ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ   

اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص مکح نب ومیس، ییحی نب زمحہ، افزایع، ییحی نب ریثک، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ رضحت ہی تنب ییح ریض اہلل اعتٰیل ہنع احہضئ نوںیئگ ںیہ  و روسؽ اہلل یلص 

 روسؽ فہ اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اشدی ہک فہ ںیمہ رفک رںیھک یگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ایگ ہک اے اہلل ےک

  و رقابین فاےل دؿ وک وطاػ زایرت رک یکچ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رھپ اہمترے اسھت فہ ںیلچ۔

 مکح نب ومیس، ییحی نب زمحہ، افزایع، ییحی نب ریثک، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع ےک فوجب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     734    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اذ، طٌبہ، ح٥ٜ ، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبيساہلل ب٩ ٣ٌ :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

َبُة ح و َحسَّ  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ

ث٨ََ  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ا أََراَز ا٨َّٟٔيیُّ َوا٠َّٟ َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٠ًََِيطٔ ا أَبٔی َحسَّ َّی اہللُ   َػل



 

 

ی َح٠ِقَ  ًََِقَ ا٢َ  َ٘ َٓ ئٔیَبّة َحزٔی٨َّة  َٛ ًَلَی بَأب خَٔبائَٔضا  ُة  ٔٔيَّ ٥َ أَِ٪ َی٨َِٔفَ إٔذَا َػ ٔت َوَس٠َّ ـِ َٓ ٨ِٔت أَ ُٛ ََٟضا أَ ا٢َ  َٗ ََٟحابَٔشت٨َُا ث٥َُّ  َّٔک  ی إ٧ٔ

ی ََِٔفٔ َٓا ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ َِٟت  ا َٗ  َیِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ 

 ےس دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، مکح ، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ںیہ ہک  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ارادہ رفامای ہک ہکم ےس فا س ںیلچ  و داھکی ہک درفازے  ر رضحت ہی رفاتی ےہ رفامیت

ریض اہلل اعتٰیل ہنع اداس افر زمغدہ ڑھکی ںیہ احہضئ نو ے یک فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و  و ںیمہ رفک رےھک یگ 

اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک ایک  و  ے رقابین ےک دؿ وطاػ رکایل اھت؟ رضحت ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رھپ رضحت ہی ریض اہلل 

 رعض ایک ہک اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و رھپ ولچ۔

، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، مکح ، اربامیہ، اوسد :  رافی

 اہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع ےک فوجب افر احہضئ تررت ےس وطاػ اعمػ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     735    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، زہير ب٩ رحب، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، سيسہ  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

٩ًَِ أَبٔی ٣ُ  یِٕب  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٕب و َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ

 ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ا  ٌّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َج٤ٔي ث٨ََا َجزٔیْز  ٥َٜٔ َحسَّ َِٟح ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَو َحٔسیٔث ا

َُّض٤َا َُل یَ  ئٔیَبّة َحزٔی٨َّة َُيَِر أ٧َ َٛ أ٪   ِذَُکَ

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، زریہ نب رحب، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل

" اہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس مکح یک دحثی یک رطح دحثی لقن یک ےہ وسا ے اس ےک ہک اس ںیم دف 

 

 ی ة
ظفل" کی

 )اداس( افر "زخہنی" )زمغدہ( اک ذرک  ںیہ ےہ۔

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، زریہ نب رحب، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل اہنع

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



 

 

  

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک

 

ی ة
 ...احیج افر ریغ احیج ےک ےئل کػ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 

ی ة
 احیج افر ریغ احیج ےک ےئل کػ

     736    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٤ٔئِمُّ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َزَخ١َ  َػل

ا٢َ  َٗ ََٜث ٓٔيَضا  ٠ًََِيطٔ ث٥َُّ ٣َ َضا  َ٘ أ٠ََُِ َٓ َِٟحَحٔيیُّ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِحَة ا ِْ َبَة صَُو َوأَُسا٣َُة َوبََٔل٢ْ َوًُ ٌِ َٜ ُِٟت بََٔلُّل حٔيَن اِل َ َشأ َٓ  اب٩ُِ ٤ًََُز 

 ًَ  ١َ ٌَ ا٢َ َج َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َد ٣َا َػ٨َ ٤ًَِٔسةٕ َوَرائَطُ ََخَ َ ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔطٔ َوثَََلثََة أ ٤ُوّزا  ًَ ٔ َو ٩ًَِ َيَشارٔظ ٤ُوَزی٩ِٔ 

َّی ٤ًَِٔسةٕ ث٥َُّ َػل ٔة أَ ًَلَی ٔستَّ ِٟبَِيُت یَِو٣َئٕٔذ   َوكَاَ٪ ا

 اہلل ںیم دالخ ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 

ی ة
 کػ

نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت 

ہیلع فآہل فملس  امثعؿ نب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت افر ہبعک اک درفازہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر دنب نوایگ رھپ آپ یلص اہلل

دری کت ادنر رےہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  س فتق ابرہ ےلکن  و ںیم  ے 

ہیلع  اؿ ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ادنر ایک ایک؟ رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک آپ یلص اہلل

فآہل فملس  ے دف وتسونں وک اےنپ ابںیئ رطػ افر اکی وتسؿ وک اےنپ داںیئ رطػ افر نیت وتسونں وک اےنپ ےھچیپ ایک افر تیب اہلل ےک 

 اس فتق ھچ وتسؿ ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امنز ڑپ ی۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 

ی ة
 احیج افر ریغ احیج ےک ےئل کػ

     737    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوكا١٣، ح٤از، ب٩ زیس، ح٤از، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ از ٩ًَِ َح٤َّ ُض٥ِ  َِٟحِحَسرٔیُّ ك٠ُُّ ٌٔيٕس َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َّصَِزانٔیُّ َو ٍٔ اٟز ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ا٢َ أَ َحسَّ َٗ ث٨ََا ب٩ِٔ َزیِٕس  بُو كَا١ٕ٣ٔ َحسَّ

٥َ یَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  اْز َحسَّ َبٔة َح٤َّ ٌِ َٜ ٨َٔٔأئ اِل ٨َز٢ََ بٔ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ِو٦َ ا

َتٔح  ِٔ ٔ٤ِٟ َحاَئ بٔا َٓ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  ِْ ٔلَی ًُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوبََٔل٢ْ َوأَُسا٣َُة  َوأَِرَس١َ إ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ث٥َُّ َزَخ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟباَب  َتَح ا َٔ َٓ

ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟباَب  َتَح ا َٓ ُْوا ٓٔيطٔ ٠٣َٔياا ث٥َُّ  ٔ ٠َب َٓ  َٙ ٔ أ٠ُُِ َٓ َِٟبأب  ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِحَة َوأ٣َََز بٔا ِْ َباَزِرُت ب٩ُِ َزیِٕس َوًُ َٓ ِبُس اہللٔ  ا٨َّٟاَض  ًَ

 َّ ٠ُِت ٟٔبََٔل٢ٕ َص١ِ َػل ُ٘ َٓ  ٔ ًَلَی إٔثِزٔظ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َخارّٔجا َوبََٔل٢ْ  ًَ َّی اہللُ  ِيُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ٘ َت٠َ َّی اہللُ َٓ ی ٓٔيطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َ٘ ٤ُوَزی٩ِٔ ت٠ِٔ ٌَ ِٟ ا٢َ بَيَِن ا َٗ ٠ُُِٗت أَی٩َِ   ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َّی٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٥ِ َػل َٛ ُط  َٟ َ ََٔشيُت أَِ٪ أَِسأ ا٢َ َو َٗ  اَئ َوِجضٔطٔ 

اوبرعیب، ہبیتق نب دیعس، اوباکلم، امحد، نب زدی، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک 

ںیم ارتے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حتف ہکم ےک دؿ رشتفی ال ے افر ہبعک ےک نحص

ؽ افر ااسہم امثعؿ نب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک البای  و فہ اچیب ےل رک آ ے افر درفازہ وھکال رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت الب

فر درفازہ دنب رک ے اک مکح دای ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبعک ےک ادنر دالخ نو ے ا

فملس ہبعک ںیم ھچک دری رہھٹے رےہ رھپ درفازہ الھک رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ںیم دلجی ںیم ےس ووگں ےس ےلہپ روسؽ اہلل یلص 

ؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھت  و ںیم اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الم  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ ےلکن افر رضحت الب

 ے رضحت البؽ ےس وپاھچ ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہبعک ںیم امنز ڑپ ی ےہ؟ رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک 

ں ےک درایمؿ رضحت انب رمع ریض اہلل اہں ںیم  ے اہک اہکں؟ رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک اےنپ اسےنم ےک دف وتسون

 اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ہی وھبؽ ایگ ہک ںیم اؿ ےس وپاتھچ ہک ینتک رڑپ ںی ڑپ ی  ںیھ۔

 اوبرعیب، ہبیتق نب دیعس، اوباکلم، امحد، نب زدی، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 

ی ة
 احیج افر ریغ احیج ےک ےئل کػ

     738    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٪، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا :  راوی

 ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِدتَٔيانٔیِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب اٟشَّ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٠ًََِيطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٗ ًَلَی ٧َا ِتٔح  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا  ٥َ ِٔ َوَس٠َّ ٔ٤ِٟ ا٢َ ائِتٔىٔی بٔا َ٘ َٓ ٤َِْاَ٪ ب٩َِ ك٠ََِحَة  ًَا ًُ َبٔة ث٥َُّ َز ٌِ َٜ ٨َأئ اِل ٔٔ َّی أ٧ََاَر بٔ َتأح ٕة ْٔلَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس َحً



 

 

ُٕ ٩ِ٣ٔ ُػ٠ِ  ِي َج٩َّ َصَذا اٟشَّ ََٟيَِخُ ٔلی٨ٔطٔ أَِو  ٌِ ُت َٟ ا٢َ َواہللٔ  َ٘ َٓ ٔلَيُط  ٌِ أَبَِت أَِ٪ ُت َٓ طٔ  ٔلَی أ٣ُِّ َحاَئ بٔطٔ ََٓذَصَب إ َٓ ًَِلِتُط إٔیَّاُظ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٔيی 

ا ١ِْٔ َحٔسیٔث َح٤َّ َِٟباَب ث٥َُّ َذََکَ ب٤ٔٔ َتَح ا َٔ َٓ َِٟيطٔ  ٔ ُط إ ٌَ َٓ َس َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ ب٩ِٔ َزیِسٕ إ  ز

تی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع انب ایب رمع، ایفسؿ، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفا

فآہل فملس حتف ہکم ےک اسؽ رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک افینٹن  ر وسار ےھت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہک ےھجم اچیب ال رک دف فہ اینپ فادلہ یک رطػ اچیب  ےنی  افینٹن وک ہبعک ےک نحص ںیم اھٹبای رھپ رضحت امثعؿ نب ہحلط وک البای افر اؿ ےس رفامای

ےک ےئل ےئگ  و اوہنں  ے ااکنر ایک  و رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنہک ےگل ہک ےھجم اچیب دے دف فرہن ںیم اینپ ولتار ایمؿ ےس 

 ہیلع فآہل فملس یک رطػ آ ے آپ یلص اہلل اکنؽ وں اگ رضحت امثعؿ یک فادلہ  ے اؿ وک اچیب دے دی  و فہ اےس ےل رک یبن یلص اہلل

ر ح ذرک رفامای۔
کی ط
 ہیلع فآہل فملس  ے درفازہ وھکال رھپ امحد نب زدی یک دحثی 

 انب ایب رمع، ایفسؿ، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 

ی ة
 احیج افر ریغ احیج ےک ےئل کػ

     739    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤٧ير، ًبسہ، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی زہير ب٩ رحب، یحٌی ٗلا٪، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، اب٩  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ  اُ٪ ح و َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا اب٩ُِ و َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ

َٟطُ حَ  ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ٠َِيطٔ َو ٤َُ٧يِر ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِيسٔ اہللٔ  ًَِبَسةُ  ث٨ََا  ِٟبَِيَت سَّ ٥َ ا َس٠َّ

 َٓ ُٓتَٔح  َِٟباَب كَؤیَّل ث٥َُّ  ٠ًََِيض٥ِٔ ا ُٓوا  أََجا َٓ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِحَة  ِْ ُط أَُسا٣َُة َوبََٔل٢ْ َوًُ ٌَ ٠َ٘ٔيُت بََٔلُّل َو٣َ َٓ ٢َ ٩ِ٣َ َزَخ١َ  ٨ُُِٜت أَوَّ

٨َٔش  َٓ ٣َئِن  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ٤ُوَزی٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ بَيَِن ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ُِت أَی٩َِ َػل ُ٘ َّی َرُسو٢ُ َٓ ٥ِ َػل َٛ ُط  َٟ َ يُت أَِ٪ أَِسأ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 نب رحب، ییحی اطقؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب ریمن، دبعہ، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت زریہ

ںیہ ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل ںیم دالخ نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رضحت ااسہم 

رضحت امثعؿ یھب ےھت رھپ اؿ  ر درفاہ دنب نوایگ رھپ اکیف دری دعب درفزہ الھک  و بس ےس ےلہپ ںیم دالخ نوا  و ریمی رضحت البؽ افر 



 

 

الماقت رضحت البؽ ےس نویئ  و ںیم  ے اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہکں امنز ڑپ ی اوہنں  ے اہک ہک اےنپ اسےنم 

ںیم رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی وپانھچ وھبؽ ایگ نو ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  فاےل دف وتسونں ےک درایمؿ  و

ن ڑپ ی ںیہ؟

 

ی ی
کػ

  ے ینتک ر

 زریہ نب رحب، ییحی اطقؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب ریمن، دبعہ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 

ی ة
 احیج افر ریغ احیج ےک ےئل کػ

     740    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤يس ب٩ ٣شٌسہ، خاٟس اب٩ حارث، ًبساہلل ب٩ ًو٪، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

 ٩ًَِ ِوٕ٪  ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َسَة َحسَّ ٌَ ثَىٔی ح٤َُِيُس ب٩ُِ ٣َِش ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز و َحسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٧َآ

َٖ أَ  ٥َ َوبََٔل٢ْ َوأَُسا٣َُة َوأََجا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِس َزَخ٠ََضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َبةٔ َو ٌِ َٜ ٔلَی اِل َُّط ا٧َِتَهی إ َِٟباَب ٧ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِحَة ا ِْ ٠َِيض٥ِٔ ًُ ًَ  

َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل َََٓخَ َِٟباُب  ُٓتَٔح ا ُْوا ٓٔيطٔ ٠٣َٔياا ث٥َُّ  َٜ ٤َ َٓ ا٢َ  ٠ُِت أَی٩َِ َٗ ُ٘ َٓ ِٟبَِيَت  ََٓسَخ٠ُِت ا َرَجَة  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرٗٔيُت اٟسَّ ًَ  

َّی ٥ِ َػل َٛ ُض٥ِ  َٟ َ ََٔشيُت أَِ٪ أَِسأ ا٢َ َو َٗ اُٟوا َصا ص٨َُا  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل  َػل

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ہبعک یک رطػ اچنہپ  و دیمح نب دعسمہ، اخدل انب احرث، دبعاہلل نب ترؿ، انعف، رضحت 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت البؽ افر ااسہم ہبعک ںیم دالخ نو ےئگ ےھت افر اؿ  ر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے 

ے رھپ درفازہ وھکال ایگ  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ ےلکن افر درفازہ دنب رکدای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبعک ںیم ھچک دری رہھٹ

ںیم رٹیس ی ےس ادنر ایگ افر تیب اہلل ںیم دالخ نوا افر ںیم  ے وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہکں امنز ڑپ ی ےہ اوہنں 

 ںیم ہی وھبؽ ایگ ہک ںیم اؿ ےس وپاتھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ے رفامای ہک اہیں رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک

 فملس  ے ینتک رتعک ڑپ ی ںیہ؟

 دیمح نب دعسمہ، اخدل انب احرث، دبعاہلل نب ترؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 

ی ة
 احیج افر ریغ احیج ےک ےئل کػ

     741    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

  تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ طہاب، حرضت سا٥ٟ رضی اہلل :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ و َحسَّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ٩ِ َسا٥ٕٟٔ 

ِٟبَِيَت صَُو َوأَُس  ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِيض٥ِٔ  وا  ُ٘ أ٠ََُِ َٓ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِحَة  ِْ ا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس َوبََٔل٢ْ َوًُ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َّی ٓٔيطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُِٟتطُ ص١َِ َػل َ َشأ َٓ ٠َ٘ٔيُت بََٔلُّل  َٓ ََٟخ  ٢ٔ ٩ِ٣َ َو ٨ُِت فٔی أَوَّ ُٛ َتُحوا  َّی بَيَِن َٓ ٥ِ َػل ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٥َ ِيطٔ َوَس٠َّ

 ِٟ ٧َٔيئِن ا ِٟامَیَ ٤ُوَزی٩ِٔ ا ٌَ 

ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب رل ، ق ،، انب باہب، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک 

اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل ںیم دالخ نو ے افر رضحت ااسہم افر رضحت البؽ افر رضحت امثعؿ ریض اہلل 

یھب آپ ےک اسھت ےھت افر درفازہ اؿ  ر دنب نوایگ  و  ب درفازہ وھکال ایگ  و بس ےس ےلہپ ںیم دالخ نوا افر ںیم رضحت البؽ ریض 

ں اہاہلل اعتٰیل ہنع ےس الم افر اؿ ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہبعک ںیم امنز ڑپ ی ےہ؟ اوہنں  ے رفامای ہک 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے درایمین وتسونں ےک درایمؿ امنز ڑپ ی۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب رل ، ق ،، انب باہب، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿجح اک ایب :   ابب

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 

ی ة
 احیج افر ریغ احیج ےک ےئل کػ

     742    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی  ًَِبٔس اہللٔو َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ا٢َ رَحِ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   

َبَة صَُو َوأَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس َو  ٌِ َٜ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ اِل ًَ َّی اہللُ  ٥َِٟ یَِسُخ٠َِضا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِحَة َو ِْ بََٔل٢ْ َوًُ

٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَ  ِْ أَِخبََرنٔی بََٔل٢ْ أَِو ًُ َٓ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ا٢َ  َٗ ٠َِيض٥ِٔ  ًَ ِت  َ٘ ٔ ُض٥ِ أََحْس ث٥َُّ أ٠ُُِ ٌَ ٠َِيطٔ ٣َ ًَ َّی اہللُ  َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٖٔ ا َّی فٔی َجِو ٥َ َػل ٧َٔيئِن َوَس٠َّ ِٟامَیَ ٤ُوَزی٩ِٔ ا ٌَ ِٟ َبٔة بَيَِن ا ٌِ َٜ  ِل

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت 

افر رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل  ںیہ ہک ںیم  ے داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبعک ںیم دالخ نو ے افر رضحت ااسہم

ہنع افر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 



 

 

ای امثعؿ نب ہحلط ریض  ںیہ ہک فہ ادنر دالخ  ںیہ نوےکس رھپ اؿ  ر درفازہ دنب رکدای ایگ رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ےھجم رضحت البؽ

 اہلل اعتٰیل ہنع  ے ربخ دی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہبعک ےک فطس ںیم دف امیین وتسونں ےک درایمؿ امنز ڑپ ی۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 

ی ة
 احیج افر ریغ احیج ےک ےئل کػ

     743    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ برک، ًبس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخاسحاٚ ب٩ ابزاہ :  راوی

ُس بِ  ًَِبْس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ برَِکٕ  ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َج٤ٔي ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ُ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ 

 ًَ َت اب٩َِ  ٌِ َلإئ أََس٤ٔ ٌَ ٔ ٜٔ ٠ُُِٗت ٟ ٩ًَِ زُُخؤٟطٔ َوَل ٥ِ ی٩َُِٜ َی٨َِهی  َٟ ا٢َ  َٗ ٥ِ تُِذ٣َزُوا بُٔسُخؤٟطٔ  َٟ ٖٔ َو َوا ٤ََّا أ٣ُٔزِت٥ُِ بٔاٟلَّ وُُل إ٧ٔ ُ٘ ىِّی بَّإض َي

ِٟبَيِ  ا َزَخ١َ ا َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ ُتُط َي ٌِ ٥ِ ُيَؼ١ِّ ٓٔيطٔ َس٤ٔ َٟ ا فٔی ٧ََواحٔيطٔ ك٠َُِّضا َو ًَ َت َز

َٟطُ ٣َا ٧ََواحٔيَضا ٠ُُِٗت  ِِٟ٘ٔب٠َُة  ٔ ا ا٢َ صَٔذظ َٗ َتئِن َو ٌَ ِٛ ِٟبَِئت َر ُٗب١ُٔ ا ٍَ فٔی  َٛ َد َر ا ََخَ َّ٤٠َ َٓ َد  َّی ََخَ ا٢َ ب١َِ فٔی ك١ُِّ  َحً َٗ أَفٔی َزَوایَاصَا 

ِٟبَِئت   ِٗٔب٠َٕة ٩ِ٣ٔ ا

امیہ، دبع نب دیمح، انب رکب، دبع، دمحم نب رکب، انب رج ، ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اطعء ےس اہک ہک ایک آپ  ے رضحت انب ااحسؼ نب ارب

ہک فہ ابعس وک ےتہک نو ے انس ےہ ہک مت وک ہبعک ںیم وطاػ اک مکح دای ایگ ےہ افر اس ےک ادنر دالخ نو ے اک مکح  ںیہ دای ایگ اطعء ےتہک ںیہ 

نو ے ےس  ںیہ رفےتک  نکی ںیم  ے انس ہک فہ ےتہک ںیہ ہک ےھجم رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زدی  ے ربخ  ہبعک ےک ادنر دالخ

دی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب ہبعک ںیم دالخ نو ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک امتؾ وکونں ںیم داع امیگن 

ں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی ےل آ ے  و  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ افر اس ںیم امنز  ںیہ ڑپ ی اہی

رشتفی ال ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تیب اہلل ےک اسےنم دف رڑپ ںی ڑپ  افر آپ  ے رفامای ہی ہلبق ےہ ںیم  ے رعض 

  فآہل فملس  ے رفامای ہک تیب اہلل اک رہ انکرہ ہلبق ےہ۔ایک ہک اس ےک انکرفں اک ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، انب رکب، دبع، دمحم نب رکب، انب رج ، :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیماحیج افر ریغ احیج

 

ی ة
  ےک ےئل کػ

     744    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ َفور، ہ٤ا٦، ًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َص٤َّ  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ َبَة َحسَّ ٌِ َٜ ٥َ َزَخ١َ اِل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلاْئ  ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ

٥ِ ُيَؼ١ِّ  َٟ ا َو ًَ َس َٓ ا٦َ ٨ًَِٔس َسارٔیَٕة  َ٘ َٓ  َوٓٔيَضا ٔستُّ َسَوإر 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ںیم  رفاتی ےہ ابیشؿ نب رففخ، امہؾ، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

 دالخ نو ے اس ںیم ھچ وتسؿ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رہ وتسؿ ےک اپس ڑھکے نو رک داع امیگن افر امنز  ںیہ ڑپ ی۔

 ابیشؿ نب رففخ، امہؾ، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ںیم داےلخ افر اس ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 

ی ة
 احیج افر ریغ احیج ےک ےئل کػ

     745    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظي٥، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، ًبساہلل ب٩ ابی اوفی، حرضت اس٤اًي١ ب٩ خاٟس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہِسیخ ب٩ یو٧ص،  :  راوی

ِبٔس اہللٔ ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس  ثَىٔی صَُظِي٥ْ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ثَىٔی ُِسَ  ب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی َػاحٔٔب َرُسو٢ٔ و َحسَّ

ا٢َ َُل اہللٔ َٗ ِٟبَِيَت فٔی ٤ًَُِزتٔطٔ  ٥َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ أََزَخ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

رس ، نب وی،س، ،میش، اامسلیع نب ایب اخدل، دبعاہلل نب ایب افیف، رضحت اامسلیع نب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس رعض ایک ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ رمع رابرک  احصیب

 ںیم تیب اہلل ںیم دالخ نو ے؟ اوہنں  ے رفامای ہک  ںیہ۔

 نب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رس ، نب وی،س، ،میش، اامسلیع نب ایب اخدل، دبعاہلل نب ایب افیف، رضحت اامسلیع :  رافی

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

  

 ...ہبعک یک امعرت  وڑان افر اس یک ریمعت ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک امعرت  وڑان افر اس یک ریمعت ےک ایبؿ ںیم



 

 

     746    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َّی اہللُ  َٗ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَلَی أََسأض إٔبَِزا ٠ُِتَضا  ٌَ ََٟح َبَة َو ٌِ َٜ ُت اِل ـِ َ٘ ٨َ َٟ ِو٣ٔٔک بٔاِلَُِٜفٔ  َٗ ًَِضٔس  َِٟوَُل َحَساثَُة  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ِيّظا حٔيَن ب٨ََِت ًَ إٔ٪َّ َُقَ َٓ صٔي٥َ 

ا ّٔ ََٟضا َخ٠ِ ٠ُِت  ٌَ َح َٟ ِت َو َصَ ِ٘ ِٟبَِيَت اِسَت  ا

 ییحی، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ییحی نب

افر اےس فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای ہک ارگ اہمتری وقؾ ےک ووگں  ے این این رفک ٹوھڑ رک االسؾ وبقؽ ہن ایک نوات  و ںیم تیب اہلل وک  وڑات 

ہ ت اربامیہ یک اینبدفں  ر انبات ویکہکن رقشی  ے  س فتق تیب اہلل وک انبای  و اےس مک )ٹوھ ا( رک دای افر ںیم اس ےک ےھچیپ یھب درفازرضح

 انبات۔

 ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک امعرت  وڑان افر اس یک ریمعت ےک ایبؿ ںیم

     747    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اب٩ ٤٧ير، حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس   ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٔ و َحسَّ  ٨َاز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ہبعک یک امعرت  وڑان افر اس یک ریمعت ےک ایبؿ ںیم
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ب٩ ابی برک ػسیٙ رضی اہلل ٨ًہ، ًبساہلل  :  راوی

 ب٩ ٤ًز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا



 

 

٩ًَِ ابِ  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٔس ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ َحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َُح٤َّ ًَ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ٔ ٔطَضإب 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُس  ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ٙٔ أَِخبََر  ی سِّ ٠ًََيِ اٟؼِّ َّی اہللُ  ا٢َ و٢َ اہللٔ َػل َٗ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

٠ُِت یَا َرُسو٢َ ا ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َوأًٔس إٔبَِزاصٔي٥َ  َٗ  ٩ًَِ وا  َتَصُ ِٗ َبَة ا ٌِ َٜ ِو٣َٔک حٔيَن ب٨ََِوا اِل َٗ ٥ِ َتَزِی أَ٪َّ  َٟ َوأًسٔ أَ َٗ ًَلَی  َصا  ََل َتزُزُّ َٓ ہللٔ أَ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٟئ٩ِٔ كَا٧َِت  إٔبَِزاصٔي٥َ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٟ ِو٣ٔٔک بٔاِلَُِٜفٔ  َٗ ِوَُل حِٔسثَاُ٪  َٟ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٥َ ٣َا أَُری َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِت َصَذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ ٦َ ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َتَزَک اِستََٔل ًَائَٔظُة َس٤ٔ

َوأًٔس إٔبَِزاصٔي٥َ  َٗ ًَلَی   ٥ِ ٥َِٟ یَُت٤َّ ِٟبَِيَت  ِٟحِٔحَز إُٔلَّ أَ٪َّ ا ٨َئِن ا٠ََّٟذی٩ِٔ َی٠َٔيأ٪ ا ِٛ  اٟزُّ

 ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب دمحم، نب ایب رکب دصقی ریض اہلل ہنع، دبعاہلل نب رمع، دیسہ اعہشئ دصہقی

ٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ایک مت ریض اہلل اعت

 ے  ںیہ داھکی ہک اہمتری وقؾ  ے  س فتق ہبعک انبای  و اےس رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ یک اینبدفں ےس ٹوھ ا رک دای رضحت اعہشئ 

اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس دفابرہ رضحت اربامیہ ہیلع ریض اہلل اعتٰیل 

ڑا ہن نوات، االسلؾ یک اینبدفں  ر ویکں  ںیہ انب دےتی  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ارگ اہمتری وقؾ  ے رفک وک این این ٹوھ

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ہی ابت رضفر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت انب رمع

 ے ینس نویگ ویکہکن ںیم داتھکی نوں ہک وج دف وک ے رجح اوسد ےس ےلم نو ے ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس اک االتسؾ 

  ہک ہی رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ یک اینبدفں  ر وپرا  ںیہ انب نوا۔ٹوھڑ دای ےہ اس ےئل

ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب دمحم، نب ایب رکب دصقی ریض اہلل ہنع، دبعاہلل نب رمع، دیسہ اعہشئ  :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بٜير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل  ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب ٣َخ٣ہ، ہارو٪، ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٣َخ٣ہ ب٩ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

 َ ٌٔيٕس اِْل ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٣ََة ح و َحسَّ ٩ًَِ ٣ََِخَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َحسَّ یِلٔیُّ َحسَّ



 

 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ َٜيِر ُ ٣َُة ب٩ُِ ب ُث  ٣ََِخَ َة یَُحسِّ َٓ َُٗحا ِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ا ٣َِولَی اب٩ِٔ ٤ًََُز َي ٌّ ٔ ُت ٧َآ ٌِ َس٤ٔ

ُت َرُسو ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  و٢ُ  ٢َ اہللٔ ًَ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

َبةٔ فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ  ٌِ َٜ َ اِل ٨ِز َٛ ُت  ِ٘ َٔ َِ َ ا٢َ بَُِٜٔفٕ َْل َٗ ٕة أَِو  ًَِضٕس بَٔحاص٠ٔٔيَّ ُْو  ِو٣َٔک َحٔسی َٗ ِوَُل أَ٪َّ  ٠ُِت بَابََضا بٔاِْلَِرٔق  َٟ ٌَ َح َٟ َو

 ٔ ِٟٔحِحز  َوَْلَِزَخ٠ُِت ٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ ا

 نب فبہ رخمہم، اہرفؿ، نب دیعس، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع اوباطرہ، دبعاہلل

فآہل فملس یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ریتی وقؾ  ے اجتیلہ وک ای رفامای ہک رفک وک این این ٹوھڑا ہن نوات  و ںیم ہبعک اک زخاہن اہلل ےک راےتس ںیم رخچ رک داتی فملس رفامےت ںیہ ہک ارگ

 افر ںیم اس اک درفازہ زنیم ےک اسھت انبات افر میطح وک ہبعک ںیم الم داتی۔

  نب ریکب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ رخمہم، اہرفؿ، نب دیعس، انب فبہ، رخمہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ہسی، س٠ي٥ ب٩ حبا٪، سٌيس، اب٩ ٣ی٨اء، حرضت ًبساہلل ب٩ زبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی اب٩َِ ٣ٔ  ٌِ ٌٔيٕس َي ٩ًَِ َس اَ٪  ث٨ََا َس٠ٔي٥ُ ب٩ُِ َحيَّ ثَىٔی اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َس٤ٔ و َحسَّ َٗ ًَِبَس ی٨َاَئ  ُت  ٌِ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  ىٔی  ٌِ ًَٟٔی َي ثَِتىٔی َخا و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٔ َي ِو٣َٔک اہللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر َٗ َِٟوَُل أَ٪َّ  ًَائَٔظُة   َوَس٥ََّ٠ یَا 

 َ ُتَضا بٔاِْل ِٗ ِٟزَ َ أ َٓ َبَة  ٌِ َٜ ََٟضَس٣ُِت اِل ٕک  ًَِضٕس بْٔٔشِ ُْو  َة َحٔسی بٔياا َوزِٔزُت ٓٔيَضا ٔستَّ ٗٔياا َوبَابّا ََغِ ََٟضا بَابَئِن بَابّا َْشِ ٠ُِت  ٌَ ِرٔق َوَج

َبةَ  ٌِ َٜ ِتَضا َحِيُث ب٨ََِت اِل َتَصَ ِٗ ِيّظا ا إٔ٪َّ َُقَ َٓ  ٔ ِٟٔحِحز َٕ ٩ِ٣ٔ ا  أَذُِر

یض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ےھجم ریمی اخہل دمحم نب احمت، انب دہمی، میلس نب ةحؿ، دیعس، انب انیمء، رضحت دبعاہلل نب زح ، ر

ں رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ایبؿ ایک رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اعہشئ! ارگ ریتی وقؾ ےک ووگ

 دف درفازے انبات اکی درفازہ رشمؼ یک رطػ افر  ے رشک این این ٹوھڑا ہن نوات  و ںیم ہبعک وک رگا رک اےس زنیم ےس الم داتی افر اس ےک

اکی درفازہ رغمب یک رطػ افر میطح یک رطػ ےس ھچ اہھت ہگج ہبعک ںیم افر زایدہ رک داتی ویکہکن رقشی  ے  ب ہبعک دفابرہ انبای اھت  و 

 اےس ٹوھ ا رکدای اھت۔



 

 

 ت دبعاہلل نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب احمت، انب دہمی، میلس نب ةحؿ، دیعس، انب انیمء، رضح :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک امعرت  وڑان افر اس یک ریمعت ےک ایبؿ ںیم
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 ہ٨از ب٩ ِسی، اب٩ ابی زائسہ، اب٩ ابی س٠امی٪، حرضت ًلاء :  راوی

 َٟ ا٢َ  َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ  ٪َ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة أَِخبََرنٔی اب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اْٟسَّ ِٟبَِيُت َز٩َ٣َ َیزٔیَس ب٩ِٔ َحسَّ َٚ ا ا اِحتََر َّ٤

َُزَا اؤیََة حٔيَن  ٌَ ٤َِِٟؤس٥َ یُزٔیُس أَِ٪ ٣ُ ٔس٦َ ا٨َّٟاُض ا َٗ َّی  ٔ َحً ُط اب٩ُِ اٟزُّبَيِر َٛ ٔ ٣َا كَاَ٪ َتَز َٓکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔظ  ٔ ا٦  یَُحزِّئَُض٥ِ أَِو َصا أَص١ُِ اٟظَّ

ًَلَیَّ فٔی ا٢َ َیا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض أَٔطيرُوا  َٗ ا َػَسَر ا٨َّٟاُض  َّ٤٠ََٓ ا٦ٔ  ًَلَی أَص١ِٔ اٟظَّ بَُض٥ِ  َضا ث٥َُّ أَبِىٔی ب٨َٔائََضا أَِو أُِػ٠ُٔح  یََُحِّ ـُ ُ٘ َِ َبٔة أَ ٌِ َٜ اِل

 ََ َٚ لٔی َرأِْی ٓٔيَضا أََری أَِ٪ ُتِؼ٠َٔح ٣َا َوهَی ٨ِ٣َٔضا َوَتَس ِس َُفٔ َٗ ِّی  إٔن َٓ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٠ًََِيطٔ ٣َا َوهَی ٨ِ٣َٔضا  بَِیّتا أَِس٥َ٠َ ا٨َّٟاُض 

 ًَ َ َوأَِحَحاّرا أَِس٥َ٠َ ا٨َّٟاُض  ٥ِ اِحت ُٛ ِو كَاَ٪ أََحُس َٟ  ٔ ا٢َ اب٩ُِ اٟزُّبَيِر َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِيَضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ ٌَٔث  َٚ بَِیُتُط ٣َا ٠َِيَضا َوبُ َر

ًَلَی أ٣َِزٔی ًَاز٦ْٔ  ِّی ثَََلثّا ث٥َُّ  ِّی ٣ُِشَتدٔيْر َرب ٔن َٕ بَِيُت َرب٥ُِِّٜ إ َِٜي َٓ ُظ  َّی یُحٔسَّ ًَلَی أَِ٪  َرضَٔی َحً ٍَ َرأِیَُط  ََلُث أَِج٤َ َّْ ا ٣ََضی اٟ َّ٤٠ََٓ

ٌَٔسُظ َرجُ  َّی َػ ٤َأئ َحً ُس ٓٔيطٔ أ٣َِْز ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٌَ ٢ٔ ا٨َّٟأض َيِؼ َتَحا٣َاُظ ا٨َّٟاُض أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ بٔأَوَّ َٓ َضا  ـَ ُ٘ َِٟقی ٨ِ٣ُٔط حَٔحاَرّة َی٨ِ َ أ َٓ  ١ْ

٥َِٟ یََزُظ ا٨َّٟاُض أََػابَُط َطِيْئ  ا  َّ٤٠َ ُتوَر  َٓ ٠َِيَضا اٟشُّ ًَ ََّر  َشت َٓ ٤ًَِٔسّة  ٔ أَ ١َ اب٩ُِ اٟزُّبَيِر ٌَ َح َٓ وا بٔطٔ اِْلَِرَق  ُِ َّی ب٠ََ وُظ َحً ـُ َ٘ ٨َ َٓ وا  ٌُ َتَتاَب

٠ًََيِ  َّی اہللُ  و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ ًَائَٔظَة َت ُت  ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ٔ إ ا٢َ اب٩ُِ اٟزُّبَيِر َٗ ٍَ ب٨َٔاُؤُظ َو َٔ َّی اِرَت َِٟوَُل أَ٪َّ ا٨َّٟاَض َحٔسیْث طٔ َو َحً ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ

ٔ َخ  ِٟحِٔحز ًَلَی ب٨َٔائٔطٔ َل٨ُُِٜت أَِزَخ٠ُِت ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ ا وِّی  َ٘ ةٔ ٣َا يُ َ٘ َٔ َِٟيَص ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ََٟضا ًَِضُسص٥ُِ بَُِٜٔفٕ َو ٠ُِت  ٌَ ََٟح َٕ َو ٤َِص أَذُِر

ُجوَ٪  زَاَز ٓٔيطٔ َخ٤َِص  بَابّا یَِسُخ١ُ ا٨َّٟاُض ٨ِ٣ٔطُ َوبَابّا َیَِخُ َٓ ا٢َ  َٗ ُٖ ا٨َّٟاَض  َِٟشُت أََخا ُٙ َو ٔٔ َِ ُ َِٟيِو٦َ أَٔجُس ٣َا أ أ٧ََا ا َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِ٣ُٔط 

َبةٔ  ٌِ َٜ ِٟب٨َٔاَئ َوكَاَ٪ كُو٢ُ اِل ٠َِيطٔ ا ًَ َبىَی  َٓ َِٟيطٔ  ٔ ا ٧ََوَز ا٨َّٟاُض إ َّی أَبَِسی أُسا ٔ َحً ِٟٔحِحز َٕ ٩ِ٣ٔ ا ًّ أَذُِر َة ذَٔرا ًَِْشَ ا َزاَز ث٤ََانَٔی  َّ٤٠َ َٓ ا 

َٟطُ بَابَئِن أََحُسص٤َُا یُِسَخ١ُ ٨ِ٣ٔطُ َواِْلََخُ یَُِخَ   ١َ ٌَ َٕ َوَج ًَِْشَ أَذُِر زَاَز فٔی كُؤٟطٔ  َٓ ُظ  َصَ ِ٘ ٔ ٓٔيطٔ اِسَت ُٗت١َٔ اب٩ُِ اٟزُّبَيِر ا  َّ٤٠َ َٓ ُد ٨ِ٣ٔطُ 

 ٔ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪ یُِدبٔرُُظ ب ًَِبسٔ ا ٔلَی  َِٟححَّاُد إ َتَب ا َِٟيطٔ َٛ ٔ ًَلَی أُٓضٕ ٧ََوَز إ ِٟب٨َٔاَئ  ٍَ ا ِس َوَؿ َٗ  ٔ َذَٟٔک َویُِدبٔرُُظ أَ٪َّ اب٩َِ اٟزُّبَيِر

ٔ فٔی َطِيٕئ  َِٟش٨َا ٩ِ٣ٔ َت٠ِٔلئذ اب٩ِٔ اٟزُّبَيِر َّا  ٠٤َِٟٔٔک إ٧ٔ ِبُس ا ًَ َِٟيطٔ  ٔ ََٜتَب إ َٓ ََّٜة  ُسو٢ُ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َ ٌُ ِٟ َٓأََٔقَّ ا ا ٣َا َزاَز فٔی كُؤٟطٔ  ا أ٣ََّ ُظ َوأ٣ََّ

ٔلَی ب٨َٔا ًَاَزُظ إ ُط َوأَ ـَ َ٘ ٨َ َٓ َتَحطُ  َٓ َّٟٔذی  َِٟباَب ا ٔلَی ب٨َٔائٔطٔ َوُسسَّ ا ُظ إ ٔ ََفُزَّ ِٟٔحِحز  ئٔطٔ ٣َا َزاَز ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ ا



 

 

ہنع ےک انہد نب رسی، انب ایب زادئہ، انب ایب امیلسؿ، رضحت اطعء ےس رفاتی ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک سیدی نب اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل 

زامہن ںیم  س فتق ہک اشؾ فاوں  ے ہکم فاوں ےس گنج یک افر تیب اہلل لج ایگ افر اس ےک ےجیتن ںیم وج نوان اھت فہ نوایگ  و رضحت 

انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے تیب اہلل وک ایس احؽ ںیم ٹوھڑ دای اتہک جح ےک وممس ںیم وگ آںیئ رضحت انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل 

اچےتہ ےھت ہک فہ اؿ ووگں وک اشؾ فاوں ےک الخػ ااھبرںی افر ا ںیہ رباہتخیگن رکںی  ب فہ وگ فا س نو ے ےگل  و رضحت  ہنع

زح ،  ے رفامای اے ووگ! ےھجم ۃبعک اہلل ےک ابرے ںیم وشمرہ دف ںیم اےس  وڑ رک دفابرہ انبؤں ای اس یک رمتم فریغہ رکفا دفں رضحت 

ٰیل ہنع رفام ے ےگل ہک ریمی ہی را ے ےہ ہک اس اک وج ہصح رخاب نوایگ اس وک در ت رکفا ایل اج ے ابیق تیب انب ابعس ریض اہلل اعت

اہلل وک ایس رطح رےنہ دای اج ے  س رطح ہک ووگں ےک زامہن ںیم اھت افر ایہن رھتپفں وک ابیق رےنہ دف ہک نج  ر وگ االسؾ ال ے افر 

وک وعبمث ایک ایگ  و رضحت انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام ے ےگل ہک ارگ مت ںیم ےس یسک اک رھگ لج  ب  ر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اج ے  و فہ وخش  ںیہ نواگ  ب کت ہک اےس این ہن انبےل  و اےنپ رب ےک رھگ وک ویکں ہن انبای اج ے؟ ںیم نیت رمہبت ااختسرہ رکفں اگ رھپ

ں  ے نیت رمہبت ااختسرہ رکایل  و اوہنں  ے اےس  وڑ ے اک ارادہ ایک  و ووگں وک رطخہ دیپا نوا ہک اس اکؾ  ر ہتخپ زعؾ رکفں اگ  ب اوہن

وج آدیم بس ےس ےلہپ تیب اہلل وک  وڑ ے ےک ےئل اس  ر ڑچے اگ  و اس  ر آامسؿ ےس وکیئ زیچ الب انزؽ ہن نو اج ے  و اکی آدیم اس  ر 

 و  ب ووگں  ے اس  ر داھکی ہک وکیئ فیلکت  ںیہ یچنہپ  و بس ووگں  ے اےس لم وک ڑچاھ افر اس  ے اس ںیم ےس اکی رھتپ رگاای 

 وڑ ڈاال اہیں کت ہک اےس زنیم ےک ربارب رکدای رضحت انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے دنچ وتسؿ ڑھکے رک ےک اس  ر  ر دے ڈاؽ 

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ وک  دےی اہیں کت ہک اس یک دویارںی دنلب نوںیئگ افر رضحت انب زح ، ریض

 اک رخہچ رفامےت نو ے انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ارگ ووگں  ے رفک وک این این ٹوھڑا ہن نوات افر ریمے اپس اس یک ریمعت

 ںیم دالخ رک داتی افر اس ںیم اکی درفازہ ااسی انبات ہک  س ےس یھب  ںیہ ےہ ارگ ںیم دفابرہ انبات  و میطح ںیم ےس اپچن اہھت ہگج تیب اہلل

وگ ابرہ ںیلکن رضحت انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آج ریمے اپس اس وک رخہچ یھب وموجد ےہ افر ےھجم ووگں اک ڈر 

اہلل ںیم زایدہ رک دی اہیں کت ہک اس ہگج ےس  یھب  ںیہ ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت انب زح ،  ے میطح ںیم ےس اپچن اہھت ہگج تیب

اس یک اینبد اظرہ نویئ رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ فایل اینبد  ےس ووگں  ے داھکی رضحت انب زح ، ے اس انیبد  ر دویار یک ریمعت رشفع 

ؾ نو ے اگل رھپ اس ےک وطؽ ںیم رکادی اس رطح تیب اہلل ابملیئ ںیم ا ےنرہ اہھت نوایگ  ب اس ںیم زایدیت یک  و اس اک وطؽ مک ولعم

دس اہھت زایدیت یک افر اس ےک دف درفازے انب ے ہک اکی درفازہ ےس دالخ نوں افر دفرسے درفازے ےس ابرہ الکن اج ے  و  ب 

انب زح ،  رضحت زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیہش رک د ے ےئگ  و اجحج  ے وجااب دبعاکلمل نب رمفاؿ وک اس یک ربخ دی افر اھکل ہک رضحت

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ۃبعک اہلل یک وج ریمعت یک ےہ فہ اؿ اینبدفں ےک اطمقب ےہ ںیہنج ہکم ےک ابامتعد ووگں  ے داھکی ےہ  و دبعاکلمل

 ے وجاابرضحت اجحج وک اھکل ہک ںیمہ رضحت انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رد فدبؽ ےس وکیئ رغض  ںیہ اوہنں  ے وطؽ ںیم وج 



 

 

ہف ایک ےہ افر میطح ےس وج زادئ ہگج تیب اہلل ںیم دالخ یک ےہ اےس فا س اکنؽ دف افر اےس یلہپ رطح دفابرہ انب دف افر وج درفازہ ااض

 اوہنں  ے وھکال ےہ اےس یھب دنب رک دف رھپ اجحج  ے تیب اہلل وک رگا رک دفابرہ ےلہپ یک رطح اےس انب دای۔

 انب ایب امیلسؿ، رضحت اطعءانہد نب رسی، انب ایب زادئہ،  :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک امعرت  وڑان افر اس یک ریمعت ےک ایبؿ ںیم

     752    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ًبساہلل ب٩ ًبيساہلل ب٩ ٤ًير وٟيس، ب٩ ًلاء حارث، اب٩ ًبساہلل ب٩ ابی  ٣ح٤س :  راوی

 ربيٌہ، ًبساہلل ب٩ ًبيساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ زبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبَر٧ََا اب٩ُِ جُ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِٟؤٟيَس ب٩َِ َحسَّ ٕ َوا ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ًُبَِئس ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َزیِٕخ 

ِٟحَ  َس ا َٓ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُبَِيٕس َو ا٢َ  َٗ َة  ٌَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َربٔي ًَ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ثَأ٪  ًَِبٔس ًََلإئ یَُحسِّ ًَلَی  ًَِبسٔ اہللٔ  ارُٔث ب٩ُِ 

٠٤َِٟٔٔک  ٔ  ا ًَائ  ٩ِ٣ٔ ٍَ ٔ َس٤ٔ ىٔی اب٩َِ اٟزُّبَيِر ٌِ ٠٤َِٟٔٔک ٣َا أَُه٩ُّ أَبَا ُخبَِيٕب َي ًَِبُس ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٓتٔطٔ  َُّط ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪ فٔی خََٔل َظَة ٣َا كَاَ٪ َیز٥ًُُِ أ٧َ

و٢ُ ٣َاَذا ُ٘ َتَضا َت ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُتطُ ٨ِ٣َٔضا  ٌِ َِٟحارُٔث بَلَی أ٧ََا َس٤ٔ ا٢َ ا َٗ ُط ٨ِ٣َٔضا  ٌَ ٠َِيطٔ  َس٤ٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ

 ُٛ ًَِسُت ٣َا َتَز ٔک أَ ِ ًَِضٔسص٥ِٔ بٔاْٟشِّ ِوَُل َحَساثَُة  َٟ ِٟبَِئت َو وا ٩ِ٣ٔ ب٨َُِيأ٪ ا َصُ ِ٘ ِو٣َٔک اِسَت َٗ ٥َ إٔ٪َّ  ِو٣ٔٔک َوَس٠َّ َ٘ ٔ إِٔ٪ بََسا ٟ َٓ وا ٨ِ٣ُٔط 

َض٠ُِمِّ  َٓ ٔسی أَِ٪ َیب٨ُِوُظ  ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُبَِيٕس َوَزازَ ٩ِ٣ٔ َب َٕ َصَذا َحٔسیُث  ٔة أَذُِر ٌَ یّبا ٩ِ٣ٔ َسِب َٓأََراَصا ََقٔ وا ٨ِ٣ُٔط  ُٛ   ْٔلُرَٔیٔک ٣َا َتَز

ًَئِن  ََٟضا بَابَئِن ٣َِوُؿو ٠ُِت  ٌَ َح َٟ ٥َ َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًََلإئ  َِٟؤٟيُس ب٩ُِ  ٠َِيطٔ ا ا َوَص١ِ  ًَ بٔيا ا َوََغِ ٗٔيا فٔی اِْلَِرٔق َْشِ

زُّّزا أَِ٪ َُل یَِسُخ٠ََضا إُٔلَّ ٩ِ٣َ أََرازُو ٌَ ا٢َ َت َٗ ٠ُُِٗت َُل  َِٟت  ا َٗ وا بَابََضا  ٌُ َٓ ِو٣ُٔک َر َٗ َٓکَاَ٪ اٟزَُّج١ُ إَٔذا صَُو أََراَز أَِ٪ َتِسرٔی٩َ ٥َٟٔ كَاَ٪  ا 

 ٔ َّی إ ا٢َ یَِسُخ٠ََضا یََسًُو٧َطُ َیزَِتقٔی َحً َٗ و٢ُ َصَذا  ُ٘ َتَضا َت ٌِ ٠٤َِٟٔٔک ٠َِٟٔحارٔٔث أ٧ََِت َس٤ٔ ِبُس ا ًَ ا٢َ  َٗ َم  َ٘ َش َٓ وُظ  ٌُ َٓ َذا كَاَز أَِ٪ یَِسُخ١َ َز

 ١َ ُتطُ َو٣َا َتَح٤َّ ِٛ ِّی َتَز ا٢َ َوزِٔزُت أَن َٗ َؼاُظ ث٥َُّ  ٌَ ًَّة بٔ ََٜت َسا ٨َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ 

 نب دیبع اہلل نب ریمع فدیل، نب اطعء احرث، انب دبعاہلل نب ایب رہعیب، دبعاہلل نب دیبع دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، دبعاہلل

اہلل، رضحت دبعاہلل نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک احرث نب دبعاہلل دبعاکلمل نب رمفاؿ ےک دفر الختف ںیم اؿ ےک 

 ہک اوب بیب ینعی انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعہشئ ریض اہلل اپس فہی ےل رک ےئگ  و دبعاکلمل ےنہک ےگل ہک ریما ایخؽ ےہ

اعتٰیل اہنع ےس ےنس ریغب رفاتی رکےت ںیہ احرث ےنہک ےگل ہک  ںیہ ہکلب ںیم  ے وخد رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ہی دحثی 



 

 

ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل ینس ےہ دبعاکلمل ےنہک اگل ہک مت  ے وج انس ےہ اےس ایبؿ رکف فہ ےتہک ںیہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریتی وقؾ ےک ووگں  ے تیب اہلل یک اینبدفں وک مک وک دای ےہ افر ارگ ریتی وقؾ ےک ووگں  ے 

 دفابرہ انب داتی  و ارگ ریمے دعب ریتی وقؾ اےس دفابرہ رشک وک این این ہن ٹوھڑا نوات  و انتج اوہنں  ے اس ںیم ےس ٹوھڑ دای ےہ ںیم اےس

انب ے اک ارادہ رکے  و آف ںیم ںیہمت داھکؤں ہک اوہنں  ے اس یک ریمعت ںیم ےس ایک ٹوھڑا ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ہلل نب دیبع یک دحثی ےہ افر اس  ر فدیل نب اطعء رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک فہ ہگج داھکیئ وج ہک رقتایب است اہھت  یھ ہی دبعا

 ے ہی ااضہف ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم تیب اہلل ںیم دف درفازے زنیم ےک اسھت انب داتی اکی رشمؼ یک 

دنلب ویکں رکدای اھت؟ رضحت  رطػ افر اکی رغمب یک رطػ افر ایک مت اجیتن نوں ہک اہمتری وقؾ ےک ووگں  ے اس ےک درفازے وک

ےس اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک ہک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ربکت افر رغفر یک فہج 

دالخ نو ے وک ارادہ ہک تیب اہلل ںیم وکیئ دالخ ہن نو وسا ے اؿ ووگں ےک ہک نج ےک ےئل ہی اچںیہ  و  ب وکیئ آدیم تیب اہلل ںیم 

رکات  و فہ اےس البےت افر  ب فہ دالخ نو ے ےک رقنی نوات  و فہ اےس داکھ دےتی افر فہ رگ ڑپات دبعاکلمل  ے احرث ےس اہک ایک مت  ے 

الیھٹ  ہی دحثی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وخد ینس ےہ؟ اوہنں  ے اہک ہک اہں! رافی ےتہک ںیہ ہک دبعاکلمل ھچک دری اینپ

 ےس زنیم رکدیات راہ افر ےنہک اگل ہک اکش ہک ںیم  ے اس یک ریمعت وک ایس احؽ  ر ٹوھڑا دای نوات۔

دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، دبعاہلل نب دیبعاہلل نب ریمع فدیل، نب اطعء احرث، انب دبعاہلل نب ایب رہعیب، دبعاہلل  :  رافی

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعنب دیبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب زح ،

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک امعرت  وڑان افر اس یک ریمعت ےک ایبؿ ںیم

     753    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ حب٠ہ، ابوًاػ٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، حرضت اب٩ جزیخ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ًَأػ٥ٕ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجَب٠ََة َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ص٤َُا  ٚٔ لِٔکَ ا ِبُس اٟزَّزَّ

 ٔ ١َِْ َحٔسیٔث اب٩ِٔ برَِکٕ  ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٣ٔ 

ی لہ، اوباعمص، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رضحت انب رج ، ےس اس  دن ےک اسھت انب رکب یک دحثی یک رطح رفاتی 
ذ
دمحم نب رمعف نب 

 لقن یک یئگ ےہ۔

ی لہ، اوباعمص، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رضحت انب رج ، :  رافی
ذ
 دمحم نب رمعف نب 
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 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک امعرت  وڑان افر اس یک ریمعت ےک ایبؿ ںیم

     754    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوٗزًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساہلل ب٩ برک، حات٥ ب٩ ابی ػِيرہ،  :  راوی

ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ أَبٔی َػِٔيَرةَ  ِضِٔمُّ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ برَِکٕ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩َِ و َحسَّ ًَِبَس ا ًََة أَ٪َّ  زَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی   

اَت١َ اہللُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ِٟبَِئت إٔذِ  ُٖ بٔا ا٢َ ٣َزَِواَ٪ بَِی٤َ٨َا صَُو یَُلو َٗ و٢ُ  ُ٘ ُتَضا َت ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن َي ًَلَی أ٦ُِّ ا ٔ َحِيُث یَِٜٔذُب  ب٩َِ اٟزُّبَيِر

ِٟبَِيَت حَ  ُت ا ـِ َ٘ ٨َ َٟ ِو٣ٔٔک بٔاِلَُِٜفٔ  َٗ َِٟوَُل حِٔسثَاُ٪  ًَائَٔظُة  ٥َ یَا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ٔ ِٟٔحِحز َّی أَزٔیَس ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ ا إٔ٪َّ ً

 ِٟ ١ِ صََذا یَا أ٣َٔيَر ا ُ٘ َة َُل َت ٌَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َربٔي َِٟحارُٔث ب٩ُِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟب٨َٔأئ  وا فٔی ا ُ صَّ َٗ ِو٣َٔک  ُت أ٦َُّ َٗ ٌِ أ٧ََا َس٤ٔ َٓ ٤ُِذ٨٣ٔٔيَن 

َٟتَرَ  ِب١َ أَِ٪ أَصِٔس٣َُط  َٗ ُتطُ  ٌِ ٨ُِت َس٤ٔ ُٛ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ ُث َصَذا  ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن تَُحسِّ ٔ ا ًَلَی ٣َا بَىَی اب٩ُِ اٟزُّبَيِر ُتُط  ِٛ 

دمحم نب احمت، دبعاہلل نب رکب، احمت نب ایب ریغصہ، اوبزقہع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاکلمل نب رمفاؿ تیب اہلل ےک وطاػ ےک دفراؿ 

اتہک ےہ ہک ںیم  ے اؿ ےس انس فہ ہہک راہ اھت ہک اہلل انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یالک رک دے فہ اؾ امومنینم  ر وھجٹ اتہک اھت افر 

تیب رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اعہشئ! ارگ ریتی وقؾ ےک ووگں  ے ایناین رفک ٹوھڑا ہن نوات  و ںیم 

 وک مک رکدای ےہ احرث نب اہلل وک  وڑ رک میطح فاےل ہصح وک اس ںیم اشلم رک داتی ویکہکن ریتی وقؾ ےک ووگں  ے تیب اہلل یک ریمعت

دبعاہلل ےتہک ںیہ اے اریمامومنینم! آپ اےسی ہن ںیہک ویکہکن ںیم  ے اؾ امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی دحثی وخد ینس ےہ 

 داتی۔دبعاکلمل  ے اہک ہک ارگ ںیم ہی ابت تیب اہلل وک رگا ے ےس ےلہپ  ن اتیل  و ںیم رضحت انب زح ، فایل ریمعت وک اقمئ رےنہ 

 دمحم نب احمت، دبعاہلل نب رکب، احمت نب ایب ریغصہ، اوبزقہع :  رافی

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

  

 ...ہبعک یک دویار افر اس ےک درفازے ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمہبعک یک دویار افر اس ےک درفازے 

     755    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابواحوؾ، اطٌث ب٩ ابی طٌْاء، اسوز ب٩ یزیس، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ُث بِ  ٌَ ث٨ََا أَِط ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحسَّ ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس َِٟت َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٩ًَِ اِْلَِسَوز أئ  َْ ٌِ ٩ُ أَبٔی اٟظَّ

 َٟ  ٥َٔ٠ َٓ ٠ُُِٗت   ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ِٟبَِئت صَُو  َِٟحِسرٔ أ٩ِ٣َٔ ا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ إٔ٪َّ َسأ َٗ ِٟبَِئت  ٥ِ یُِسخ٠ُٔوُظ فٔی ا

 َ صَّ َٗ ِو٣َٔک  ِو٣ُٔک ُٟٔيِسخ٠ُٔوا ٩ِ٣َ َطاُؤا َوی٨٤ََِ َٗ َٗ ١َ َذٟٔٔک  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ٌّ ٔٔ ٤َا َطأُِ٪ بَابٔطٔ ٣ُزَِت َٓ ٠ُُِٗت  ُة  َ٘ َٔ وا ٩ِ٣َ َطاُؤا ِت بٔض٥ِٔ ا٨َّٟ ٌُ

 َ ٨ََوزُِت أ َٟ ٠ُُٗوبُُض٥ِ  ُٖ أَِ٪ ت٨ُِرٔکَ  أََخا َٓ َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ  ًَِضُسص٥ُِ فٔی ا ِو٣َٔک َحٔسیْث  َٗ ِوَُل أَ٪َّ  َٟ َٚ َو ٔ ِٟز ُ ِٟبَِئت َوأَِ٪ أ َِٟحِسَر فٔی ا ِ٪ أُِزخ١َٔ ا

 بَابَُط بٔاِْلَِرٔق 

دیعس نب وصنمر، اوباوحص، ا ثع نب ایب اثعشء، اوسد نب سیدی، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص 

 فہ تیب اہلل ںیم اشلم ےہ ای  ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہلل ہیلع فآہل فملس ےس میطح یک دویار ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک ایک

رفامای ہک اہں ںیم  ے رعض ایک ہک رھپ اےس تیب اہلل ںیم دالخ ویکں  ںیہ ایک؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اہمتری وقؾ 

فازہ دنلب ویکں ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےک ووگں ےک اپس اس اک رخہچ مک نوایگ اھت ںیم  ے رعض ایک ہک اس اک در

ہک اہمتری وقؾ ےک ووگں  ے اس رطح ایک ےہ اتہک  ےس اچںیہ دالخ رکںی افر  ےس اچںیہ رفک دںی افر ارگ اہمتری وقؾ ےک ووگں 

میطح یک دویارفں وک تیب اہلل ںیم دالخ رک داتی افر اس  ے این این رفک ہن ٹوھڑا نوات افر ےھجم ہی ڈر ہن نوات ہک ہی ا ںیہ انوگار ےگل اگ  و ںیم 

 ےک درفازے وک زنیم ےک اسھت الم داتی۔

 دیعس نب وصنمر، اوباوحص، ا ثع نب ایب اثعشء، اوسد نب سیدی، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک دویار افر اس ےک درفازے ےک ایبؿ ںیم

     756    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبيساہلل، اب٩ ٣وسٰی طیبا٪، اطٌث ب٩ ابی طٌْاء، اسوز ب٩ یزیس، سيسہ ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہا تٌالٰی 

 ًَ ث٨ََا َطِیَباُ٪  ىٔی اب٩َِ ٣ُوَسی َحسَّ ٌِ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ َي ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  أئ و َحسَّ َْ ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ِ أَِط

َّی اہللُ ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ َِٟت َسأ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ یَزٔیَس  ىَی ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ َٚ ا ٔ َوَسا ِٟٔحِحز ٩ًَِ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   

 َٗ َِٟيطٔ إُٔلَّ بُٔش٥َّٕ٠ َو ٔ ُس إ ٌَ ا َُل ُيِؼ ٌّ ٔٔ ٤َا َطأُِ٪ بَابٔطٔ ٣ُزَِت َٓ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ ٓٔيطٔ  َٗ ٠ُُٗوبُُض٥ِ َحٔسیٔث أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َو َة أَِ٪ َت٨َِٔفَ  َٓ  ا٢َ ٣ََدا



 

 

اہلل، انب ومٰیس ابیشؿ، ا ثع نب ایب اثعشء، اوسد نب سیدی، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع

رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس میطح ےک ابرے ںیم وپاھچ آےگ دحثی ایس رطح ےہ افر اس ںیم ےہ 

ےہ ہک وسا ے ڑیس ی ےک اس یک رطػ  ںیہ ڑچاھ اج اتکس رفامای ہک اؿ ےک دوں ںیم رفنت ےہ ہک تیب اہلل اک درفازے اانت دنلب ویکں 

 دیپا نو ے اک ڈر ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل، انب ومٰیس ابیشؿ، ا ثع نب ایب اثعشء، اوسد نب سیدی، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...اعزج افر وبڑاھ فریغہ ای تیم یک رطػ ےس جح رک ے ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اعزج افر وبڑاھ فریغہ ای تیم یک رطػ ےس جح رک ے ےک ایبؿ ںیم

     757    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، س٠امی٪ ب٩ يشار، اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّطُ  ًَبَّإض أ٧َ  ب٩ِٔ 

١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ ١َ  كَاَ٪ ا ٌَ َح َٓ تٔيطٔ  ِٔ ٥َ َتِشَت ٌَ ِْ َحائَِتطُ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ َخ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ١ُ  ًَبَّإض َرزٔی ـِ َٔ ِٟ ا

 َٔ ِٟ ُٖ َوِجَط ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِصٔ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َح َٓ َِٟيطٔ  ٔ ِيَضا َوَت٨ُِوزُ إ َٟ ٔ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َی٨ُِوزُ إ ا َٗ ِّٙ اِْلََخٔ  ٔلَی اٟظِّ ١ٔ إ ـِ

ًَلَی اٟ ِْبَُت  ٍُ أَِ٪ َی بٔيّرا َُل َيِشَتٔلي َٛ ِت أَبٔی َطِيّدا  َٛ َِٟحخِّ أَِزَر ٔ فٔی ا ًَلَی ًَٔبازٔظ َة اہللٔ  ـَ ي ٥ِ إٔ٪َّ ََفٔ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِط  أَحُخُّ  َٓ زَّاح٠َٔٔة أَ

 َٔ َِٟوَزا  َوَذَٟٔک فٔی َححَّةٔ ا

ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، امیلسؿ نب اسیر، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک رضحت لضف نب 

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وسار ےھت ہک اکی تررت آیئ وج ہلیبق معثخ ےس  یھ اس  ے 

فآہل فملس ےس ہلئسم وپاھچ  و رضحت لضف ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ دےنھکی یگل  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع 

 ے لضف ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک رہچہ دفرسی رطػ ریھپ دای فہ تررت رعض رکیت ےہ اے اہلل ےک روسؽ! اہلل اعتیل  ے اےنپ دنبفں  ر 

تہب وبڑاھ ےہ فہ اطتق  ںیہ راتھک ہک وساری  ر ھٹیب ےکس  و ایک ںیم اس یک رطػ ےس جح رک یتکس نوں؟  جح رفض ایک ےہ ریما ابپ  و

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں افر ہی ہجح اوداع اک فاہعق ےہ۔



 

 

 ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، امیلسؿ نب اسیر، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اعزج افر وبڑاھ فریغہ ای تیم یک رطػ ےس جح رک ے ےک ایبؿ ںیم

     758    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حرضت ٓـ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًلی ب٩ خْش٦، ًيسی، اب٩ جزیخ :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ َيَشارٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٕ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی  ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ثَىٔی  ٩ًَِ َحسَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   

َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  ا َٗ  ٥َ ٌَ ِْ ١ٔ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ َخ ـِ َٔ ِٟ ٍُ أَِ٪ َيِشَتؤَی  ا َِٟحخِّ َوصَُو َُل َيِشَتٔلي ُة اہللٔ فٔی ا ـَ ي ٠ًََِيطٔ ََفٔ بٔيْر  َٛ أَبٔی َطِيْذ 

٨ًَِطُ  ِّی  ُحط َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٔ ٌٔيرٔظ ٔ َب  ًَلَی َهِضز

اتی ےہ ہک ہلیبق معثخ یک اکی تررت رعض رکیت ےہ اے یلع نب رشخؾ، یسیع، انب رج ،، رضحت لضف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریما ابپ وبڑاھ ےہ اؿ  ر اہلل  ے جح رفض رکدای ےہ افر فہ اےنپ افٹن یک تشپ  ر ےنھٹیب یک 

 اطتق  ںیہ رےتھک  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و اؿ یک رطػ ےس جح رک ےل۔

 یلع نب رشخؾ، یسیع، انب رج ،، رضحت لضف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ےچب ےک جح ےک حیحص نو ے ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےچب ےک جح ےک حیحص نو ے ےک ایبؿ ںیم

     759    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، ابوبرک، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابزاہي٥ ب٩ ً٘بہ، َکیب،  :  راوی

 حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ بِ  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔي ٩ُ رَحِ

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَّإض  یِٕب ٣َِولَی اب٩ِٔ  ٩ًَِ َُکَ َبَة  ِ٘ ّبا بٔاٟزَِّوَحأئ  طٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ ًُ ِٛ َٟقَٔی َر



 

 

َِٟيطٔ ا٣َِزأَْة َػبٔيا  ٔ ِت إ ٌَ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ََفَ َٗ اُٟوا ٩ِ٣َ أ٧ََِت  َ٘ َٓ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪  اُٟوا ا َٗ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َِٟت أََٟٔضَذا َحخٌّ  ا َ٘ َٓ ا 

َٟٔک أَِجزْ   َو

، انب ہنییع، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ایب رمع

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاحء ےک اقمؾ  ر ھچک وسارفں  ے الماقت یک  و آپ یلص اہلل ہیلع 

ؿ  و اؿ ووگں  ے اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکؿ ںیہ آپ یلص فآہل فملس  ے رفامای ہک مت وکن ی وقؾ نو؟ فہ ےنہک ےگل املسم

 اس اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  و اؿ ںیم ےس اکی تررت  ے اےنپ ےچب وک ا ےن رک رعض ایک ہک ایک

 ای افر ےھجت یھب ارج ےلم اگ۔اک یھب جح نو اج ے اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفام

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ایب رمع، انب ہنییع، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، رضحت انب  :  رافی

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےچب ےک جح ےک حیحص نو ے ےک ایبؿ ںیم

     760    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ً٘بہ، َکیب، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

یِٕب ٣َُح٤َّ  ث٨ََا أَبُو َُکَ َٗ َحسَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ َبَة  ِ٘ ٔس ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ُس ب٩ُِ ا

َٟٔک أَِجزْ  ٥ِ َو ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََٟٔضَذا َحخٌّ  ا َ٘ َٓ ََٟضا  ا  ِت ا٣َِزأَْة َػبٔيا ٌَ َٓ  َر

العء، اوبااسہم، ایفسؿ، دمحم نب ہبقع، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک اکی اوبرکبی، دمحم نب 

تررت  ے اےنپ ےچب اک ا ےن رک رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایک اس اک جح نو اج ے اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں افر 

 ےھجت یھب اس اک ارج ےلم اگ۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، اوبااسہم، ایفسؿ، دمحم نب ہبقع، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےچب ےک جح ےک حیحص نو ے ےک ایبؿ ںیم

     761    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤، ب٩ سٔيا٪، ابزاہي٥، ب٩ ً٘بہ، حرضت َکیب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ٘ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ ًُ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِت َػبٔياا و َحسَّ ٌَ َٓ یِٕب أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َر ٩ًَِ َُکَ َبَة 

َٟٔک أَِجزْ  ٥ِ َو ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََٟٔضَذا َحخٌّ  ا َ٘ َٓ 

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، نب ایفسؿ، اربامیہ، نب ہبقع، رضحت رکبی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی تررت  ے ےچب وک 

 ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک اس اک جح نو اج ے اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں افر ےھجت یھب ارج ےلم اگ۔ا ےن رک رعض 

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، نب ایفسؿ، اربامیہ، نب ہبقع، رضحت رکبی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےچب ےک جح ےک حیحص نو ے ےک ایبؿ ںیم

     762    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ً٘بہ، َکیب، اب٩ ًباض :  راوی

َّی َحسَّ  ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٠ِْٔطٔ و َحسَّ ًَبَّإض ب٤ٔٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ َبَة  ِ٘ ٔس ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ  ث٨ََا 

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، دمحم نب ہبقع، رکبی، انب ابعس اس  دن ےک اسھت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس 

  یک یئگ ےہ۔دحثی یک رطح رفاتی لقن

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، دمحم نب ہبقع، رکبی، انب ابعس :  رافی

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

  

 ...ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمع ںیم اکی رمہبت جح رفض ایک ایگ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رمع ںیم اکی رمہبت جح رفض ایک ایگ ےہ ۔ اس

     763    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، یزیس ب٩ ہارو٪، ربيٍ ب٩ ٣ش٥٠، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕب َحسَّ  ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ و َحسَّ  ٕ ٔس ب٩ِٔ زَٔیاز ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔشیُّ  َُِٟقَ ٍُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا َة ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔي



 

 

 ِٟ ٠َِي٥ُِٜ ا ًَ ِس ََفََق اہللُ  َٗ ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَا٦ٕ حَ َٗ ا٢َ َرُج١ْ أَك١َُّ  َ٘ َٓ وا  ُححُّ َٓ خَّ 

 ََ ٠ُُِٗت  َِٟو   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََٟضا ثَََلثّا  ا َٗ َّی  َشََٜت َحً َٓ ُت٥ِ ث٥َُّ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ٤ََٟا اِسَتَل َوَجَبِت َو َٟ  ٥ِ ٌَ

٤ََّا إ٧ٔ َٓ ُت٥ُِٜ  ِٛ ا٢َ َذُرونٔی ٣َا َتَز َٗ  ِ أ َٓ إَٔذا أ٣ََزِت٥ُُِٜ بَٔظِيٕئ  َٓ ًَلَی أ٧َِبَٔيائٔض٥ِٔ  ٔ ُسَذأٟض٥ِٔ َواِختََٔلٓٔض٥ِٔ  َٜثَِرة ٔ ِب٥ُِٜ٠َ ب َٗ تُوا َص٠ََک ٩ِ٣َ كَاَ٪ 

ََٓسًُوظُ  ٩ًَِ َطِيٕئ  ُت٥ِ َوإَٔذا ٧ََضِیُت٥ُِٜ  ٌِ  ٨ِ٣ُٔط ٣َا اِسَتَل

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، رعیب نب ملسم، دمحم نب زاید، رضح

ض روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ ہبطخ دای افر رفامای اے ووگ! مت  ر جح رفض ایک ایگ ےہ  س مت جح رکف  و اکی آدیم  ے رع

فآہل فملس اخومش رےہ اہیں کت ہک اس  ے آپ یلص اہلل ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایک رہ اسؽ جح رفض ایک ایگ ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع 

ر مت ہیلع فآہل فملس  ے نیت رمہبت رعض ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ ںیم اتہک اہں  و رہ اسؽ جح فا ب نو اجات اف

 ٹوھڑ دای رکفں مت اؿ ےک ابرے ںیم ھجم ےس ہن اس یک اطتق ہن رےتھک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک نج اب وں وک ںیم

وپاھچ رکف ویکہکن مت ےس ےلہپ وگ رثکت وساؽ یک فہج ےس یالک نو ے افر فہ اےنپ ویبنں ےس االتخػ رکےت ےھت  ب ںیم ںیہمت 

 ۔یسک زیچ اک مکح رکفں  و بسح ااطتستع مت اےس اانپ و افر  ب ںیہمت یسک زیچ ےس رفک دفں  و مت اےس ٹوھڑ دف

 زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، رعیب نب ملسم، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

 اک ایبؿ جح :   ابب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     764    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ٗلا٪، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕب َو٣ُ  ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ َحسَّ  ٍْ ٔ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٤ََز أَ٪َّ َح٤َّ

 ٕ ٦ َضا ذُو ٣ََِحَ ٌَ ٤َِٟزِأَةُ ثَََلثّا إُٔلَّ َو٣َ ا٢َ َُل ُتَشأَفِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی، اطقؿ، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک وکیئ تررت نیت دؿ رفس ہن رکے وسا ے اس ےک ہک اس ےک اسھت رحمؾ نو ینعی رحمؾ ےک ریغب تررت وک 



 

 

 ےس عنم رفام دای ایگ۔رفس رک ے 

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی، اطقؿ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  رفس رک ے ےک ایبؿ ںیمتررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک

     765    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل :  راوی

ٕ َوأَبُو أَُس  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ و َحسَّ ا  ٌّ ث٨ََا أَبٔی َج٤ٔي ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ا٣ََة ح و َحسَّ

٩ًَِ أَبٔيطٔ ثَََلثَّة  ٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ  ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َٗ َٚ ثَََلٕث و  ِو َٓ ٔ فٔی رَٔواَیٔة أَبٔی برَِکٕ  ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٦ َضا ذُو ٣ََِحَ ٌَ  إُٔلَّ َو٣َ

، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، انب ریمن، دیبع اہلل  ے اےنپ ابپ ےس اس رطح رفاتی لقن یک ےہ اس رفاتی ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش

 یھب یہی ےہ ہک تررت نیت دؿ اک رفس رحمؾ ےک ریغب ہن رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، انب ریمن، دیبعاہلل :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     766    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ً :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ اُک  حَّ َـّ َُٓسیِٕک أَِخبََر٧َا اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ب٩ِٔ ٤ًََُز 

ا٢َ َُل َیح١ُّٔ ُٔل٣َِزأَةٕ تُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ  َٗ ٕ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٦ َضا ذُو ٣ََِحَ ٌَ ََٟيا٢ٕ إُٔلَّ َو٣َ َِٟيِو٦ٔ اِْلَٔخٔ ُتَشأَفُ ٣َٔشيَرَة ثَََلٔث    َوا

دمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

  ر افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ ریتھک نو الحؽ  ںیہ ہک فہ نیت را وں یک اسمتف اراشد رفامای ہک یسک تررت ےک ےئل وج ہک اہلل زعفلج

 رفس رکے رگم ہی ہک اس ےک اسھت رحمؾ نو۔

 دمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     767    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٗتیبہ، جزیز، ًبسا٠٤ٟک، اب٩ ٤ًير، حرضت ٗزًہ :  راوی

٩ًَِ َحسَّ  ث٨ََا َجزٔیْز  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ا  ٌّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َج٤ٔي ِْ ٌٔيٕس َوًُ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٕ ث٨ََا  ٠٤َِٟٔٔک َوصَُو اب٩ُِ ٤ًَُيِر ًَِبسٔ ا

َٟطُ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ًَِحَبىٔی  َ أ َٓ ا  ّْ ُت ٨ِ٣ٔطُ َحسٔی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔيٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ًََة  زَ َٗ ٠َِيطٔ ٩ًَِ  ًَ َّی اہللُ  َت صََذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ أ٧ََِت َس٤ٔ

و٢ُ  ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٍِ ٥َِٟ أَِس٤َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٗو٢ُ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

٥َ َُل َتُظ  تُ َوَس٠َّ ٌِ َصی َوَس٤ٔ ِٗ َ ٤َِِٟشحٔٔس اِْل ٔ َوا ا٦ ََِٟحَ ٤َِِٟشحٔٔس ا ٔلَی ثَََلثَةٔ ٣ََشأجَس ٣َِشحٔٔسی َصَذا َوا وا اٟزَِّحا٢َ إُٔلَّ إ و٢ُ َُل سُّ ُ٘ ُط َي

٦ٕ ٨ِ٣َٔضا أَِو َزِوُجَضا َضا ذُو ٣ََِحَ ٌَ ٔ إُٔلَّ َو٣َ صِز ٤َِٟزِأَةُ یَِو٣َئِن ٩ِ٣ٔ اٟسَّ  ُتَشأَفِ ا

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ہبیتق، رجری، دبعاکلمل، انب ریمع، رضحت زقہع ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اوبدیعس دخری  ہبیتق نب دیعس،

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اکی دحثی ینس وج ہک ےھجم تہب ایھچ یگل انچہچن ںیم  ے اؿ ےس اہک ہک ایک ہی دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےہ؟ اوہنں  ے اہک ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر  س  ردہ فہ ابت ےسیک ہہک اتکس نوں فآہل فملس ےس آپ  ے وخد ینس 

  س وک ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہن انس نو رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اؿ ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ہن ابدنوھ وسا ے نیت دجسمفں یک رطػ ریمی ہی دجسم دجسم وبنی، دجسم رحاؾ، دجسم ا یص افر ںیم فآہل فملس  ے رفامای ہک مت اسامؿ رفس

 ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی یھب انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک وکیئ تررت دف دؿ اک رفس ہن رکے 

 ےک اسھت نو۔وسا ے اس ےک ہک اس اک وکیئ رحمؾ ای اس اک اخفدن اس 

 ہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ہبیتق، رجری، دبعاکلمل، انب ریمع، رضحت زقہع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمتررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک 

     768    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ب٩ ٤ًير، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ َْى ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ و َحسَّ َٗ َة  ًَ زَ َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ُط



 

 

 ِ ًَِحب َ أ َٓ ا  ٌّ ٥َ أَِرَب ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔيٕس ا ُت أَبَا َس ٌِ ٨َىٔی ٧ََهی أَِ٪ َس٤ٔ ِ٘ ََ ٨َىٔی َوآ

٤َِٟزِأَةُ ٣َٔش  َِٟحٔسیٔث ُتَشأَفَ ا َتؽَّ بَاقَٔی ا ِٗ ٦ٕ َوا َضا َزِوُجَضا أَِو ذُو ٣ََِحَ ٌَ  يَرَة َیِو٣َئِن إُٔلَّ َو٣َ

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل، نب ریمع، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل 

ںیہ وج ےھجم ےڑی ایھچ ںیگل اؿ ںیم ےس اکی ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تررت وک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اچر ابںیت ینس 

 دف دؿ یک اسمتف اک رفس رک ے ےس عنم رفامای ےہ وسا ے اس ےک ہک اس اک اخفدن ای اس اک رحمؾ اس ےک اسھت نو۔

  دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل، نب ریمع، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     769    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٣ِيرہ، ابزاہي٥، سہ٥ ب٩ ٨٣حاب، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َسِض٥ٔ ب٩ِٔ ٨ِ٣َٔحإب  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٩ًَِ ٣ُِٔيَرَة  ث٨ََا َجزٔیْز  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ُِٟدِس َحسَّ ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ًَ زَ رٔیِّ َٗ

 ٕ ٦ ٍَ ذٔی ٣ََِحَ ٤َِٟزِأَةُ ثَََلثّا إُٔلَّ ٣َ ٥َ َُل ُتَشأَفِ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ریغمہ، اربامیہ، مہس نب اجنمب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

  فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک وکیئ تررت نیت دؿ اک رفس ہن رکے رگم ہی ہک رحمؾ اس ےک اسھت نو۔اہلل ہیلع

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ریغمہ، اربامیہ، مہس نب اجنمب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     770    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ابوُشا٪، حرضت ابوسٌيسخسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اَ٪ َحسَّ و حَ  ا٢َ أَبُو َُشَّ َٗ  ٕ ٔ ب٩ِٔ صَٔظا٦ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ا  ٌّ إر َج٤ٔي ُس ب٩ُِ َبظَّ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َو٣َُح٤َّ اَ٪ ا ثَىٔی أَبُو َُشَّ ثَىٔی أَبٔی سَّ اْذ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ

َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ ََٟيا٢ٕ إُٔلَّ ٩ًَِ  َٚ ثَََلٔث  ِو َٓ ا٢َ َُل ُتَشأَفِ ا٣َِزأَْة  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ



 

 

 ٕ ٦ ٍَ ذٔی ٣ََِحَ ٣َ 

اوباسغؿ، دمحم نب  ،رر، اعمذنب اشہؾ، اوباسغؿ، رضحت اوبدیعسدخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ا وں ےس اف ر رفس ہن رکے رگم ہی ہک رحمؾ اس ےک اسھت نو۔فملس  ے اراشد رفامای ہک وکیئ تررت نیت ر

 اوباسغؿ، دمحم نب  ،رر، اعمذنب اشہؾ، اوباسغؿ، رضحت اوبدیعسدخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم تررت

     771    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، سٌيس، ٗتازہ :  راوی

 ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٗ  ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َس ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََاظ اب٩ُِ ا ٍَ ذٔی و َحسَّ ثََر ٩ِ٣ٔ ثَََلٕث إُٔلَّ ٣َ ِٛ ا٢َ أَ َٗ ٔ َو ِس٨َاز

 ٕ ٦  ٣ََِحَ

انب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، داتدہ اس  دن ےک اسھت رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامای ہک وکیئ تررت نیت 

 دؿ ےس زایدہ رفس ہن رکے رگم ہی ہک رحمؾ اس ےک اسھت نو۔

 انب ایب دعی، دیعس، داتدہ انب ینثم، :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     772    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٌٔيٕس  ٌٔئس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  

٣َٕة ٨ِ٣َٔضا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َضا َرُج١ْ ذُو رُحِ ٌَ ِي٠َٕة إُٔلَّ َو٣َ َٟ  َُل َیٔح١ُّ ُٔل٣َِزأَةٕ ٣ُِش٤َٔ٠ٕة ُتَشأَفُ ٣َٔشيَرَة 

امای ہبیتق نب دیعس، ق ،، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رف

رت ےک ےئل اکی رات یک اسمتف رفس رکان یھب الحؽ  ںیہ وسا ے اس ےک ہک اکی آدیم اس ےک اسھت نو افر فہ ہک یسک املسمؿ تر



 

 

 یھب رحمؾ۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     773    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌيس، ابی ذئب، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٩ًَِ أَ َحسَّ ٌٔيٕس  ٌٔيُس ب٩ُِ أَبٔی َس ث٨ََا َس ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب َحسَّ ٌٔيٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ٩ًَِ ىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  بٔيطٔ 

ا٢َ َُل َیٔح١ُّ ُٔل٣َِزأَةٕ تُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٕ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٦ ٍَ ذٔی ٣ََِحَ  َِٟيِو٦ٔ اِْلَٔخٔ ُتَشأَفُ ٣َٔشيَرَة یَِو٦ٕ إُٔلَّ ٣َ

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، ایب ذبئ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

دؿ  ر اامیؿ ریتھک نو الحؽ  ںیہ ہک فہ اکی دؿ یک اسمتف فآہل فملس  ے اراشد رفامای یسک تررت ےک ےئل وج اہلل  ر افر آرخت ےک 

 رفس رکے وسا ے اس ےک ہک رحمؾ اس ےک اسھت نو۔

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، ایب ذبئ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     774    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، سٌيس، ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيٕس ا ٌٔئس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ َرُسو٢َ اہللٔ یَِحٌَی 

َِٟيِو٦ٔ اِْلَٔخٔ ُتَشأَفُ ٣َ  ا٢َ َُل َیٔح١ُّ ُٔل٣َِزأَةٕ تُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِيَضاَػل ًَ  ٕ٦ ٍَ ذٔی ٣ََِحَ ِي٠َٕة إُٔلَّ ٣َ َٟ  ٔشيَرَة یَِو٦ٕ َو

ییحی نب ییحی، امکل، دیعس، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای یسک 

فہ اکی دؿ افر اکی رات یک اسمتف رفس رکے رگم ہی تررت ےک ےئل وج ہک اہلل افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ ریتھک نو الحؽ  ںیہ ہک 

 ہک رحمؾ اس ےک اسھت نو۔

 ییحی نب ییحی، امکل، دیعس، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیمتررت وک رحم

     775    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣، بْش، اب٩ ٣ٔـ١، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی ٌِ ث٨ََا بِْٔشْ َي َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ا٢َ  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ث٨ََا ُسَضِي١ُ ب٩ُِ أَبٔی َػأٟٕح  ١ٕ َحسَّ َـّ َٔ اب٩َِ ٣ُ

َضا ذُو  ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُل َیٔح١ُّ ُٔل٣َِزأَةٕ أَِ٪ ُتَشأَفَ ثَََلثّا إُٔلَّ َو٣َ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٦ٕ ٨ِ٣َٔضاَٗ  ٣ََِحَ

لضفم، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  اوباکلم، رشب، انب

فملس  ے رفامای ہک یسک تررت ےک ےئل وج ہک اہلل افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ ریتھک نو الحؽ  ںیہ ہک فہ اکی دؿ افر اکی رات یک 

 ھت نو۔اسمتف رفس رکے رگم ہی ہک رحمؾ اس ےک اس

 اوباکلم، رشب، انب لضفم، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     776    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابی ٣ٌاویہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوسٌيس خسری رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٩ًَِ ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ أَبٔی  و َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ا٢َ أَبُو َُکَ َٗ اؤیََة  ٌَ أَبٔی ٣ُ

 ٕ ٥َ َُل یَح١ُّٔ ُٔل٣َِزأَة ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َِٟيِو٦ٔ ا َػأٟٕح  ِْلَٔخٔ أَِ٪ تُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا

َضا أَبُوصَا أَِو اب٨َُِضا أَِو َزِوُجَضا أَِو أَُخوَصا  ٌَ ََٓؼأًّسا إُٔلَّ َو٣َ ا یَُٜوُ٪ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ  ٦ٕ ٨ِ٣َٔضاُتَشأَفَ َسََفّ  أَِو ذُو ٣ََِحَ

ی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ایب اعمفہی، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس دخر

رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک یسک تررت ےک ےئل وج ہک اہلل  ر افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ 

اک اھبیئ ای اس اک وکیئ ریتھک نوں الحؽ  ںیہ ہک فہ نیت دؿ ای اس ےس زایدہ رفس رکے رگم ہی ہک اس اک ابپ ای اس اک اٹیب ای اس اک اخفدن ای اس 



 

 

 رحمؾ اس ےک اسھت نو۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ایب اعمفہی، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   باب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     777    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪، ابوبرک، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابی ٣ٌبس، حرضت ا٤ًع  :  راوی

 ٨ًہرضی اہلل تٌالٰی 

٤ًَُِع بٔضَ  َ ث٨ََا اِْل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِْلََطخُّ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َس ٠َطُ و َحسَّ ِْ ٣ٔ ٔ  َذا اِْلِٔس٨َاز

یض اہلل اعتٰیل ہنع اس  دن اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، ایب دبعم، رضحت اشمع ر

 ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، ایب دبعم، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     778    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طبيہ، زہير ب٩ رحب، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ص٤َُا  ٕب لِٔکَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا  َحسَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ وُُل َس٤ٔ ُ٘ ًَبَّإض َي ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبٕس  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ و٢ُ َُل یَِد٠َُو٪َّ َرُج١ْ زٔی٨َإر  ُ٘ ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِدُلُب َي

ا٢َ یَا َرُس  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ  ٕ ٦ ٍَ ذٔی ٣ََِحَ ٤َِٟزِأَةُ إُٔلَّ ٣َ ٕ َوَُل ُتَشأَفِ ا ٦ َضا ذُو ٣ََِحَ ٌَ ٕ إُٔلَّ َو٣َ َجِت بٔا٣َِزأَة و٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ا٣َِزأَتٔی ََخَ

 َُ تُتِٔبُت فٔی  ِٛ ِّی ا ٔن ّة َوإ ٍَ ا٣َِزأَتَٔک َحاجَّ ُحخَّ ٣َ َٓ  ِٙ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ  زَِوةٔ 

اوبرکب نب ایب ہیبش، زریہ نب رحب، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس 



 

 

 تررت ےک اسھت ئاہنیئ ںیم ہن رےہ وسا ے اس ےک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دےتی نو ے رفامےت ںیہ ہک وکیئ آدیم یسک

ہک اس اک رحمؾ اس ےک اسھت نو افر ہن وکیئ تررت رفس رکے وسا ے اس ےک ہک اس اک رحمؾ اس ےک اسھت نو۔ اکی آدیم ڑھکا نوا 

ایگ ےہ  و آپ یلص اہلل اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ریمی ویبی جح ےک ےئل یلکن ےہ افر ریما انؾ الفں الفں زغفہ ںیم ھکل دای 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و اج افر اینپ ویبی ےک اسھت جح رک۔

 اوبرکب نب ایب ہیبش، زریہ نب رحب، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تررت وک رحمؾ ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیم

     779    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ح٤از، ٤ًزو، حرضت ٤ًزو :  راوی

٤ًَِزٕو بَٔضَذا ا  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ َّصَِزانٔیُّ َحسَّ ٍٔ اٟز ث٨ََاظ أَبُو اٟزَّبٔي ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ  ِْلِٔس٨َاز

 اوبرعیب، امحد، رمعف، رضحت رمعف اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرعیب، امحد، رمعف، رضحت رمعف :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےک اسھت جح فریغہ اک رفس رک ے ےک ایبؿ ںیمتررت وک رحمؾ 

     780    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ہظا٦، اب٩ س٠امی٪، اب٩ جزیخ، حرضت اب٩ جزیخ :  راوی

٤َِِٟدزُومٔیُّ  َ٪ ا ىٔی اب٩َِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ َي ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٥ِ یَِذَُکِ َُل َیِد٠َُو٪َّ  و َحسَّ َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٧َِحَوُظ َو

 ٕ ٦ َضا ذُو ٣ََِحَ ٌَ  َرُج١ْ بٔا٣َِزأَةٕ إُٔلَّ َو٣َ

انب ایب رمع، اشہؾ، انب امیلسؿ، انب رج ،، رضحت انب رج ، ےس ایس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر ہی ذرک  ںیہ 

 ہک وکیئ آدیم یسک تررت ےک اسھت ئاہنیئ ںیم ہن رےہ رگم ہی ہک اس اک رحمؾ اس ےک اسھت نو۔ایک 

 انب ایب رمع، اشہؾ، انب امیلسؿ، انب رج ،، رضحت انب رج ، :  رافی

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

  



 

 

 ... ر ذرک ےک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم رفس جح فریغہ ےک ومعق

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رفس جح فریغہ ےک ومعق  ر ذرک ےک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     781    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٠ًَٔياا اِْلَِززٔیَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َحسَّ ٔ أَ٪َّ  بَيِر

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٤ََّ٠ًَُض٥ِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ اب٩َِ ٤ًََُز  َٗ ََّر ثَََلثّا ث٥َُّ  ب َٛ ٔلَی َسََفٕ  ٔ َخارّٔجا إ ٌٔيرٔظ ًَلَی َب ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ إَٔذا اِسَتَوی 

َّا ٠ٔبُوَ٪ ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ َ٘ ٨ِ٤ُ َٟ ٔلَی َرب٨َِّا  َّا إ ٧ٔيَن َوإ٧ٔ ُط ٣َُِقٔ َٟ ٨َّا  ُٛ ٨ََٟا صََذا َو٣َا   َ َّٟٔذی َسَخَّ ٧َا صَ  ُسِبَحاَ٪ ا َوی ََِشأََُٟک فٔی َسََفٔ ِ٘ ِٟبٔرَّ َواٟتَّ َذا ا

احُٔب  َسُظ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِت اٟؼَّ ٌِ ٨ًََّا بُ  ٔ ٧َا َصَذا َواكِو ٠َِی٨َا َسََفَ ًَ ١ٔ٤َ ٣َا َتزَِضی ا٠َُّٟض٥َّ َصوِِّ٪  ٌَ ِٟ ُة فٔی اِْلَص١ِٔ َو٩ِ٣ٔ ا َٔ َِٟد٠ٔي ََفٔ َوا  فٔی اٟشَّ

 َٛ ََفٔ َو أئ اٟشَّ َْ ًِ ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ َو ٔن ُض٥َّ إ َُٟض٩َّ َوَزاَز ٓٔيض٩َّٔ ا٠َّٟ ا َٗ  ٍَ ٤َِٟا٢ٔ َواِْلَص١ِٔ َوإَٔذا َرَج ٠َٔب فٔی ا َ٘ ٨ِ٤ُِٟ ٔ َوُسؤئ ا ٨ِ٤ََِٟوز آبَةٔ ا

ًَابُٔسوَ٪ َٟٔزب٨َِّا َحا٣ُٔسوَ٪   آیٔبُوَ٪ َتائٔبُوَ٪ 

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی 
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ػ( رتہمج@ اپک ےہ فہ ذات ہک  س  ے امہرے ےئل اےس  رخس رفام دای افر مہ اےس  رخس ُم

رک ے فاےل ہن ےھت افر مہ اےنپ  رفرداگر یک رطػ ٹلپ رک اج ے فاےل ںیہ، )رھپ ہی داع امےگن( اے اہلل! مہ اس رفس ںیم ھجت ےس 

یض نوات ےہ اے اہلل! امہرے اس رفس وک مہ  ر آاسؿ رفام افر اس یک یکین افر وقتیی اک افر اؿ اامعؽ اک وساؽ رکےت ںیہ ہک نج ےس  و را

اسمتف وک ہہت رفام دے، اے اہلل!  و یہ اس رفس ںیم امہرا رقیف ےہ افر رھگ فاوں اک ابہگنؿ ےہ اے اہلل! ںیم رفس یک وفیلکتں افر رجن 

ں افر  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ےس فا س فمغ ےس افر اےنپ امؽ افر رھگ فاوں ےک ربے ااجنؾ ےس ریتی انپہ اماتگن نو

آےت  و یہی داع ڑپےتھ افر اؿ ںیم اؿ املکت اک ااضہف رفامےت مہ فا س آ ے فاےل ںیہ  وہب رک ے فاےل ںیہ ابعدت رک ے فاےل ںیہ 

 افر اےنپ رب یک دمح رک ے فاےل ںیہ۔

 ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، اوبزح ، :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رفس جح فریغہ ےک ومعق  ر ذرک ےک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     782    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، ًاػ٥، حرضت ًبساہلل ب٩ ِسجص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َِسِ   ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ اِْلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ َة  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ٔجَص 

َّی  َٜ َػل َس اِل ٌِ َِٟحِورٔ َب ٠َٔب َوا َ٘ ٨ِ٤ُِٟ آبَٔة ا َٛ ََفٔ َو أئ اٟشَّ َْ ًِ ذُ ٩ِ٣ٔ َو وَّ ٌَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َساََفَ یََت ًَ ٔ َوُسؤئ اہللُ  ٤َِِٟو٠ُو٦ ٔ ا ًَِوة ِؤ٪ َوَز

٤َِٟا٢ٔ  ٔ فٔی اِْلَص١ِٔ َوا ٨ِ٤ََِٟوز  ا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل  زریہ نب رحب، اامسلیع نب ہیلع، اعمص، رضحت دبعاہلل نب رس س

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب یسک رفس  ر اجےت ےھت  و رفس یک وفیلکتں افر ربی زیچفں ےک دےنھکی افر ربے ااجنؾ افر آراؾ ےک دعب 

 ۔فیلکت افر ولظمؾ یک دب داع افر الہ افر امؽ ںیم ربے ااجنؾ ےس اہلل یک انپہ امےتگن ےھت

 زریہ نب رحب، اامسلیع نب ہیلع، اعمص، رضحت دبعاہلل نب رس س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رفس جح فریغہ ےک ومعق  ر ذرک ےک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     783    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 یحٌی ب٩ یحٌی، زہير ب٩ رحب، ابو٣ٌاویہ، حا٣س ب٩ ٤ًز، ًبساٟواحس، حرضت ًاػ٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اؤیََة ح و َحسَّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ ٕب َج٤ٔي ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ص٤َُا و َحسَّ َِٟواحٔٔس لِٔکَ ًَِبُس ا ث٨ََا  ثَىٔی َحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ

٤َِٟا٢ٔ َواِْلَص١ِٔ َوفٔی رَٔوایَةٔ  َِٟواحٔٔس فٔی ا ًَِبٔس ا ٠َُط َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث  ِْ ٣ٔ ٔ ًَأػ٥ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ ُ ا٢َ َیِبَسأ َٗ  ٕ سٔ ب٩ِٔ َخاز٦ٔ  ٣َُح٤َّ

 ٍَ ََفٔ  بٔاِْلَص١ِٔ إَٔذا َرَج أئ اٟشَّ َْ ًِ ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ َو ٔن ا ا٠َُّٟض٥َّ إ ٌّ  َوفٔی رَٔوایَتٔض٤َٔا َج٤ٔي

ییحی نب ییحی، زریہ نب رحب، اوباعمفہی، احدم نب رمع، دبعاوادح، رضحت اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح 

 رفاتی لقن یک یئگ ےہ رصػ یظفل رفؼ ےہ۔

 نب ییحی، زریہ نب رحب، اوباعمفہی، احدم نب رمع، دبعاوادح، رضحت اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی  :  رافی

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

  



 

 

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  ب جح فریغہ ےک رفس ےس فا س و ا اج ے  و ایک داعںیئ ڑپے

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  ب جح فریغہ ےک رفس ےس فا س و ا اج ے  و ایک داعںیئ ڑپے

     784    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ساہلل، ٧آٍ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، ًبيساہلل ب٩ سٌيس، یحٌی، ٗلا٪، ًبي :  راوی

 حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٌٔيٕس َحسَّ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤ََز ح و َحسَّ

ث٨ََا َیِحٌَی َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ َّی اہللُ  َوا٠َّٟ ا٢َ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٠ًََِيطٔ َوصَُو ا  

ٕة  ًَلَی ث٨َٔيَّ ٔ إَٔذا أَِوفَی  ٤َِزة ٌُ ِٟ َِٟحخِّ أَِو ا ایَا أَِو ا َ ِٟحُيُؤغ أَِو اْٟسَّ ١َ ٩ِ٣ٔ ا َٔ َٗ ٥َ إَٔذا  َط إُٔلَّ اہللُ َوَس٠َّ َٟ ٔ ا٢َ َُل إ َٗ ََّر ثَََلثّا ث٥َُّ  ب َٛ ٕس  َٓ ِس َٓ أَِو 

ًَابُٔسوَ٪ َس  ٔسیْز آیٔبُوَ٪ َتائٔبُوَ٪  َٗ ًَلَی ك١ُِّ َطِيٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  ُط ا َٟ ٠ِ٤ُُِٟک َو ُط ا َٟ َٟطُ  یَک  أجُسوَ٪ ٟٔزَب٨َِّا َحا٣ُٔسوَ٪ َوِحَسُظ َُل َْشٔ

َََصَ  ًَِسُظ َو َٚ اہللُ َو  ًَِبَسُظ َوَصز٦ََ اِْلَِحزَاَب َوِحَسظُ  َػَس

اعتٰیل ہنع  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، انب رمع، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل

 ای رمعہ ےس فا س وےتٹ  و یسک ےلیٹ  ر ای یسک اومار ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب یھب یسک رکشل ای اہجد ای جح
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 اہلل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک ال ق  ںیہ افر وکیئ رشکی  ںیہ ایس ےک ےئل  تنطل افر ایس ےک ےئل رعتفی ےہ آي

فہ بس ھچک رک اتکس ےہ مہ وےنٹ فاےل روجع رک ے فاےل دجسہ رک ے فاےل اےنپ رب یک اخص دمح رک ے فاےل ںیہ چس ایک اےنپ فدعہ 

   ے امتؾ رکشلفں وک تسکش دی۔وک اہلل  ے اےنپ دنبے یک دمد یک افر ایس اےلیک

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، انب رمع، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  ب جح فریغہ ےک رفس ےس فا س و ا اج ے  و ایک داعںیئ ڑپے



 

 

     785    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رضی اہلل تٌالٰی زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١، اب٩ ٠ًية، ایوب، اب٩ ابی ٤ًز، ٩ٌ٣، ٣اٟک، اب٩ رآٍ، حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُ  ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ َة  ىٔی اب٩َِ ٠ًَُيَّ ٌِ ٌٔي١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک ح و و َحسَّ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ َز َحسَّ

َـّ  َُٓسیِٕک أَِخبََر٧َا اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ َرآ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُض٥ِ  اُک ك٠ُُّ حَّ

ِٜبٔيَر ٣َزََّتئِن  إٔ٪َّ ٓٔيطٔ اٟتَّ َٓ ٠ٔطٔ إُٔلَّ َحٔسیَث أَیُّوَب  ِْ  ب٤ٔٔ

ا، اویب، انب ایب رمع، نعم، امکل، انب راعف، رضحت انب رمع

 

ی ہ
 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ینب یلص اہلل ہیلع زریہ نب رحب، اامسلیع، انب عل

 فآہل فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ وسا ے اویب یک دحثی ےک ہک اس ںیم دف رمہبت ریبکت ےہ۔

ا، اویب، انب ایب رمع، نعم، امکل، انب راعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ی ہ
 زریہ نب رحب، اامسلیع، انب عل

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  ب جح فریغہ ےک رفس ےس فا س و ا اج ے  و ایک داعںیئ ڑپے

     786    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًية، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہير ب٩ رح :  راوی

ا٢َ أ٧ََُص  َٗ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی إِٔسَح َة  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ َب٨َ٠ِا ٣َ ِٗ ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ

َّی اہللُ َٗ  َػل ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔ ا ٨َّا بَٔوِضز ُٛ َّی إَٔذا  تٔطٔ َحً َٗ ًَلَی ٧َا ُتطُ  َٔ ُة َرزٔي ٔٔيَّ ا٢َ آیٔبُوَ٪ َتائٔبُوَ٪ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا َوأَبُو ك٠ََِحَة َوَػ

٤َِٟٔسی٨َةَ  ٔس٨َ٣ِا ا َٗ َّی  و٢ُ َذَٟٔک َحً ُ٘ ٥ِ٠َ َیز٢َِ َي َٓ  ًَابُٔسوَ٪ َٟٔزب٨َِّا َحا٣ُٔسوَ٪ 

ا، ییحی نب ایب ااحسؼ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رضحت اوبہحلط زریہ نب رحب، 

 

ی ہ
اامسلیع نب عل

ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت فا س آرےہ ےھت افر رضحت ہی ریض اہلل اعتٰیل اہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فآہل فملس یک افینٹن  ر وسار  ںیھ اہیں کت ہک  ب مہ دمہنی ےک رقبی ےچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےک ےھچیپ آپ یلص اہلل ہیلع

فملس  ے رفامای ہک مہ وٹ رک آ ے فاےل ںیہ  وہب رک ے فاےل ںیہ افر اےنپ  رفرداگر یک ابعدت رک ے فاےل ںیہ دمح ایبؿ رک ے 

 ملس یہی املکت رفامےت نو ے دمہنی ونمرہ ںیم دالخ نو ےئگ۔فاےل ںیہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ا، ییحی نب ایب ااحسؼ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ی ہ
 زریہ نب رحب، اامسلیع نب عل

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک  ب جح فریغہ ےک رفس ےس فا س و ا اج ے  و ایک داعںیئ ڑپے

     787    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤يس ب٩ ٣شٌسہ بْش ب٩ ٣ٔـ١، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ح٤َُِيُس بِ  ٩ًَِ ا٨َّٟئ و َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک   َٙ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی إِٔسَح ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا َسَة َحسَّ ٌَ َّی ٩ُ ٣َِش یِّ َػل

٠ٔطٔ  ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ  اہللُ 

  ے یبن ےس ایس دحثی یک رطح رفاتی دیمح نب دعسمہ رشب نب لضفم، ییحی نب ایب ااحسؼ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 لقن یک ےہ۔

 دیمح نب دعسمہ رشب نب لضفم، ییحی نب ایب ااحسؼ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح افر رمعہ فریغہ یک رغض ےس سگر

 

 ... ے فاوں ےک ےئل ذی اہفیلخل ںیم امنز ڑپےنھ ےک اس

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ فریغہ یک رغض ےس سگر ے فاوں ےک ےئل ذی اہفیلخل ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     788    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی ٣اٟک، :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٥َ أ٧ََاَر َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

َؼ  َٓ ٔة  َٔ ُِٟح٠َِي ًَّٟٔی بٔٔذی ا َِٟبِلَحأئ ا ١ُ َذَٟٔک بٔا ٌَ ِٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َي َّی بَٔضا َوكَاَ٪   ل

ییحی نب ییحی امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ذی اہفیلحل یک 

ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ایس رطح ایک  فادی ںیم اانپ افٹن اھٹبای افر اس ےک اسھت امنز ڑپ ی رافی انعف ےتہک ںیہ

 رکےت ےھت۔

 ییحی نب ییحی امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

  رغض ےس سگر ے فاوں ےک ےئل ذی اہفیلخل ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمجح افر رمعہ فریغہ یک

     789    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح بِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َ و َحسَّ ٩ًَِ ٧ َِٟيْث  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َٟطُ  ُى  ِٔ ُٗتَِیَبُة َوا٠َّٟ ث٨ََا  یُّ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ ٤ِِٟٔصٔ ٔ ا ٤َُِٟضأجز ٍٕ ٩ٔ ا ٔ آ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَّٟٔی كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ةٔ ا َٔ ُِٟح٠َِي ًَّٟٔی بٔٔذی ا َِٟبِلَحأئ ا ا٢َ كَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز ی٨ُٔيُذ بٔا ِّی بَٔضاَٗ ٥َ ی٨ُٔيُذ بَٔضا َويَُؼل  ِيطٔ َوَس٠َّ

دمحم نب رل  نب اہمرج، ق ،، ہبیتق، ق ،، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل 

فآہل فملس اانپ افٹن اھٹبےت ےھت افر اس  اعتٰیل ہنع ذی اہفیلخل یک فادی ںیم اانپ افٹن اھٹبےت ےھت  س رطح ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےک اسھت امنز ڑپےتھ ےھت۔

 دمحم نب رل  نب اہمرج، ق ،، ہبیتق، ق ،، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فر رمعہ فریغہ یک رغض ےس سگر ے فاوں ےک ےئل ذی اہفیلخل ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمجح ا

     790    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ا٧ص يٌىی ابوؿ٤زہ، ٣وسی، اب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٍٕ أَ٪َّ  و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ىٔی أَبَا َؿ٤َِزَة  ٌِ ثَىٔی أ٧ََْص َي ٔيیُّ َحسَّ ٤َُِٟشيَّ َٙ ا ُس ب٩ُِ إِٔسَح ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٣َُح٤َّ ًَ

ٔة ا َٔ ُِٟح٠َِي ًَّٟٔی بٔٔذی ا َِٟبِلَحأئ ا ٔ أ٧ََاَر بٔا ٤َِزة ٌُ ِٟ َِٟحخِّ أَِو ا ٠َِيطٔ كَاَ٪ إَٔذا َػَسَر ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اہللُ  ًَّٟٔی كَاَ٪ ی٨ُٔيُذ بَٔضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٥َ  َوَس٠َّ

دمحم نب ااحسؼ ، ا،س ینعی اوبرمضہ، ومیس، انب ہبقع، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل 

 اانپ افٹن اھٹبےت ےھت ایس ہگج  س ہگج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اعتٰیل ہنع  ب جح ای رمعہ ےس فایسپ  ر ذی اہفیلحل ےک فادی ںیم

 فملس اانپ افٹن اھٹبےت ےھت۔

 دمحم نب اقحس، ا،س ینعی اوبرمضہ، ومیس، انب ہبقع، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ فریغہ یک رغض ےس سگر ے فاوں ےک ےئل ذی اہفیلخل ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     791    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سا٥ٟ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًباز، حات٥، اب٩ اس٤اًي١، ٣وسی، اب٩ ً٘بہ، حرضت  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َساٟ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی َوصَُو اب٩ُِ ًُ ٌٔي١َ  ث٨ََا َحات٥ْٔ َوصَُو اب٩ُِ إِٔس٤َ ٕ َحسَّ ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ و َحسَّ  ٥ٕ

ِٟحُ  زَّٔسطٔ بٔٔذی ا ٌَ ُتَٔی فٔی ٣ُ ٥َ أ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ةٕ َػل َٛ ََّک بَٔبِلَحاَئ ٣َُباَر ُط إ٧ٔ َٟ ٘ٔي١َ  َٓ ٔة  َٔ  ٠َِي

دمحم نب ابعد، احمت، انب اامسلیع، ومیس، انب ہبقع، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 فآہل فملس ےس رعض ایک ایگ ہک ہی احطبء یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذی اہفیلحل ںیم رات ےک آرخی ہصح ںیم ےچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع

 رابرہک ےہ۔

 دمحم نب ابعد، احمت، انب اامسلیع، ومیس، انب ہبقع، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فریغہ یک رغض ےس سگر ے فاوں ےک ےئل ذی اہفیلخل ںیم امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم جح افر رمعہ

     792    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بکار ب٩ ریا٪، ِسیخ ب٩ یو٧ص، اس٤اًي١، ب٩ جٌَف، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، حرضت سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًزہ :  راوی

ٌٔي١ُ و حَ  ث٨ََا إِٔس٤َ اَُل َحسَّ َٗ یِٕخ  ُى ُْٟٔسَ ِٔ یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َوا٠َّٟ َّارٔ ب٩ِٔ اٟزَّیَّأ٪ َوُِسَ ُس ب٩ُِ بَک ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََفٕ أَِخبََرنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ سَّ ٌِ  ب٩ُِ َج

َّی ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َبَة  ِ٘ ٔة فٔی بَِل٩ٔ  ًُ َٔ ُِٟح٠َِي زَّٔسطٔ ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ٌَ ُتَٔی َوصَُو فٔی ٣ُ ٥َ أ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

 َّٟ ٤َِِٟشحٔٔس ا ٨َ٤ُِٟأر ٩ِ٣ٔ ا ِس أ٧ََاَر ب٨َٔا َسا٥ْٟٔ بٔا َٗ ا٢َ ٣ُوَسی َو َٗ ٕة  َٛ ََّک بَٔبِلَحاَئ ٣َُباَر ٘ٔي١َ إ٧ٔ َٓ َِٟوازٔی  ِبُس اہللٔ ی٨ُٔيُذ بٔطٔ ا ًَ ٔذی كَاَ٪ 

ِٟوَ  َّٟٔذی بَٔبِل٩ٔ ا ٤َِِٟشحٔٔس ا ١ُ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٥َ َوصَُو أَِس ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  زََّض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ ی ٣ُ ِِٟ٘ٔب٠َٔة َیَتََحَّ ازٔی بَِی٨َطُ َوبَيَِن ا

 َوَسّلا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک 

مل نب دبعاہلل نب رمعہ اےنپ ابپ ےس رفاتی دمحم نب اکبر نب رایؿ، رس ، نب وی،س، اامسلیع، نب رفعج، ومٰیس نب ہبقع، رضحت اس

رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی رفہتش آای اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذی اہفیلحل یک فادی ںیم 

 فآہل فملس احطبء رابرہک ںیم ںیہ رات ےک آرخی ہصح ںیم ےچنہپ نو ے ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع



 

 

ومٰیس رافی ےتہک ںیہ ہک اسمل  ے امہرے اسھت دجسم ےک رقبی اس ہگج افٹن اھٹبای  س گج رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رتےت افٹن اھٹبےت ےھت افر اس ہگج وک التش رکےت ےھت ہک  س ہگج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک آرخی ہصح ںیم ا

 ےھت افر فہ ہگج اس دجسم یک ہگج ےس یچین ےہ وج ہک نطب فادی ںیم ےہ افر فہ ہگج دجسم افر ہلبق ےک درایمؿ ںیم ےہ۔

 دمحم نب اکبر نب رایؿ، رس ، نب وی،س، اامسلیع، نب رفعج، ومٰیس نب ہبقع، رضحت اسمل نب دبعاہلل نب رمعہ :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشمک ہن  و تیب اہلل اک جح رکے افر ہن یہ تیب اہلل اک وکیئ ب

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح اربک ےک دؿ ےک ایبؿ ںیم اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشمک ہن  و تیب اہلل اک جح رکے افر ہن یہ تیب اہلل اک وکیئ ربہنہ نو رک وطاػ رکے افر

     793    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ًزو اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ َوصِ  ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٤ًَِْزو  ٕب أَِخبََرنٔی 

حٔئيیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُص أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَضا ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتُّ ثَىٔی رَحِ ًَِبسٔ صَُزیَِزَة ح و َحسَّ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ٕب أَِخبََرُظ 

٠ًََيِ  َزُظ  ًَّٟٔی أ٣ََّ ٔة ا َِٟححَّ ُٙ فٔی ا ی سِّ ىٔی أَبُو برَِکٕ اٟؼِّ َْ ٌَ ا٢َ َب َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕٖ ِو ًَ ٠ًََِيطٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َّی اہللُ  َضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٧ُوَ٪ فٔی ا٨َّٟأض یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  َٔ فٔی َرصِٕم یَُذذِّ َِٟوَزا ٔة ا ِب١َ َححَّ َٗ  ٥َ ا٢َ َوَس٠َّ َٗ َیاْ٪  ِٟبَِئت رُعِ ُٖ بٔا ْک َوَُل یَُلو ا٦ٔ ٣ُِْشٔ ٌَ ِٟ َس ا ٌِ  َُل َیُحخُّ َب

ٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َحٔسی بَر ِٛ َ َِٟحخِّ اِْل و٢ُ یَِو٦ُ ا٨ََِّٟحٔ یَِو٦ُ ا ُ٘ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ًَ َٓکَاَ٪ ح٤َُِيُس ب٩ُِ   ٔث أَبٔی صَُزیَِزةَ اب٩ُِ ٔطَضإب 

انب باہب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ےھجم  اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، رمعف

رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع  ے اجیھب اس جح ںیم ہک  س  ر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اوداع 

 

ة
ح 
د
ےس ےلہپ رقابین ےک دؿ ووگں یک اکی امجتع ےک اسھت ہی االعؿ رکا ے ےک ےئل ہک اس فملس  ے اریم انب رک اجیھب ہی ہک 

اسؽ ےک دعب وکیئ رشمک جح ہن رکے افر ہن یہ وکیئ ربہنہ )اگنن( تیب اہلل اک وطاػ رکے انب باہب ےتہک ںیہ ہک دیمح نب دبعارلنمح 

  اربک اک دؿ ےہ۔رضحت اوبرہریہ یک دحثی یک فہج ےس ےتہک ےھت ہک رقابین اک دؿ یہ جح

 اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، رمعف انب باہب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...رعہف ےک دؿ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 ؿجح اک ایب :   ابب

 رعہف ےک دؿ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     794    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٣َخ٣ہ ب٩ بٜير، یو٧ص ب٩ یوسٕ، حرضت اب٩ ٣شيب رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َوأَ  ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ َٜيِر ُ ٣َُة ب٩ُِ ب ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣ََِخَ اَُل َحسَّ َٗ ِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظُة إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٤َُِٟشئَّب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا و٢ُ  ُ٘ َٕ َي ا٢َ ٣َ یُو٧َُص ب٩َِ یُوُس َٗ  ٥َ ثََر َس٠َّ ِٛ ا ٩ِ٣ٔ َیِو٦ٕ أَ

٤َََِٟل  ََٟيِس٧ُو ث٥َُّ یَُباهٔی بٔض٥ِٔ ا َُّط  َة َوإ٧ٔ َٓ ِبّسا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣ٔ َیِو٦ٔ رَعَ ًَ َٙ اہللُ ٓٔيطٔ  ٔ ت ٌِ و٢ُ ٣َا أََراَز َصُذَُلئٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ُي ُ٘ َي َٓ ََٜة  ٔ  ئ

رضحت انب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اہرفؿ نب دیعس، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، وی،س نب ویفس، 

وک رفامای ہک رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اہلل رعہف ےک دؿ ےس زایدہ یسک دؿ اےنپ دنبفں 

 دنبفں  ر  رخ رفامےت نو ے رفامات ےہ دفزخ ےس آزاد  ںیہ رکات افر اہلل اےنپ دنبفں ےک رقبی نوات ےہ رھپ رفوتشں ےک اسےنم اےنپ

 ہک ہی اسرے دنبے سک ارادہ ےس آ ے ںیہ؟

 اہرفؿ نب دیعس، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، وی،س نب ویفس، رضحت انب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...جح افر رمعہ ےک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     795    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی برک ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

٩ًَِ أَ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ُسَِمٕٓ ٣َِولَی أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ أ٪  َّ٤ بٔی َػأٟٕح اٟشَّ



 

 

َّی اہللُ ٔلَی  صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َِزةُ إ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ َٟطُ َجزَاْئ إُٔلَّ ًَ َِٟيَص  ٤َِٟبِرُوُر  َِٟحخُّ ا اَرْة ٤َٟٔا بَِی٨َُض٤َا َوا َّٔ َٛ  ٔ ٤َِزة ٌُ ِٟ ا

َِٟح٨َّةُ   ا

ییحی نب ییحی، امکل، ایب رکب نب دبعارلنمح، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 رمعہ ےک دعب دفرسا رمعہ درایمین انگنوں اک افکرہ ےہ افر جح ربمفر ینعی ںویکیں فاےل جح اک دبہل  و رصػ فآہل فملس  ے اراشد رفامای اکی

 تنج ےہ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، ایب رکب نب دبعارلنمح، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     796    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪، ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک،  :  راوی

ٌزیز، ب٩ ٣دتار، سہي١، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ابوَکیب، وٛيٍ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤، سٔيا٪، اض س٨س ٛے ًبساٟ

 سات٭ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے ٣اٟک ب٩ ا٧ص رضی

٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزصَ  ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ث٨ََاظ َس َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب  يِرُ ب٩ُِ رَحِ

٩ًَِ ُسَضِي١ٕ ح و َحسَّ  ٤ُِِٟدَتارٔ  ٔ ب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٠٤َِٟٔٔک اِْل٣َُؤیُّ َحسَّ ًَِبٔس ا ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َج٤ٔ  َحسَّ ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٩ًَِ ح و َحسَّ ا  ٌّ ي

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسَِمٕٓ  َياَ٪ ك١ُُّ َصُذَُلٔئ  ِٔ ١ِْٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک  ُس ٥َ ب٤ٔٔ  َوَس٠َّ

دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ، نب ہنییع، دمحم نب دبعاکلمل، دبعایزعسی، نب اتخمر، لیہس، انب 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس امکل ریمن، دیبع اہلل، اوبرکبی، فعیک، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اس  دن ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض

 نب ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی یک رطح لقن رفامای۔

دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ، نب ہنییع، دمحم نب دبعاکلمل، دبعایزعسی، نب اتخمر،  :  رافی

، دبعارلنمح، ایفسؿ، اس  دن ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع لیہس، انب ریمن، دیبعاہلل، اوبرکبی، فعیک، دمحم نب ینثم

 ےس امکل نب ا،س ریض

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



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     797    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، زہير ب٩ رحب، یحٌی، زہير، جزیز، ٨٣ؼور، حاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ ٕب  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٨ِ٣َُؼوٕر 

٥َِٟ يَ  ُِٓث َو ٥ِ٠َ َیزِ َٓ ِٟبَِيَت  ٥َ ٩ِ٣َ أَتَی صََذا ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ طُ صَُزیَِزَة  ََٟسِتطُ أ٣ُُّ ٤َا َو َٛ  ٍَ ِٙ َرَج ُش ِٔ 

احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  ییحی نب ییحی، زریہ نب رحب، ییحی، زریہ، رجری، وصنمر،

 اہلل اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وج آدیم تیب اہلل آ ے افر رھپ ہن  و فہ ےب نودہ وگتفگ رکے افر ہن یہ فہ انگہ ےک اکؾ رکے  و فہ تیب

 ےس ایھب دیپا نوا ےہ۔ ےس فا س اس احؽ ںیم و ے اگ اسیج ہک فہ اینپ امں ےک ٹیپ

 ییحی نب ییحی، زریہ نب رحب، ییحی، زریہ، رجری، وصنمر، احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمجح افر رمعہ ےک تلیضف ےک ایب

     798    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابی ًوا٧ہ، ابی احوؾ، ابوبرک ب٩ ابی طبيہ، وٛيٍ، ٣شٌز، سٔيا٪، اب٩ ٣ْىی، حرضت ٨٣ؼور رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ًََوا٧ََة َوأَب ٩ًَِ أَبٔی  ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََاظ َس ٕ و َحسَّ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ی اِْلَِحَؤؾ ح و َحسَّ

 ِ٩ًَِ ٨٣َ َبُة ك١ُُّ َصُذَُلٔئ  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا َياَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٔ َوفٔی َوُس ُؼوٕر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ِٙ حَ  ُش ِٔ ٥َِٟ َي ُِٓث َو ٥ِ٠َ َیزِ َٓ ا ٩ِ٣َ َحخَّ  ٌّ  ٔسیْٔض٥ِٔ َج٤ٔي

دیعس نب وصنمر، ایب تراہن، ایب اوحص، اوبرکب نب ایب ہیبش، فعیک، رعسم، ایفسؿ، انب ینثم، رضحت وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس 

 ے جح ایک افر رھپ ہن  و وکیئ وہیبدہ ابںیت ںیک  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی وقنمؽ ےہ افر اؿ اسری دحوثیں ںیم ےہ ہک  س آدیم 

 افر ہن یہ وکیئ انگہ اک اکؾ ایک۔

 دیعس نب وصنمر، ایب تراہن، ایب اوحص، اوبرکب نب ایب ہیبش، فعیک، رعسم، ایفسؿ، انب ینثم، رضحت وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ےک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     799    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ہظي٥، سيار، ابی حاز٦، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا صَُظِي٥ْ  ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٠َطُ  َحسَّ ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ   ٩ًَِ َسيَّإر 

 دیعس نب وصنمر، ،میش، ایسر، ایب احزؾ، اوبرہریہ اس  دن ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

  یک رطح رفاتی لقن رفامیئ۔فملس ےس ایس دحثی

 دیعس نب وصنمر، ،میش، ایسر، ایب احزؾ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...اجحج اک ہکم ںیم ارت  ے افر ہکم ےک رھگفں یک فراتث ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ج اک ہکم ںیم ارت  ے افر ہکم ےک رھگفں یک فراتث ےک ایبؿ ںیماجح

     800    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩ ٤ًْا٪، حرضت اسا٣ہ  :  راوی

 ب٩ زیس ب٩ حارثہ

ثَىٔی أَبُو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ  َحسَّ اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ یَزٔیَس  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ًَلٔیَّ ب٩َِ حَُشيِٕن اٟلَّ  

٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ َحارٔثَةَ  اَ٪ أَِخبََرُظ  َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ٤َِزو ب٩َِ ًُ ًَ ََّٜة  أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََت٨ِز٢ُٔ فٔی َزارَٔک ب٤َٔ َٗ َُّط  أ٧َ

 ِ ٥ِ َیزٔث َٟ ًَ٘ٔي١ْ َورَٔث أَبَا كَأٟٕب صَُو َوكَأْٟب َو َٕ أَِو زُوٕر َوكَاَ٪  ًَ٘ٔي١ْ ٩ِ٣ٔ رٔبَا ٨ََٟا  ا٢َ َوَص١ِ َتَزَک  َ٘ َُّض٤َا َٓ ًَلٔیٌّ َطِيّئا ْٔل٧َ ََفْ َوَُل  ٌِ ُط َج

 ِ ی٩ِٔ كَا٧َا ٣ُِش٤َٔ٠ي
ًَ٘ٔي١ْ َوكَأْٟب كَأَفَ  ٔن َوكَاَ٪ 

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س نب سیدی، انب باہب، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی نب احرہث ےس 

 ےگ؟ آپ یلص اہلل رفاتی ےہ اوہنں  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم اےنپ رھگ ںیم ارتںی



 

 

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک لیقع  ے امہرے ےئل ہکم ںیم وکیئ زنیم ای وکیئ رھگ ٹوھڑا ےہ؟ لیقع افر اطبل اوباطبل ےک فارث ےھت 

ونں افر رضحت رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اؿ ےک رتہک ںیم ےس ھچک  ںیہ الم اھت ویکہکن ہی دف

 املسمؿ ےھت افر لیقع افر اطبل اکرف ےھت۔

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س نب سیدی، انب باہب، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی نب  :  رافی

 احرہث

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اجحج اک ہکم ںیم ارت  ے افر ہکم ےک رھگفں یک فراتث ےک ایبؿ ںیم

     801    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، اب٩ ٣ہزا٪، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًلی ب٩ حشين،  :  راوی  ً ٣ح٤س ب٩ ٣ہزا٪، اب٩ ابی ٤ًز، ًبس ب٩ ح٤يس،

 ٪، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًز ب٩ ٤ًْا

 ٔٚ ا ًَِبٔس اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ا  ٌّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َج٤ٔي ُس ب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪ اٟزَّازٔیُّ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َو ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبُس َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪ َحسَّ َٗ

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَی٩َِ َت٨ِز٢ُٔ اٟزَّزَّ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس  ٤َاَ٪  ِْ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ًَِ لٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن 

ًَ٘ٔي١ْ ٨ِ٣َزُّٔل  ٨ََٟا  ا٢َ َوَص١ِ َتَزَک  َ٘ َٓ ََّٜة   َُّسا َوَذَٟٔک فٔی َححَّتٔطٔ حٔيَن َز٧َِو٧َا ٩ِ٣ٔ ٣َ

 دیمح، دبعارلزاؼ، انب رہماؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، یلع نب نیسح، رمع نب امثعؿ، رضحت دمحم نب رہماؿ، انب ایب رمع، دبع نب

ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! لک مہ اہکں 

بی ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک ایک ارتںی ےگ؟ افر  س فتق ہک مہ اےنپ جح ےک ہلسلس ںیم ہکم ےک رق

 امہرے ےئل لیقع  ے وکیئ رھگ ٹوھڑا ےہ۔

دمحم نب رہماؿ، انب ایب رمع، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، انب رہماؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، یلع نب نیسح، رمع نب امثعؿ،  :  رافی

 رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اجحج اک ہکم ںیم ارت  ے افر ہکم ےک رھگفں یک فراتث ےک ایبؿ ںیم

     802    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

٩ ًبازہ، ٣ح٤س ب٩ ابی حٔؼہ، ر٣ٌہ، ب٩ ػاٟح، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ب٩ حات٥، روح ب :  راوی

 ٤ًْا٪، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُة بِ  ٌَ َؼَة َوَز٣ِ ِٔ ُس ب٩ُِ أَبٔی َح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ َٗ و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٩ُ َػأٟٕح  اَُل َحسَّ

 َ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ ٤َاَ٪  ِْ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ًَِ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن   ٩ًَِ ی٩َِ َت٨ِز٢ُٔ َُّسا إِٔ٪ َطاَئ اہللُ ٔطَضإب 

ًَ٘ٔي١ْ ٩ِ٣ٔ ٨٣َِ  ٨ََٟا  ا٢َ َوص١َِ َتَزَک  َٗ ِتٔح  َٔ ِٟ  ز٢ٕٔ َوَذَٟٔک َز٩َ٣َ ا

دمحم نب احمت، رفح نب ابعدہ، دمحم نب ایب ہصفح، رہعم، نب اصحل، انب باہب، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی ریض 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ارگ اہلل  ے اچاہ  و لک آپ یلص اہلل 

 آہل فملس اہکں ارتںی ےگ؟ افر ہی حتف ہکم اک زامہن اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ایک لیقع  ے امہرے ےئل وکیئ رھگہیلع ف

 ٹوھڑا ےہ؟

 دمحم نب احمت، رفح نب ابعدہ، دمحم نب ایب ہصفح، رہعم، نب اصحل، انب باہب، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب :  رافی

 زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...اہمرج ےک ہکم رکمہم ںیم ایقؾ رک ے ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہمرج ےک ہکم رکمہم ںیم ایقؾ رک ے ےک ایبؿ ںیم

     803    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠امی٪ يٌىی اب٩ بَل٢، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤يس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ بََٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٍَ ٤ًََُز ب٩َِ َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ب٩ِٔ ح٤َُِيٕس أ٧َ

ائُٔب  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ََّٜة َطِيّئا  ا٣َةٔ ب٤َٔ َٗ ٔ َت فٔی اِْل ٌِ و٢ُ َص١ِ َس٤ٔ ُ٘ ائَٔب ب٩َِ َیزٔیَس َي ٔ َيِشأ٢َُ اٟشَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ََلَئ ب٩َِ ًَ ٌَ ِٟ ُت ا ٌِ  َس٤ٔ

َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وُُل َس٤ٔ ُ٘ مٔیِّ َي َِٟحرِضَ و٢ُ َُل  ا ُ٘ َُّط َي أ٧َ َٛ َسرٔ ب٤َََّٜٔة  َس اٟؼَّ ٌِ ا٣َُة ثَََلٕث َب َٗ ٔ ٔ إ و٢ُ ٤ُ٠َِٟٔضأجز ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

٠َِيَضا ًَ  َیزٔیُس 

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ ینعی انب البؽ، رضحت دبعارلنمح نب دیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے 



 

 

یزعسی ےس انس فہ اسبئ نب سیدی ےس وپےتھچ ںیہ افر رفامےت ںیہ ہک ایک  و  ے ہکم ںیم ایقؾ رک ے ےک ابرے ںیم ھچک رضحت رمع نب دبعا

انس ےہ؟ رضحت اسبئ ےنہک ےگل ہک ںیم  ے رضحت العء نب رضحیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل 

ہلل ہیلع فآہل فملس اہمرج ےک ےئل رفامےت ںیہ ہک فہ ینم ےس فایسپ ےک دعب ہکم ںیم نیت دؿ کت ایقؾ رک ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص ا

 اتکس ےہ وگای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک فہ اس ےس زایدہ ہن رکے۔

  اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ ینعی انب البؽ، رضحت دبعارلنمح نب دیمح ریض :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہمرج ےک ہکم رکمہم ںیم ایقؾ رک ے ےک ایبؿ ںیم

     804    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟزح٩٤، اب٩ ح٤يس، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤يس رضی یحٌی ب٩ یحٌی، س :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُت ًُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ح٤َُِيٕس  ًَ  ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا ُس و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٤ََز ب٩َِ 

ََلَئ بِ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ََلَئ أَِو  ٌَ ِٟ ُت ا ٌِ ائُٔب ب٩ُِ َیزٔیَس َس٤ٔ ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ُت٥ِ فٔی ُسِٜىَی ٣َََّٜة  ٌِ ا٢َ َرُسو٢ُ ُٟٔح٠ََشائٔطٔ ٣َا َس٤ٔ َٗ مٔیِّ  َِٟحرِضَ ٩َ ا

ٜٔطٔ  أئ َُُش ـَ َٗ َس  ٌِ ٤َُِٟضأجزُ ب٤َََّٜٔة َب ٥َ يُ٘ٔي٥ُ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ثَََلثّااہللٔ َػل

ییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح، انب دیمح، رمع نب دبعایزعسی، رضحت دبعارلنمح نب دیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ےہ رفامای ہک ںیم  ے رضحت رمع نب دبعایزعسی ےس انس فہ اےنپ مہ ونیشنں ےس رفامےت ںیہ ہک مت  ے ہکم ںیم ایقؾ ےک ابرے ںیم ایک انس 

رضحت اسبئ نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت العء ای رفامای ہک رضحت العء نب رضحیم ریض اہلل اعتٰیل  ےہ؟

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اہمرج انم ک جح یک ادا یگی ےک دعب ہکم ںیم نیت دؿ ایقؾ رک اتکس ےہ۔ ہنع ےس انس ہک روسؽ اہلل یلص

 نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح، انب دیمح، رمع نب دبعایزعسی، رضحت دبعارلنمح نب دیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ںیم اہمرج ےک ہکم رکمہم ںیم ایقؾ رک ے ےک ایبؿ

     805    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩، ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘وب، ب٩ ابزاہي٥، اب٩ سٌس، ػاٟح، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ح٤يس، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، حرضت  :  راوی



 

 

 ًَلء ب٩ حرضمی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس ب٩ُِ حُ  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ث٨ََا َحَش٩ْ ا ِبٔس و َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ا  ٌّ ٤َِيٕس َج٤ٔي

ائُٔب َس  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ائَٔب ب٩َِ َیزٔیَس  ٔ َيِشأ٢َُ اٟشَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٍَ ٤ًََُز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ِٟحَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ح٤َُِيٕس أ٧َ ََلَئ ب٩َِ ا ٌَ ِٟ ُت ا ٌِ مٔیِّ ٤ٔ رِضَ

٤َُِٟضأجزُ ب٤ََّٜٔ  ُُْض٩َّ ا ََٟيا٢ٕ ی٤َُِٜ و٢ُ ثَََلُث  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وُُل َس٤ٔ ُ٘ َسرٔ َي َس اٟؼَّ ٌِ  َة َب

نب رضحیم ریض اہلل نسح، دبع نب دیمح، وقعیب، نب اربامیہ، انب دعس، اصحل، دبعارلنمح، نب دیمح، رمع نب دبعایزعسی، رضحت العء 

 اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک ینم ےس فایسپ ےک دعب

 اہمرج نیت رات کت ہکم رکمہم ںیم رہھٹ اتکس ےہ۔

نمح، نب دیمح، رمع نب دبعایزعسی، رضحت العء نب رضحیم نسح، دبع نب دیمح، وقعیب، نب اربامیہ، انب دعس، اصحل، دبعارل :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہمرج ےک ہکم رکمہم ںیم ایقؾ رک ے ےک ایبؿ ںیم

     806    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟززاٚ، حرضت ًَلء ب٩ حرضمی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠ًََِی٨َا إ٣ََِٔل  ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َوأ٣َََِلُظ  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح ٌٔ و َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ّئ أَِخبََرنٔی إِٔس٤َ ي١ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

ََلَئ  ٌَ ِٟ ائَٔب ب٩َِ یَزٔیَس أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا ٖٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ اٟشَّ ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٕس أَ٪َّ ح٤َُِيَس ب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َس مٔیِّ أَِخبََرُظ  َِٟحرِضَ  ب٩َِ ا

 ُ٤ِٟ ا٢َ ٣َُِٜث ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٜٔطٔ ثَََلْث اہللٔ َػل أئ َُُش ـَ َٗ َس  ٌِ ََّٜة َب ٔ ب٤َٔ  َضأجز

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رضحت العء نب رضحیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 اراشد رفامای ہک انم ک جح یک ادا یگی ےک دعب اہمرج ہکم ںیم نیت دؿ کت رہھٹ اتکس ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رضحت العء نب رضحیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہمرج ےک ہکم رکمہم ںیم ایقؾ رک ے ےک ایبؿ ںیم



 

 

     807    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طارع، ؿحاک ب٩ ٣د٠س، حرضت اب٩ جزیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ٣ ٔ اُک ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز حَّ َـّ ث٨ََا اٟ ارٔعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٠َطُ و َحسَّ ِْ 

 ، رضحت انب رج ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح دحثی وقنمؽ ےہ۔اجحج نب اشرع، کاحک نب دلخم

 اجحج نب اشرع، کاحک نب دلخم، رضحت انب رج ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ر یک رحتم اک ایبؿہکم رکمہم ںیم اکش

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم اکشر یک رحتم اک ایبؿ

     808    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حاہس، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاص ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ي٥َ ا

ْة َوإَٔذا اِس  ٩ِٜٔ ٔجَضاْز َو٧ٔيَّ ِتٔح ٣َََّٜة َُل صِٔحَزَة َوَل َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ٥َ یَِو٦َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِتٔح ت٨َُِٔفِ اہللٔ َػل َٔ ِٟ ا٢َ یَِو٦َ ا َٗ وا َو ََِٔفُ ا َٓ ت٥ُِ 

٣َٔة اہللٔ ا٦ْ بَُٔحِ ُضَو رَحَ َٓ ٤َاَوأت َواِْلَِرَق  َٙ اٟشَّ ٣َُط اہللُ َیِو٦َ َخ٠َ َِٟب٠ََس رَحَّ ََّٜة إٔ٪َّ َصَذا ا ِتٔح ٣َ ٥ِ َیح١َّٔ َٓ َٟ َُّط  َِٟ٘ٔيا٣َٔة َوإ٧ٔ ٔلَی یَِو٦ٔ ا  إ

ِبلٔی َو  َٗ َِٟ٘ٔتا٢ُ ٓٔيطٔ ْٔلََحٕس  طُ ا ُٛ ُس َطِو ـَ ٌِ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ َُل يُ ٔلَی یَِو٦ٔ ا ٣َةٔ اہللٔ إ ا٦ْ بَُٔحِ ُضَو رَحَ َٓ ًَّة ٩ِ٣ٔ ٧ََضإر  ُ ٥َِٟ َیٔح١َّ لٔی إُٔلَّ َسا
 َوَُل ی٨ََُفَّ

بَّاُض یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ َضا َوَُل یُِدَتلَی َخََلَصا  َٓ ا٢َ  َػِيُسُظ َوَُل ی٠ََِتُ٘ٔم إُٔلَّ ٩ِ٣َ رَعَّ َ٘ َٓ ِی٨ٔض٥ِٔ َؤٟبُيُوتٔض٥ِٔ  َ٘ ٔ َُّط ٟ إ٧ٔ َٓ إُٔلَّ اِْلٔذَِٔخَ 

 إُٔلَّ اِْلٔذَِٔخَ 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ۔ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ای ہک رجہت  ںیہ  نکی اہجد افر تین ےہ افر  ب ںیہمت )اہجد ےک ےئل( البای اج ے  و ہیلع فآہل فملس  ے حتف ہکم ےک دؿ ہکم حتف نوا  و رفام

 و اجؤ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے حتف ہکم ےک دؿ رفامای ہک اس رہش وک اہلل  ے آامسؿ فزنیم یک دیپاشئ ےک دؿ رحؾ رقار دای اھت 

ےہ اگ افر اس رحؾ ںیم ریمے ےیل یھب اکی دؿ ںیم وھتڑی دری ےک ےئل ہی اہلل ےک رحؾ رقار دےنی یک فہج ےس ایقتم کت رحؾ ر

داتؽ الحؽ نوا اھت  و اب ہی اہلل ےک رحؾ رقار دےنی یک فہج ےس ایقتم کت رحؾ رےہ اگ ہن اس ےک اکےٹن اک ے اجںیئ افر ہن یہ اس ےک 



 

 

 ہک اےس اس ےک امکل وک اچنہپیئ اج ے افر ہن اس یک اکشر وک اگھبای اج ے افر وکیئ یھب اہیں رگی ڑپی زیچ وک ہن ا ےن ے وسا ے اس ےک

اھگس اکیٹ اج ے  و رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ وسا ے اھگس ےک ینعی اھگس وک ینثتسم رقار 

 رفامای وسا ے اھگس ےک دے دںی ویکہکن ہی اھگس واہرفں افر زررگفں )انسر( ےک اکؾ آیت ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اھگس وک ینثتسم رفام دای ویکہکن ہی الج ے ےک اکؾ آیت ےہ

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم اکشر یک رحتم اک ایبؿ

     809    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، ٣ٔـ١، حرضت ٨٣ؼور رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َٙ و َحسَّ ٥ِ یَِذَُکِ یَِو٦َ َخ٠َ َٟ ٠ِْٔطٔ َو ٔ ب٤ٔٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز  ١ْ َـّ َٔ ث٨ََا ٣ُ ٨َا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ

ََٓضا َلَتُط إُٔلَّ ٩ِ٣َ رَعَّ َ٘ ا٢َ َُل َی٠َِتُ٘ٔم ُٟ َٗ ِت١َ َو َ٘ ِٟ َِٟ٘ٔتا٢ٔ ا ا٢َ بََس٢َ ا َٗ ٤َاَوأت َواِْلَِرَق َو  اٟشَّ

ییحی نب آدؾ، لضفم، رضحت وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی وقنمؽ  دمحم نب راعف،

َض( اک ذرک  ںیہ افر اس ےک العفہ اافلظ اک رد فدبؽ ےہ۔
ْ
ر
َ
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و  ےہ افر اس دحثی ںیم ) ي َ

 وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم، رضحت :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم اکشر یک رحتم اک ایبؿ

     810    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يث، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، ابی ْشیح، ، ٤ًزو ب٩ سٌيس، حرضت ابوْشیح ًسوی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟ :  راوی

َّطُ  َسؤیِّ أ٧َ ٌَ ِٟ یِٕح ا ٩ًَِ أَبٔی ُْشَ ٌٔيٕس  ٌٔئس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٌٔيٕس َوصَُو  َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ

ُث  ٌَ ٠َيِ  َیِب ًَ َّی اہللُ  ا٦َ بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِوُّل  َٗ ثَِک  ٔلَی ٣َََّٜة ائَِذِ٪ لٔی أَیَُّضا اِْل٣َٔيرُ أَُحسِّ وَث إ ٌُ ِٟبُ ِتٔح ا َٔ ِٟ َس ٩ِ٣ٔ یَِو٦ٔ ا َِ ِٟ ٥َ ا طٔ َوَس٠َّ

ًَِی٨َاَی حٔيَن َتک٥ََّ٠َ بٔطٔ أَ  ِتطُ  ٠ِٔيی َوأَبَِصَ َٗ ًَاُظ  ِتطُ أُذ٧َُاَی َوَو ٌَ ٥َِٟ َس٤ٔ ٣ََضا اہللُ َو ا٢َ إٔ٪َّ ٣َََّٜة رَحَّ َٗ ٠َِيطٔ ث٥َُّ  ًَ َّطُ َح٤َٔس اہللَ َوأَثِىَی  ٧



 

 

َس  ـٔ ٌِ َٔٔک بَٔضا َز٣ّا َوَُل َي ٔ اِْلَٔخٔ أَِ٪ َيِش َِٟيِو٦ َََٓل َیٔح١ُّ ُٔل٣ِزٕٔئ یُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا ٣َِضا ا٨َّٟاُض  َؽ یََُحِّ إِٔ٪ أََحْس َتَزخَّ َٓ   بَٔضا َطَحَزّة 

 ِ ٥ِ یَأ َٟ ُط إٔ٪َّ اہللَ أَذَٔ٪ َٟٔزُسؤٟطٔ َو َٟ وُٟوا  ُ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓٔيَضا  ًَ َّی اہللُ  ّة ٩ِ٣ٔ بَٔ٘ٔتا٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ٤ََّا أَذَٔ٪ لٔی ٓٔيَضا َسا َذِ٪ َل٥ُِٜ َوإ٧ٔ

 ِٟ ٣َتَٔضا بٔاِْل٣َِٔص َو َُحِ َٛ َِٟيِو٦َ  ٣َُتَضا ا ًَاَزِت رُحِ ِس  َٗ ا٢َ ٧ََضإر َو َٗ ٤ًَِْزو  ََٟک  ا٢َ  َٗ یِٕح ٣َا  ٘ٔي١َ ْٔلَبٔی ُْشَ َٓ ائَٔب  َِ ِٟ اصُٔس ا ِّ اٟظَّ یَُب٠ِّ

ا بََٔخِ  ارا َٓ ا بَٔس٦ٕ َوَُل  َٓارا ًَأػّيا َوَُل  ٌٔيُذ  ٦َ َُل ُي ََِٟحَ یِٕح إٔ٪َّ ا ٥ُ٠ًَِ بَٔذَٟٔک ٨ِ٣َٔک یَا أَبَا ُْشَ  بَةٕ أ٧ََا أَ

، ایب رشحی، ، رمعف نب دیعس، رضحت اوبرشحی دعفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہبیتق نب دیعس، ق ،، دیعس نب ایب دیعس

اوہنں  ے رضحت رمعف نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک  س فتق ہک فہ ہکم یک رطػ اینپ وفج جیھب رےہ ےھت اے اریم! آپ ےھجم 

یک حبص روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریمے اکونں  ے  ااجزت دںی  و ںیم آپ ےک اسےنم فہ دحثی ایبؿ رکفں  ےس ویؾ حتف

انس افر ریمے دؽ  ے اےس اید راھک افر ریمی آںوھکں  ے داھکی  س فتق ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفام رےہ ےھت آپ 

 ے رحؾ انبای افر ووگں  ے اےس رحؾ  ںیہ انبای  و اےسی آدیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہلل یک دمحفانث ایبؿ رفامیئ رھپ رفامای ہک ہکم وک اہلل 

ےک ےئل الحؽ  ںیہ وج اہلل افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ راتھک نو ہی ہک فہ ہکم ںیم وخؿ اہب ے افر ہن یہ فہ اہیں ےک درتخ اک ے  و ارگ 

زئ اتھجمس نو  و مت اےس ہہک دف ہک اہلل  ے روسؽ اہلل یلص وکیئ اہلل افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک گنج یک فہج ےس رحؾ ںیم داتؽ اج

اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااجزت دی  یھ افر اہمترے ےئل ااجزت  ںیہ افر ےھجم یھب رصػ اکی دؿ ےک ھچک فتق ےک ےئل ااجزت یلم 

د ےہ فہ اغنیبئ کت ہی ابت  یھ افر آج رھپ ہکم یک رحتم ےلہپ یک رطح وٹ آیئ ےہ  س رطح لک  یھ افر وج اس فتق اہیں وموج

اچنہپ دے رضحت اوبرشحی ےس اہک ایگ ہک رمعف  ے ےھجت ایک اہک اھت اس  ے اہک ہک اے اوبرشحی ںیم اس ابرے ںیم ھجت ےس زایدہ اج ات 

 نوں ہک رحؾ یسک انرفامؿ وک انپہ  ںیہ داتی افر ہن یہ لتق افر وچری رک ےک ےنلکن فاےل وک اھبےنگ داتی ےہ۔

  نب دیعس، ق ،، دیعس نب ایب دیعس، ایب رشحی، ، رمعف نب دیعس، رضحت اوبرشحی دعفی ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم اکشر یک رحتم اک ایبؿ

     811    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س

بساٟزح٩٤،  :  راوی  ً زہير ب٩ رحب، ًبيساہلل ب٩ سٌيس، وٟيس، زہير، وٟيس ب٩ ٣ش٥٠، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوس٤٠ہ، اب٩

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔيٕس َج٤ٔ  ٕب َوًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ َس ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ َِٟؤٟيُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ َِٟؤٟئس  ٩ًَِ ا ا  ٌّ ي



 

 

ا َٗ ثَىٔی أَبُو صَُزیَِزَة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة صَُو اب٩ُِ  ٕ َحسَّ ْٔير َٛ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  زَّ َحسَّ ًَ َتَح اہللُ  َٓ ا  َّ٤َٟ ًَلَی ٢َ  َوَج١َّ 

ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ ث٥َُّ  ًَ َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  َٓ ا٦َ فٔی ا٨َّٟأض  َٗ ٥َ ٣َََّٜة  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔٔي١َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٟ ٩ًَِ ٣َََّٜة ا إٔ٪َّ اہلَل َحَبَص 

 َ ٩َِٟ َتٔح١َّ ْٔل ََّضا  ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن َوإ٧ٔ ُط َوا َٟ ٠َِيَضا َرُسو ًَ َم  ٩َِٟ َتٔح١َّ ْٔلََحٕس َوَس٠َّ ََّضا  ّة ٩ِ٣ٔ ٧ََضإر َوإ٧ٔ ًَ ََّضا أُح٠َِّٔت لٔی َسا ِبلٔی َوإ٧ٔ َٗ َحٕس كَاَ٪ 

 َٗ ُط  َٟ ُٗت١َٔ  َضا َوَُل َتٔح١ُّ َساَٗٔلُتَضا إُٔلَّ ٨ِ٤ُٟٔٔظٕس َو٩ِ٣َ  ُٛ ُ َػِيُسَصا َوَُل یُِدَتلَی َطِو
ََل ی٨ََُفَّ َٓ ٔسی  ٌِ ٔ ا٨ََّٟوزَ َب ُضَو بَٔديِر َٓ ا أَِ٪ تٔي١ْ  ی٩ِٔ إ٣َّٔ

ُٗبُور٧َٔا  ٠ُطُ فٔی  ٌَ َّا ٧َِح إ٧ٔ َٓ بَّاُض إُٔلَّ اِْلٔذَِٔخَ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ َت١َ  ِ٘ ا أَِ٪ ُي َسی َوإ٣َّٔ ِٔ َّی اہللُ ُي ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َوبُُيوت٨َٔا 

ٕ َرجُ  ا٦َ أَبُو َطاظ َ٘ َٓ ٥َ إُٔلَّ اِْلٔذَِٔخَ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ تُبُوا لٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟي٩ٔ٤َ  ١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا

تُبُوا لٔی یَا َرُسو٢َ  ِٛ ِوُٟطُ ا َٗ ٠ُِت ِْٟٔلَِوَزاعٔیِّ ٣َا  ُ٘ َٓ َِٟؤٟيُس  ا٢َ ا َٗ  ٕ تُبُوا ْٔلَبٔی َطاظ ِٛ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ِٟدُ ًَ ٔ ا ا٢َ َصٔذظ َٗ ًَّٟٔی اہللٔ  ِلَبَة ا

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َضا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ  َس٤ٔ

زریہ نب رحب، دیبع اہلل نب دیعس، فدیل، زریہ، فدیل نب ملسم، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، انب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

یض اہلل اعتٰیل ہنع  ر ہکم وک حتف رفامای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ووگں ںیم اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک  ب اہلل  ے اےنپ روسؽ ر

ہلل ہیلع ڑھکے نو ے افر اہلل یک دمح فانث ایبؿ یک رھپ رفامای ہک اہلل  ے ہکم ےس اہھت فاوں وک رفاک اھت افر اہلل  ے ہکم  ر اےنپ روسؽ یلص ا

ر ھجم ےس ےلہپ یسک ےک ےئل یھب ہکم الحؽ  ںیہ اھت افر ریمے ےئل یھب اکی دؿ ےک ھچک فتق فآہل فملس افر ومونمں وک ہبلغ اطع رفامای اف

ےک ےئل الحؽ نوا اھت افر اب ریمے دعب یھب یسک ےک ےئل الحؽ  ںیہ نواگ اس ےئل اہیں ےس اکشر اگھبای ہن اج ے افر ہن یہ اہیں ےک 

ےئل الحؽ ےہ وسا ے االعؿ رک ے فاےل ےک ینعی دشمگہ زیچ وک ا ےن رک ارگ اکےٹن اک ے اجںیئ افر ہن یہ اہیں یک رگی نویئ زیچ یسک ےک 

اس اک االعؿ رکے اےس اس کت اچنہپ ے  و اس ےک ےئل الحؽ ےہ افر  س آدیم وک وکیئ لتق رک دے  و اس ےک وانیقح ےک ےئل دف 

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک زیچ ںیم ےس اکی اک اایتخر ےہ ای اس یک دتی ےل ےل ای اےس صاصاص لتق رک دے رضحت انب

اے اہلل ےک روسؽ اھگس وک ینثتسم رفام دںی ویکہکن مہ اےس اینپ  ربفں افر رھگفں ںیم اامعتسؽ رکےت ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ا نوا وج ہک نمی اک اکی آدیم اھت فآہل فملس  ے اھگس وک ینثتسم رفام دای )ینعی رحؾ یک دحفد ںیم اھگس اکےنٹ یک ااجزت ےہ(  و اوباشہ ڑھک

ںیہ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ےھجم ہی وھکلا دںی  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اوباشہ وک ھکل دف فدیل ےتہک 

ں  ے اہک ہک فہ ہبطخ ہک وج ہک ںیم  ے افزایع ےس اہک ہک اوباشہ ےک اس ےنہک اک ایک بلطم ےہ؟ اے اہلل ےک روسؽ ےھجم وھکلا دںی اوہن

 اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس اھت۔

زریہ نب رحب، دیبعاہلل نب دیعس، فدیل، زریہ، فدیل نب ملسم، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، انب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع
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 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم اکشر یک رحتم اک ایبؿ

     812    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبيساہلل ب٩ ٣وسی، طیبا٪، یحٌی، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی ا :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی أَِخبََرنٔی أَبُو َس٠َ  ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ثَىٔی إِٔسَح وُُل َحسَّ ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َس٤ٔ ٤ََة أ٧َ

ِتٔح ٣ََّٜ  َٓ ًَا٦َ  َِٟيٕث  َت٠ُوا َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَىٔی  َٗ ًََة  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ُخزَا ًَ َّی اہللُ  أُِخبَٔر بَٔذَٟٔک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َت٠ُوُظ  َٗ تٔي١ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َ٘ َة بٔ

َٟطُ  ٠ًََِيَضا َرُسو ٔٔي١َ َوَس٠ََّم  ِٟ ََّٜة ا ٩ًَِ ٣َ َّ َوَج١َّ َحَبَص  ًَز ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َ٘ َٓ َدَلَب  َٓ َٛٔب َراح٠ََٔتُط  َّ ََفَ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن أََُل َوإ٧ٔ ٥َِٟ َتٔح١َّ َوا َضا 

 ًَ ََّضا َسا ّة ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟضارٔ أََُل َوإ٧ٔ ًَ ََّضا أُح٠َِّٔت لٔی َسا ٔسی أََُل َوإ٧ٔ ٌِ ٩َِٟ َتٔح١َّ ْٔلََحٕس َب ِبلٔی َو َٗ َضا َوَُل ْٔلََحٕس  ُٛ ا٦ْ َُل یُِدَبُم َطِو ٔ رَحَ ًٔی صَٔذظ

ُس َطَحزَُصا َوَُل ی٠ََِتُ٘ٔم َساَٗٔلَتَضا إُٔلَّ ٨ِ٣ُٔظْس  ـَ ٌِ ا  ُي َیَة َوإ٣َّٔ ىٔی اٟسِّ ٌِ َلی َي ٌِ ا أَِ٪ يُ ٔ ا٨ََّٟوَزی٩ِٔ إ٣َّٔ ُضَو بَٔديِر َٓ تٔي١ْ  َٗ َٟطُ  ُٗت١َٔ  َو٩ِ٣َ 

ُتِب لٔی یَا َر  ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٟطُ أَبُو َطاظٕ  ا٢ُ  َ٘ َِٟي٩ٔ٤َ ُي َحاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ تٔي١ٔ  َ٘ ِٟ اَز أَص١ُِ ا َ٘ ُ أَِ٪ يُ ت ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ بُوا ْٔلَبٔی ُسو٢َ اہللٔ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ ُٗبُور٧َٔا  ٠ُطُ فٔی بُُيوت٨َٔا َو ٌَ َّا ٧َِح إ٧ٔ َٓ یِٕع إُٔلَّ اِْلٔذَِٔخَ  ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َُقَ َ٘ َٓ  ٕ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إُٔلَّ اِْلٔذَِٔخَ  َطاظ َّی اہللُ   َػل

وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ونب زخاہع  ے ینب ق ، اک ااحسؼ نب وصنمر، دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، رضحت ا

 اکی آدیم لتق ایک نوا اھت حتف ہکم ےک دؿ ینب ق ،  ے اےنپ وتقمؽ ےک دبہل ںیم ونبزخاہع اک اکی آدیم لتق رکدای  و اس یک ربخ روسؽ اہلل

رفاک اھت افر   رک ہبطخ دای افر رفامای ہک اہلل  ے ہکم ےس اہ یھ فاوں وکیلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دی یئگ  و آپ  ے اینپ وساری  ر وسار نو

 ںیہ اھت اہلل  ے ہکم  ر اےنپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہبلغ اطع رفامای اھت آاگہ رنو ہک ہکم ھجم ےس ےلہپ یھب یسک ےک ےئل الحؽ 

ےئل یھب ہکم دؿ ےک ھچک فتق ےک ےئل الحؽ نوا اھت افر اب اس فتق ےک  افر ریمے دعب یھب یسک ےک ےئل الحؽ  ںیہ نواگ افر ریمے

ےئل یھب رحاؾ ےہ ہکم ےک اکےٹن ہن اک ے اجںیئ افر ہن ہکم ےک دروتخں وک اک ا اج ے افر ہن یہ اہیں یک رگی نویئ زیچ وک ا ےنای اج ے 

اک وکیئ لتق رکدای اج ے  و اےس دف زیچفں ںیم وسا ے االعؿ رک ے فاےل ےک االعؿ ےک ذرےعی اس ےک امکل کت اچنہپ ے افر  س 

ےس اکی اک اایتخر ےہ اکی ہی ہک ای  و اےس دتی دی اج ے افر دفرسا ہی ہک ای رھپ فہ اقلت ےس صاصص ےل اگ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ نمی 

 و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  اک اکی آدیم آای  ےس اوباشہ اہک اجات ےہ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ےھجم ہی ہبطخ وھکلا دںی

رفامای ہک اوباشہ وک ھکل دف  و رقشی ےک اکی آدیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ہکم یک اھگس وک ینثتسم رفام دںی ویکہکن اھگس وک مہ 

  رفام دای۔اےنپ رھگفں ںیم افر  ربفں ںیم اامعتسؽ رکےت ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اھگس وک ینثتسم



 

 

 ااحسؼ نب وصنمر، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ؿ ںیمہکم رکمہم ںیم رضفرت ےک ریغب اہحلس ا ےن ے یک نام تع ےک ایب

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم رضفرت ےک ریغب اہحلس ا ےن ے یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     813    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طيب، اب٩ اًين، ١ٌ٘٣، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َط  َّی اہللَُحسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِيََن َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَ ٠ًََِيطٔ بٔيٕب َحسَّ  

ََلَح  ََّٜة اٟشِّ ٥ِ أَِ٪ یَِح١َٔ٤ ب٤َٔ ُٛ و٢ُ َُل َیح١ُّٔ ْٔلََحٔس ُ٘ ٥َ َي  َوَس٠َّ

ت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے ینب یلص اہلل ہیلع فآہل ہملس نب بیش، انب انیع، لقعم، اوبزح ،، رضح

 فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک مت ںیم ےس یسک ےک ےئل الحؽ  ںیہ ہک ہکم رکمہم ںیم اہحلس ا ےن ے۔

 ہلل اعتٰیل ہنعہملس نب بیش، انب انیع، لقعم، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض ا :  رافی

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

  

 ...ارحاؾ ےک ریغب ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ریغب ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     814    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيی، یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٨ٌٗيی، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، حرضت یحٌی :  راوی

 ِٟ ا ا ٌٔيٕس أ٣ََّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٨َٔيیُّ َوَیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ٌِ َ٘ ِٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ًَ ث٨ََا  ًَلَی ٣َأٟٔک ب٩ِٔ َحسَّ أُِت  ا٢َ ََقَ َ٘ َٓ ٨َٔيیُّ  ٌِ َ٘

ثََک اب٩ُِ ٔطضَ  ٠ُُِٗت ٤َٟٔأٟٕک أََحسَّ َٟطُ  ُى  ِٔ ا٢َ یَِحٌَی َوا٠َّٟ َٗ ث٨ََا ٣َأْٟک و  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ُٗتَِیَبُة  ا  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ أ٧ََٕص َوأ٣ََّ إب 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ زَ  ًَ َّی اہللُ  ْٙ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِّ٠ ٌَ ا٢َ اب٩ُِ َخَل١ٕ ٣َُت َ٘ َٓ ًَطُ َجائَُط َرُج١ْ  ا ٧َزَ َّ٤٠َ َٓ ََفْ  ِِ ًَلَی َرأِٔسطٔ ٣ٔ ِتٔح َو َٔ ِٟ ًَا٦َ ا َخ١َ ٣َََّٜة 



 

 

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ ٣َأْٟک  َ٘ َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ َبةٔ  ٌِ َٜ  بٔأَِسَتارٔ اِل

ا،س، رضحت ییحی رفامےت ںیہ ہک ںیم اامؾ امکل ےس وپاھچ ہک ایک  دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، یبنعق، امکل نب

آپ ےس رضحت انب باہب  ے رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی رکدہ ہی دحثی ایبؿ یک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےک رس  ر وخد اھت  و  ب آپ یلص فآہل فملس حتف ہکم فاےل اسؽ ہکم رکمہم ںیم اس احؽ ںیم دالخ نو ے ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

، ہبعک ےک  ردے وک ڑکپے نو ے ےہ  و آپ  اہلل ہیلع فآہل فملس
ط

 

ذی

 ے اےس ااترا  و اکی آدیم آای افر اس  ے رعض ایک ہک انب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہک اےس لتق رک دف امکل  ے اہک اہں ھجم ےس انب باہب  ے ہی دحثی ایبؿ یک ےہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، یبنعق، امکل نب ا،س، رضحت ییحی :  فیرا

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ریغب ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     815    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٗتیبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًار، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

فٔیُّ  َ٘ َّْ ٌٔيٕس اٟ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٤ٔئِمُّ َو ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ارٕ  َحسَّ َّ٤ًَ اؤیَُة ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ُٗتَِیَبُة َحسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ و 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ََِؼارٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ِبٔس اہللٔ اِْل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر صِىٔیُّ  ُٗتَِیبَ اٟسُّ ا٢َ  َٗ ََّٜة َو ٥َ َزَخ١َ ٣َ ُة ِيطٔ َوَس٠َّ

ث٨ََا أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبَة  ا٦ٕ َوفٔی رَٔوایَةٔ  ٔ إرِٔحَ يِر َِ ٠ًََِيطٔ ٤ًَٔا٣َْة َسِوَزاُئ بٔ ََّٜة َو ِتٔح ٣َ َٓ ٕ َزَخ١َ یَِو٦َ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ  بُو اٟزُّبَيِر

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، ہبیتق، اعمفہی نب امعر، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے افر ہبیتق  ے اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حتف ہکم ےک دؿ اس احؽ ںیم دالخ 

  ےھت۔نو ے ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس  ر ایسہ امعہم اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ےک ریغب

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، ہبیتق، اعمفہی نب امعر، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمارحاؾ ےک ریغب ہکم رکمہم ںیم دالخ

     816    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ حٜي٥، ْشیک، ٤ًار، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

إر اٟسُّ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ یْک  ٜٔي٥ٕ اِْلَِوزٔیُّ أَِخبََر٧َا َْشٔ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َح ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر صِىٔیِّ 

٠ًََِيطٔ ٤ًَٔا٣َْة َسِوَزاُئ  ََّٜة َو ِتٔح ٣َ َٓ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ َیِو٦َ 

تی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حتف ہکم یلع نب میکح، رشکی، امعر، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفا

 ےک دؿ ہکم رکمہم ںیم اس احؽ ںیم دالخ نو ے ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس  ر ایسہ امعہم اھت۔

 یلع نب میکح، رشکی، امعر، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ریغب ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     817    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت جٌَف ب٩ ٤ًز ب٩ رحیثیحٌی ب٩ یحٌی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، ٣شاور اٟوراٚ،  :  راوی

ََفٔ  ٌِ ٩ًَِ َج  ٔٚ ا َِٟورَّ ٩ًَِ ٣َُشاؤٕر ا  ٍْ اَُل أَِخبََر٧َا َوٛٔي َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوإِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ یِٕث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُحَ ًَ  ب٩ِٔ 

٥َ َخَلَب  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِيطٔ ٤ًَٔا٣َْة َسِوَزاُئ  أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ا٨َّٟاَض َو

ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اسمفر اوراؼ، رضحت رفعج نب رمع نب رحثی اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 ہ امعہم اھت۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ووگں وک اس احؽ ںیم ہبطخ دای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس  ر ایس

 ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اسمفر اوراؼ، رضحت رفعج نب رمع نب رحثی :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمارحاؾ ےک ریغب ہکم رکمہم ںیم دالخ نو ے ےک وجاز ےک ایب

     818    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حش٩ ح٠وانی، ابواسا٣ہ، ٣شاور، حرضت جٌَف ب٩ ٤ًز ب٩ رحیث رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اَُل َحسَّ  َٗ ُِٟح٠َِوانٔیُّ  َِٟحَش٩ُ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا ثَىٔی َوفٔی رَٔوایَةٔ و َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا َِٟورَّ ٩ًَِ ٣َُشاؤٕر ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة 

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ِّی أ٧َُِوزُ إ أَن َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  یِٕث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُحَ ًَ ََفَ ب٩َِ  ٌِ ُت َج ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟح٠َِوانٔیِّ  ٨ٔ٤ِِٟ  ا ًَلَی ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ َػل بَر

 ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ١ِ أَبُو برَِکٕ  ُ٘ ٥َِٟ َي ِيطٔ َو َٔ ٔ ت َٛ ِيَضا بَيَِن  َٓ ِس أَِرَخی ََطَ َٗ ٠ًََِيطٔ ٤ًَٔا٣َْة َسِوَزاُئ   َو



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح ولحاین، اوبااسہم، اسمفر، رضحت رفعج نب رمع نب رحثی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت 

 ہک وگای ہک ںیم اب یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس احؽ ںیم دھکی راہ نوں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل نو ے رفامےت ںیہ

فملس ےک رس  ر ایسہ امعہم ےہ افر اس امعہم ےک دفونں انکرے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں دنکوھں ےک درایمؿ ےکٹل 

   ںیہ اہک۔نو ے ںیہ افر اوبرکب  ے ربنم اک ظفل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح ولحاین، اوبااسہم، اسمفر، رضحت رفعج نب رمع نب رحثی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ٰیل ہنع یک ربتک یک داع افردمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعت

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     819    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ ٣ح٤س، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ًباز ب٩ ت٤ي٥، ًبساہلل ب٩ زیس ب٩ ًاػ٥ رضی اہلل تٌالٰی ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز، اب :  راوی

 ٨ًہ

٤ِزٔو ب٩ِٔ یَ  ًَ  ٩ًَِ َراَوِرزٔیَّ  ٕس اٟسَّ ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ًَبَّاز  ٩ًَِ ٤َِٟازٔنٔیِّ  ِحٌَی ا

 ٩ًَِ ٔ  َت٤ٔي٥ٕ  ا٢َ إٔ٪َّ إٔبَِزاص َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَأػ٥ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ  طٔ  ًَا ْٔلَص٠َِٔضا ٤ًَِّ ٦َ ٣َََّٜة َوَز ي٥َ رَحَّ

ًَِوُت فٔی َػ  ِّی َز ٔن ََّٜة َوإ ٦َ إٔبَِزاصٔي٥ُ ٣َ ٤َا رَحَّ َٛ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٣ُِت ا ِّی رَحَّ ٔن ًَا بٔطٔ إٔبَِزاصٔي٥ُ ْٔلَص١ِٔ ٣ََّٜةَ َوإ لَِی ٣َا َز ِْ َصا ب٤ٔٔ  أًَضا َو٣ُسِّ

اہلل  ہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی، انب دمحم، رمعف نب ییحی، ابعد نب میمت، دبعاہلل نب زدی نب اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ

ہیلع االسلؾ  ے ہکم وک رحؾ رقار دای افر ہکم ںیم رےنہ فاوں ےک ےئل داع رفامیئ  یھ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رضحت اربامیہ 

دم  افر ںیم دمہنی وک رحؾ رقار داتی نوں اسیج ہک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ  ے ہکم وک رحؾ رقار دای اھت افر ںیم دمہنی ےک اصع افر اس ےک

 امیہ ہیلع االسلؾ  ے ہکم فاوں ےک ےئل یک  یھ۔ںیم اس ےس دفینگ ربتک یک داع رکات نوں وج رضحت ارب

 ہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی، انب دمحم، رمعف نب ییحی، ابعد نب میمت، دبعاہلل نب زدی نب اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم
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 یابوكا١٣، ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣دتار، ابوبرک ب٩ ابی طبيہ، حرضت ٤ًز ب٩ یحٌ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  ٤ُِِٟدَتارٔ ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨َٔيطٔ أَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ث٨ََا َخأُٟس و َحسَّ  ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزا ث٨ََاظ إِٔسَح ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ ح و َحسَّ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ُض٥ِ  ث٨ََا ُوَصِيْب ك٠ُُّ ٤َِِٟدزُومٔیُّ َحسَّ صٔي٥َ أَِخبََر٧َا ا

ًَا  ِْلَِی ٣َا َز َراَوِرزٔیِّ ب٤ٔٔ َواَیٔة اٟسَّ َٓرَکٔ ا َحٔسیُث ُوَصِيٕب  ٔ أ٣ََّ ٤َِٟازٔنٔیُّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُ٪ ب٩ُِ َیِحٌَی صَُو ا ا ُس٠َامِیَ بٔطٔ إٔبَِزاصٔي٥ُ َوأ٣ََّ

ًَا بٔطٔ إٔبَِزاصٔي٥ُ بََٔل  ١َِْ ٣َا َز فٔی رَٔوایَتٔض٤َٔا ٣ٔ َٓ ٤ُِِٟدَتارٔ  ٔ ب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا  ٢ٕ َو

اوباکلم، دبعایزعسی، انب اتخمر، اوبرکب نب ایب ہیبش، رضحت رمع نب ییحی ےس اؿ  دنفں ےس اس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ اکی 

رفامای ہک ںیم اؿ داعؤں ےس دفانگ داعںیئ رکات نوں وج رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ  رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

  ے داعںیئ امںیگن  ںیھ۔

 اوباکلم، دبعایزعسی، انب اتخمر، اوبرکب نب ایب ہیبش، رضحت رمع نب ییحی :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     821    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤س، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ٤ًْا٪، حرضت رآٍ ب٩ خسیخ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، برک، اب٩ ٣رض، اب٩ ہاز، ابی برک ب٩ ٣ح :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  َِٟضازٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ىٔی اب٩َِ ٣ُرَضَ  ٌِ ث٨ََا برَِکْ َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٤ِزٔو ب٩ِٔ و َحسَّ ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٕس 

 ٍٔ ٔ ٩ًَِ َرآ ٤َاَ٪  ِْ ِّی أرَُحِّ  ًُ ٔن ََّٜة َوإ ٦َ ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ إٔبَِزاصٔي٥َ رَحَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٦ُ ٣َا بَيَِن َُلبَتَِيَضا ب٩ِٔ َخٔسیٕخ 

٤َِٟٔسی٨َةَ   یُزٔیُس ا

رضحت راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہبیتق نب دیعس، رکب، انب رضم، انب اہد، ایب رکب نب دمحم، دبعاہلل نب رمعف نب امثعؿ،

ےک رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ  ے ہکم وک رحؾ رقار دای افر ںیم اس 

 انکرفں فایل ہگج ینعی دمہنی وک رحؾ رقار داتی نوں۔ دفونں رھتپےلی

 رکب، انب رضم، انب اہد، ایب رکب نب دمحم، دبعاہلل نب رمعف نب امثعؿ، رضحت راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس،  :  رافی



 

 

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض

     822    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠امی٪ ب٩ بَل٢ ًتبہ، ب٩ ٣ش٥٠، حرضت ٧آٍ ب٩ جبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ بِ  ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ و َحسَّ ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ٩ُ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

٤َِٟسٔی٨ََة َوأَص٠ََِضا َورُحِ  ٥ِ یَِذَُکِ ا َٟ ٣ََتَضا َو ََّٜة َوأَص٠ََِضا َورُحِ ََٓذََکَ ٣َ ٥َٜٔ َخَلَب ا٨َّٟاَض  َِٟح ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ ا ٔ ٨َاَزاُظ َرآ َٓ ٣ََتَضا 

٣ََتَضا  ٤َِٟٔسی٨ََة َوأَص٠ََِضا َورُحِ ٥ِ َتِذَُکِ ا َٟ ٣ََتَضا َو ََّٜة َوأَص٠ََِضا َورُحِ َت ٣َ َک َذََکِ ٌُ ا٢َ ٣َا لٔی أَِس٤َ َ٘ َّی َٓ ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس رَحَّ َٗ َو

٥َ ٣َا بَيَِن َُلبَتَِيَضا َو  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ُت اہللُ  ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ا٢َ  َٗ َشََٜت ٣َزَِواُ٪ ث٥َُّ  َٓ ا٢َ  َٗ َٜطُ  أِتُ َذَٟٔک ٨ًَِٔس٧َا فٔی أَزٔی٥ٕ َخِوَُلنٓٔیٕ إِٔ٪ ٔطئَِت أََِقَ

َف َذَٟٔک  ٌِ  َب

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ نب البؽ ہبتع، نب ملسم، رضحت انعف نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمفاؿ نب 

  ے ووگں وک ہبطخ دےتی نو ے ہکم افر ہکم ےک رےنہ فاوں افر ہکم یک رحتم اک ذترکہ ایک  و راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے مکح

ہنی  افر دمرمفاؿ وک اکپرا افر رفامای ہک ںیم ھجت ےس ایک  ن راہ نوں ہک  و ہکم افر ہکم فاوں اک افر ہکم یک رحتم اک ذرک رک راہ ےہ افر  و دمہنی

ےک رےنہ فاوں افر دمہنی یک رحتم اک ذرک  ںیہ رک راہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس رھتپےلی العےق ےک دفونں انکرفں 

ےک درایمین ہصح وک رحؾ رقار دای ےہ افر ہی مکح انہم امہرے اپس وخالین ڑمچے  ر اھکل نوا وموجد ےہ ارگ  و اچےہ  و ںیم اس ےس ڑپھ 

 رافی ےتہک ںیہ ہک رمفاؿ اخومش نوایگ رھپ اہک ںیم  ے ھچک ایس رطح انس ےہ۔ رک انسؤں

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ نب البؽ ہبتع، نب ملسم، رضحت انعف نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     823    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ساہلل، سٔيا٪، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طبيہ، ٤ًزو، ابی اح٤س، ابوبرک، ٣ح٤س ب٩ ًب :  راوی

ث٨ََا ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَِح٤ََس  ص٤َُا  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس لِٔکَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ًَِبٔس اہللٔ اِْلَِسٔسیُّ  َحسَّ ُس ب٩ُِ  ٣َُح٤َّ



 

 

٩ًَِ أَبٔی اٟ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِّی رَحَّ َحسَّ ٔن ََّٜة َوإ ٦َ ٣َ ٥َ إٔ٪َّ إٔبَِزاصٔي٥َ رَحَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٤َِٟٔسی٨ََة زُّبَيِر ٣ُِت ا

اصَُضا َوَُل يَُؼازُ َػِيُسصَا ـَ ٔ ً ٍُ َل ِ٘  ٣َا بَيَِن َُلبَتَِيَضا َُل ُي

وبرکب، دمحم نب دبع اہلل، ایفسؿ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک یبن اوبرکب نب ایب ہیبش، رمعف، ایب ادمح، ا

ےک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ  ے ہکم وک رحؾ رقار دای افر ںیم دمہنی وک رحؾ رقار داتی نوں دمہنی

 درایمین ہصح ںیم ےس ہن وکیئ درتخ اک ا اج اتکس ےہ افر ہن یہ یسک اجونر اک اکشر ایک اج اتکس ےہ۔دفونں رطػ ےک رھتپےلی العےق ےک 

 اوبرکب نب ایب ہیبش، رمعف، ایب ادمح، اوبرکب، دمحم نب دبعاہلل، ایفسؿ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     824    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ٤ًْا٪ ب٩ حٜي٥، حرضت ًا٣ز ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ،  :  راوی

ث٨ََا  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٕ ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ثَىٔی َحسَّ ٜٔي٥ٕ َحسَّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ َح ِْ ث٨ََا ًُ أَبٔی َحسَّ

٤َِٟ  ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  ٦ُ ٣َا بَيَِن َُلبًََِی ا ِّی أرَُحِّ ٔن ٥َ إ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٕس  ٌِ اصَُضا َس ـَ ٔ ً ٍَ َل ِ٘ ٔسی٨َٔة أَِ٪ يُ

٤ُ٠َوَ٪ َُل یََسًُضَ  ٌِ ِو كَا٧ُوا َي َٟ ُض٥ِ  َٟ ٤َِٟٔسی٨َُة َخيِْر  ا٢َ ا َٗ َت١َ َػِيُسَصا َو ِ٘ ٨ًََِضا إُٔلَّ أَبَِس٢َ اہللُ ٓٔيَضا ٩ِ٣َ صَُو َخيِْر ٨ِ٣ٔطُ أَِو ُي ا أََحْس َرَُِبّة 

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  ا أَِو َطضٔيّسا یَِو٦َ ا ٌّ ٔٔي ُط َط َٟ ٨ُِت  ُٛ ًَلَی َْلَِوائَٔضا َوَجِضٔسَصا إُٔلَّ  بُُت أََحْس  ِْ  َوَُل َی

 نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، امثعؿ نب میکح، رضحت اعرم

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم دمہنی ےک دفونں رھتپےلی انکرفں ےک درایمین ہصح وک رحؾ رقار 

وک لتق ایک اج ے اگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  داتی نوں ہن  و دمہنی ےک اخردار دروتخں وک اک ا اج ے اگ افر ہن یہ دمہنی ےک اکشر

رفامای ہک ہی دمہنی اؿ ےک ےئل رتہب ےہ اکش ہک ہی اجؿ ںیل  و وج آدیم دمہنی ےس ارعاض رک ےک اہیں رےنہ وک ٹوھڑ دے اگ  و اہلل اعتیل 

آدیم یھب دمہنی یک وھبک ایپس افر تنحم فتقشم  اس ےک دبہل ںیم اہیں اےسی آدیم وک ہگج اطع رفامںیئ ےگ وج اس ےس رتہب نواگ افر وج

  ر ربص رکے اگ  و ںیم ایقتم ےک دؿ اس یک افسرش رکفں اگ اس ےک قح ںیم وگایہ دفں اگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، امثعؿ نب میکح، رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     825    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی ٤ًز ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ٤ًْا٪ ب٩ حٜي٥، حرضت ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ اب :  راوی

 َ ََِؼارٔیُّ أَِخب َ ٜٔي٥ٕ اِْل ٤َاُ٪ ب٩ُِ َح ِْ ث٨ََا ًُ اؤَیَة َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی و َحسَّ ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس َرنٔی 

ا َّٗ ٕ َوَز َو ١َِْ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ا٢َ ث٥َُّ َذََکَ ٣ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟحٔسیٔث َوَُل یُزٔیُس أََحْس ٕؾ  اَز فٔی ا

٤َِٟسٔی٨َةٔ بُٔشوٕئ إُٔلَّ أََذابَُط اہللُ فٔی ا٨َّٟارٔ َذِوَب اٟزََّػأؾ أَِو ذَ  ٤َِٟائٔ أَص١َِ ا ٠ِٔ٤ِٟٔح فٔی ا  ِوَب ا

انب ایب رمع رمفاؿ نب اعمفہی، امثعؿ نب میکح، رضحت اعرم نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت 

س دحثی نو ے رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رھپ انب ریمن یک دحثی یک رطح دحثی ذرک رفامیئ افر ا

ںیم ہی زادئ ےہ ہک وکیئ آدیم دمہنی فاوں وک وکیئ فیلکت دےین اک ارادہ ہن رکے فرہن اہلل اعتیل اےس آگ ںیم اس رطح الھگپ ے اگ اسیج 

 ہک ہسیس اتلھگپ ےہ ای رفامای ہک  س رطح اپین ںیم کمن لھگپ اجات ےہ دمہنی فاوں وک فیلکت دےنی فاال آگ ںیم ایس رطح ےلھگپ اگ۔

 انب ایب رمع رمفاؿ نب اعمفہی، امثعؿ نب میکح، رضحت اعرم نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیمدمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعت

     826    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ح٤يس، ً٘سی ًبسا٠٤ٟک، ب٩ ٤ًزو، ًبساہلل ب٩ جٌَف، اس٤اًي١ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًا٣ز ب٩  :  راوی

 سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ و َحسَّ ًَِبُس ا ِبْس أَِخبََر٧َا  ًَ ا٢َ  َٗ سٔیِّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َج٤ٔي ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ِبُس اہللٔ  ا إِٔسَح ًَ ث٨ََا  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ

 َ ٔل ّسا َرَٛٔب إ ٌِ ٕس أَ٪َّ َس ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٕس  ٌٔي١َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ إِٔس٤َ ََفٕ  ٌِ ٍُ َطَحّزا أَِو ب٩ُِ َج َل ِ٘ ًَِبّسا َي َوَجَس  َٓ  ٔٙ ٘ٔي ٌَ ِٟ ٔ بٔا ظ ِصٔ َٗ ی 

٠ًََيِ  ًَلَی ََُُل٣ٔض٥ِٔ أَِو  ٤ُوُظ أَِ٪ یَزُزَّ  َٓک٠ََّ ِبٔس  ٌَ ِٟ ْس َجائَُط أَص١ُِ ا ٌِ ٍَ َس ا َرَج َّ٤٠َ َٓ َش٠ََبُط  َٓ ا٢َ َیِدبُٔلُط  َ٘ َٓ ض٥ِٔ ٣َا أََخَذ ٩ِ٣ٔ ََُُل٣ٔض٥ِٔ 

اَذ اہللٔ أَِ٪ أَُرزَّ  ٌَ ٠َِيض٥ِٔ  ٣َ ًَ ٥َ َوأَبَی أَِ٪ َیزُزَّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨٠َٔيطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٔ ََ  َطِيّئا 

ااحسؼ نب اربامیہ، دیمح، دقعی دبعاکلمل، نب رمعف، دبعاہلل نب رفعج، اامسلیع نب دمحم، رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 



 

 

اعتٰیل ہنع اےنپ ناکؿ قیقع یک رطػ ےئگ  و اوہنں  ے فاہں اکی الغؾ وک درتخ اکےتٹ نو ے اپای  رفاتی ےہ ہک رضحت دعس ریض اہلل

ای اس درتخ ےک اکےٹن اکےتٹ نو ے اپای ای اس درتخ ےک اکےٹن  وڑ راہ اھت  و رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس اک اسامؿ نیھچ ایل 

 و اس الغؾ ےک رھگ فاوں  ے آپ ےس ابت یک اتہک فہ اسامؿ اس الغؾ وک ای اس  و  ب رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع فا س آ ے 

 ےک رھگ فاوں وک فا س رکدںی  و رضحت دعس  ے رفامای ہک اہلل یک انپہ ہک ںیم فہ زیچ فا س رک دفں وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 فا س رک ے ےس ااکنر رکدای۔  ے ےھجم دی ےہ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اؿ وک اسامؿ

ااحسؼ نب اربامیہ، دیمح، دقعی دبعاکلمل، نب رمعف، دبعاہلل نب رفعج، اامسلیع نب دمحم، رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ جح اک :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     827    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابی ٤ًزو، ٣ل٠ب ب٩ ًبساہلل ب٩  یحٌی ب٩ ایوب ب٩ سٌيس، ٗتیبہ اب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ ایوب، اب٩ جٌَف، ٤ًزو ب٩ :  راوی

 ح٨وب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ اب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ  َٗ ٌٔي١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ا  ٌّ ٕ َج٤ٔي ٌٔيٕس َواب٩ُِ حُِحز ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ََفٕ َحسَّ ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ

٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََرنٔی  َٗ وُُل  ُ٘ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي َّطُ َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َح٨َِلٕب أ٧َ ٠ٔٔب ب٩ِٔ  ٤ُِٟلَّ ٤ًَِزٕو ٣َِولَی ا َّی اہللُ أَبٔی   اہللٔ َػل

 ُ َد بٔی أَب ََخَ َٓ َِٟت٤ِٔص لٔی ََُُل٣ّا ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ُِٔا٥ُِٜٔ٧ یَِدُس٣ُىٔی  ٥َ ْٔلَبٔی ك٠ََِحَة ا ٨َُُِٜٓت أَِخُس٦ُ َرُسو٢َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ُٓىٔی َوَرائَُط  ٔ و ك٠ََِحَة یُزِز

َٟطُ أُحُْس  َّی إَٔذا بََسا  َب١َ َحً ِٗ َِٟحٔسیٔث ث٥َُّ أَ ا٢َ فٔی ا َٗ ٤َا ٧َز٢ََ َو ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ك٠َُّ ًَ َّی اہللُ  ا اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ٨َُّا َو٧ُٔحبُّطُ  ا٢َ َصَذا َجَب١ْ یُحٔب َٗ  

 ِٟ ًَلَی ا  َٖ ََّٜة ا٠َُّٟض٥َّ بَ أَِْشَ ٦َ بٔطٔ إٔبَِزاصٔي٥ُ ٣َ ١َِْ ٣َا رَحَّ ٦ُ ٣َا بَيَِن َجَب٠َِيَضا ٣ٔ ِّی أرَُحِّ ٔن ُض٥َّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ص٥ِٔ ٤َٔسی٨َٔة  َُٟض٥ِ فٔی ٣ُسِّ ارِٔک 

 َوَػأًض٥ِٔ 

، رضحت ا،س ییحی نب اویب نب دیعس، ہبیتق انب رجح، اامسلیع، انب اویب، انب رفعج، رمعف نب ایب رمعف، بلطم نب  ت 

ظ

ط

 

ذی
دبعاہلل نب 

مت نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک 

ینپ وساری  ر اےنپ اےنپ الغومں ںیم ےس وکیئ الغؾ التش رکف اتہک فہ ریمی دختم رکے  و رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھجم ا

ےھچیپ اھٹب رک ےل آ ے  و ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم رکات اھت  ب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارتےت افر 



 

 

رافی  ے اہک ہک اس دحثی ںیم ےہ ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال رےہ ےھت اہیں کت ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع 

فملس ےک اسےنم ادح اہپڑ اظرہ نوا  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اہلل! ںیم اؿ دفونں اہپڑفں ےک درایمین ہصح وک  فآہل

رحؾ رقار داتی نوں  س رطح ہک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ  ے ہکم وک رحؾ رقار دای اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے داع رفامیئ 

  فاوں ےک ےئل اؿ ےک دم افر اؿ ےک اصع ںیم ربتک اطع رفام۔اے اہلل دمہنی

،  :  رافی ت 

ظ

ط

 

ذی
ییحی نب اویب نب دیعس، ہبیتق انب رجح، اامسلیع، انب اویب، انب رفعج، رمعف نب ایب رمعف، بلطم نب دبعاہلل نب 

 رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     828    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب، اب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزو اب٩ ابی ٤ًزو، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سٌيس ب٩ ٨٣ؼور،  :  راوی

 ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا وُب َوصَُو اب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو ث٨ََاظ َس ٤ًَِ و َحسَّ  ٩ًَِ ارٔیُّ  زٔو ب٩ِٔ أَبٔی َ٘

ِّی أرَُحِّ  ٔن ا٢َ إ َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ ٠ٔطٔ  ِْ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٤ِزٕو   ٦ُ ٣َا بَيَِن َُلبَتَِيَضاًَ

اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، وقعیب، انب دبعارلنمح، رمعف انب ایب رمعف، رضحت ا،س ریض 

 ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، وقعیب، انب دبعارلنمح، رمعف انب ایب رمعف، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     829    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ ٤ًز، ًبساٟواحس، ًاػ٥، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ًاػ٥ :  راوی

 ٦َ ٠ُُِٗت ْٔل٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أرََحَّ ا٢َ  َٗ ًَأػ٥ْ  ث٨ََا  َِٟواحٔٔس َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ َحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ٠ًََِيطٔ و َحسَّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

٤َِٟسٔ  ٥َ ا َ َوَس٠َّ ٔ َطٔسیَسْة ٩ِ٣َ أ ا٢َ لٔی صَٔذظ َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ٩ِ٤َ أَِحَسَث ٓٔيَضا َحَسثّا  َٓ َذا  َٛ ٔلَی  َذا إ َٛ ٥ِ ٣َا بَيَِن  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ِحَسَث ٓٔيَضا ی٨ََة 

 ٔ ِٟ٘ َب١ُ اہللُ ٨ِ٣ٔطُ یَِو٦َ ا ِ٘ ٌٔيَن َُل َي َٜةٔ َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اہللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِيطٔ  ٌَ َٓ ا٢َ اب٩ُِ أ٧ََٕص َحَسثّا  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَِسُّل  ا َوَُل  ّٓ َيا٣َٔة َُصِ

 أَِو آَوی ٣ُِحٔسثّا

احدم نب رمع، دبعاوادح، اعمص، ا،س نب امکل، رضحت اعمص رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رقار دای ےہ؟ رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اہں رعض ایک ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی وک رحؾ 

الفں ہگج ےس الفں ہگج کت  و وج آدیم دمہنی ںیم وکیئ این اکؾ ینعی وکیئ رجؾ فریغہ رکے اگ رضحت اعمص ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت ا،س 

ںیم وکیئ این اکؾ ینعی وکیئ انگہ فریغہ رکے اگ  و اس  ر  ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ھجم ےس رفامای ہک ہی تہب گ ت انگہ نواگ ہک وج آدیم دمہنی

اہلل یک تنعل افر رفوتشں یک تنعل افر امتؾ ووگں یک تنعل ربےس یگ ایقتم ےک دؿ اس آدیم ےس ہن وکیئ رفض افر ہن یہ وکیئ لفن 

وک انپہ دی  و فہ یھب ایس زسا یک زد ںیم  ابعدت وبقؽ یک اج ے یگ رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ای یسک  ے اےسی آدیم

 نواگ۔

 احدم نب رمع، دبعاوادح، اعمص، ا،س نب امکل، رضحت اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیمدمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی 

     830    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، یزیس ب٩ ہارو٪، ًاػ٥، ا٧ص، حرضت ًاػ٥ احو٢ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا َیز ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َّی اہللُ َحسَّ ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََّشا أرََحَّ ُِٟت أَ َ ا٢َ َسأ َٗ ًَأػ٥ْ اِْلَِحَو٢ُ  یُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا 

٨َُة اہللٔ  ٌِ َٟ ٠َِيطٔ  ٌَ َٓ ١َ َذَٟٔک  ٌَ َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ا٦ْ َُل یُِدَتلَی َخََلَصا  ٥ِ هَٔی رَحَ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٤َِٟسٔی٨ََة  ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ٤َََِٟلئ ٌٔيَن  َوا  َٜٔة َوا٨َّٟأض أَِج٤َ

زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، اعمص، ا،س، رضحت اعمص اوحؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت ا،س ریض اہلل 

دمہنی یک اھگس اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی وک رحؾ رقار دای ےہ؟ اوہنں  ے رفامای ہک اہں! 

 کت اکانٹ رحاؾ ےہ افر وج اس رطح رکے اگ اس  ر اہلل یک تنعل افر رفوتشں یک تنعل افر امتؾ ووگں یک تنعل نو یگ۔

 زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، اعمص، ا،س، رضحت اعمص اوحؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     831    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، حرضت ا٧ص ب :  راوی

 ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَب َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ٠َِيطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔيٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َحسَّ ی ك٠ََِحَة 

ا٢َ ا٠َّٟ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ص٥ِٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُٟض٥ِ فٔی ٣ُسِّ ُض٥ِ فٔی َػأًض٥ِٔ َوبَارِٔک  َٟ َُٟض٥ِ فٔی ٣َِٜٔيأٟض٥ِٔ َوبَارِٔک   ُض٥َّ بَارِٔک 

ہبیتق نب دیعس، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اہلل اؿ 

 رفام افر اؿ ےک ےئل اؿ ےک اصع ںیم افر اؿ ےک ےئل اؿ ےک دم ںیم یھب ربتک اطع رفام۔ ےک ےئل اؿ ےک امیپ ے ںیم ربتک اطعء

 ہبیتق نب دیعس، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیمدمہنی ونم

     832    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ابزاہي٥ ب٩ ٣ح٤س، وہب ب٩ جزیز، یو٧ص، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  و ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز اَُل َحسَّ َٗ امٔیُّ  ٕس اٟشَّ ٕب َوإٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ُث َحسَّ ُت یُو٧َُص یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ بٔی 

َّی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٠َِيطٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ًَ فَِی ٣َا ب٤َََّٜٔة ٩ِ٣ٔ  اہللُ  ٌِ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ٔؿ ١ِ بٔا ٌَ َوَس٥ََّ٠ ا٠َُّٟض٥َّ اِج

ةٔ  َٛ ِٟبََر  ا

زریہ نب رحب، اربامیہ نب دمحم، فبہ نب رجری، وی،س، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل 

  ںیم اس ےس دفانگہ رب ںیت رفام ینتج رب ںیت ہکم ںیم  و  ے انزؽ رفامںیئ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اے اہلل دمہنی

 زریہ نب رحب، اربامیہ نب دمحم، فبہ نب رجری، وی،س، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   باب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     833    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 رضت ابزاہي٥ تيِمابوبرک ب٩ ابی طیبہ و زہير ب٩ رحب و ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ح :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ اؤَیَة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔي ٕب َوأَبُو َُکَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ اؤیََة و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ بُو َُکَ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َِّئِمِّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟت ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ُؤُظ إُٔلَّ  َحسَّ َََِقَ ٥َ أَ٪َّ ٨ًَِٔس٧َا َطِيّئا  ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ َز َ٘ َٓ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب  َخَلب٨ََا 

 ٔ َذَب ٓٔيَضا أَِس٨َاُ٪ اِْل َٛ ِس  َ٘ َٓ ٔٔطٔ  أب َسِي ْة فٔی َٔقَ َ٘ َّ٠ ٌَ ْة ٣ُ َٔ ا٢َ َوَػٔحي َٗ َة  َٔ ٔحي ٔ اٟؼَّ ب١ٔٔ َوأَِطَياُئ ٩ِ٣ٔ َٛٔتاَب اہللٔ َوَصٔذظ

ِٟحَٔزا َ ا ٩ِ٤َ أ َٓ ٔلَی ثَِوٕر  ٕ إ يِر ًَ ٦ْ ٣َا بَيَِن  ٤َِٟٔسی٨َُة رَحَ ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ِحَسَث ٓٔيَضا َحَسثّا أَِو آَوی َحأت َوٓٔيَضا 

َب١ُ اہللُ ِ٘ ٌٔيَن َُل َي َٜةٔ َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اہللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِيطٔ  ٌَ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٣ُِحٔسثّا  ُة ا ًَِسُّل َوذ٣َّٔ ا َوَُل  ّٓ َِٟ٘ٔيا٣َٔة َُصِ ٨ِ٣ُٔط َیِو٦َ ا

 ٌِ َٟ ٠َِيطٔ  ٌَ َٓ ٔ ٣ََوأٟيطٔ  ٔلَی َُيِر ٔ أَبٔيطٔ أَِو ا٧َِتَِم إ َُيِر ٔلَی  ٌٔيَن َُل َواحَٔسْة َيِشَعی بَٔضا أَِز٧َاص٥ُِ َو٩ِ٣َ ازَّعَی إ َٜٔة َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ  ٨َُة اہللٔ َوا

ِؤٟطٔ  َٗ ٕ ٨ًَِٔس  ًَِسُّل َوا٧َِتَهی َحٔسیُث أَبٔی برَِکٕ َوُزَصيِر ا َوَُل  ّٓ َِٟ٘ٔيا٣َٔة َُصِ َب١ُ اہللُ ٨ِ٣ُٔط یَِو٦َ ا ِ٘ ا ٣َا َي ٥ِ یَِذَُکَ َٟ َيِشَعی بَٔضا أَِز٧َاص٥ُِ َو

ٔٔطٔ  أب َسِي ْة فٔی َٔقَ َ٘ َّ٠ ٌَ َِٟيَص فٔی َحٔسیْٔض٤َٔا ٣ُ َسُظ َو ٌِ  َب

 ف زریہ نب رحب ف اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، رضحت اربامیہ یمیت اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ اوبرکب نب ایب ہبیش

 ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل  ے ںیمہ ہبطخ دای افر رفامای ہک وج آدیم ہی ایخؽ رکات ےہ ہک امہرے اپس فہ زیچ  ےس مہ

ب افر اس ےفیحص ےک اس ےفیحص یک رطػ ااشرہ رفامای ہک وج آپ یک ولتار یک اینؾ ےک اسھت اکٹل نوا اھت اس ڑپےتھ ںیہ وسا ے اہلل یک اتک

رطح اک ایخؽ رک ے فاال آدیم وھج ا ےہ اس ےفیحص ںیم  و افوٹنں یک رمعفں افر ھچک زومخں یک دتی اک ذرک ےہ افر اس ںیم ےہ ہک یبن 

  
 
 اہپڑ افر وثر اہپڑ کت ےک درایمؿ دمہنی وک وج العہق ےہ ہی رحؾ ےہ  و وج آدیم اس رحؾ ںیم وکیئ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ع

انگہ رکے اگ ای یسک رجمؾ آدیم وک انپہ دے اگ  و اس  ر اہلل یک تنعل افر رفوتشں یک تنعل افر امتؾ ووگں یک تنعل نویگ افر ایقتم ےک 

 وبقؽ رکںی ےگ افر انپہ دانی امتؾ املسمونں وک اکی یہ ےہ اؿ ںیم ےس ادین املسمؿ یک انپہ دؿ اہلل اس ےس ہن وکیئ رفض افر ہن وکیئ لفن

دےنی وک یھب ارابتر ایک اجات ےہ افر  س آدیم  ے اینپ ةسن اےنپ ابپ ےک العفہ یک رطػ یک ای  س الغؾ  ے اےنپ آپ وک اےنپ امکل 

ں افر امتؾ ووگں یک یھب تنعل اہلل اس ےس ایقتم ےک دؿ ہن وکیئ اس اک ےک ریغ یک رطػ وسنمب ایک اس  ر اہلل یک تنعل افر رفوتش

رفض افر ہن وکیئ اس اک لفن وبقؽ رکے اگ اوبرکب یک دحثی اہیں وپری نویئگ ےہ افر زح ، یک رفاتی اس وقؽ کت  یھ اہجں ادین 

دفونں دحوثیں ںیم ہفیحص اک ولتار یک اینؾ ںیم ےکٹل املسمونں یک انپہ اک ذرک آات ےہ افر اس ےک دعب اک یھب اس ںیم ذرک  ںیہ افر اؿ 

 نو ے نو ے اک یھب ذرک  ںیہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف زریہ نب رحب ف اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، رضحت اربامیہ یمیت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     834    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌاویہًلی ب٩ ححز، سٌس، ًلی ب٩ ٣شہز، ابوسٌيس، وٛيٍ، ا٤ًع، ابوَکیب، ابو٣ :  راوی

ٌٔيٕس اِْلََطخُّ َحسَّ  ثَىٔی أَبُو َس ٕ ح و َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ٔسیُّ أَِخبََر٧َا  ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ٤ًَِٔع و َحسَّ َ ٩ًَِ اِْل ا  ٌّ ٍْ َج٤ٔي ث٨ََا َوٛٔي

ٔلَی آَٔخٔ  اؤیََة إ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ یِٕب  ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث أَبٔی َُکَ ٨َُة اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ َٟ ٠َِيطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أَِخََفَ ٣ُِش٤ّٔ٠ا  َٓ َِٟحٔسیٔث  ٔ َوَزاَز فٔی ا ظ

َِٟيَص فٔی َحسٔیْٔض٤َٔا ًَِس٢ْ َو ْٖ َوَُل  َِٟ٘ٔيا٣َٔة َُصِ َب١ُ ٨ِ٣ُٔط یَِو٦َ ا ِ٘ ٌٔيَن َُل ُي َٜٔة َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ ٔ أَبٔيطٔ  َوا َُيِر ٔلَی  ٩ِ٣َ ازَّعَی إ

َِٟيَص فٔی رَٔو  َِٟ٘ٔيا٣َةٔ َو ٍٕ ذَِٔکُ َیِو٦ٔ ا  ایَةٔ َوٛٔي

یلع نب رجح، دعس، یلع نب رہسم، اوبدیعس، فعیک، اشمع، اوبرکبی، اوباعمفہی ےس اؿ  دنفں ےک اسھت اوبرکبی یک دحثی یک رطح 

ر رفوتشں افر امتؾ رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس دحثی ںیم ہی زادئ ےہ ہک وج آدیم یسک املسمؿ یک انپہ  وڑے اگ  و اس  ر اہلل اف

 ووگں یک تنعل نویگ افر ایقتم ےک دؿ ہن اس ےس اس اک وکیئ رفض افر ہن یہ وکیئ لفن وبقؽ ایک اج ے اگ۔

 یلع نب رجح، دعس، یلع نب رہسم، اوبدیعس، فعیک، اشمع، اوبرکبی، اوباعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     835    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبيساہلل ب٩ ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩ ابی برک،  :  راوی

 ًَ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ مٔیُّ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ ا َوارٔیزٔیُّ َو٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ث٨ََا و َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ َحسَّ

٤ًَِٔع بَٔضَذ  َ ٩ًَِ اِْل َياُ٪  ِٔ َٟ ُس ٨َةٔ  ٌِ َُيَِر ٣ََوأٟيطٔ َوذَِٔکَ ا٠َّٟ َّی  ُط ٩ِ٣َ َتَول َٟ ِو َٗ ٍٕ إُٔلَّ  ٕ َوَوٛٔي ٔ ٧َِحَو َحسٔیٔث اب٩ِٔ ٣ُِشضٔز  طُ ا اِْلِٔس٨َاز

دیبع اہلل نب رمعف، دمحم نب ایب رکب، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ  دنفں ےک اسھت انب رہسم 

 عیک یک دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔افر ف

 دیبعاہلل نب رمعف، دمحم نب ایب رکب، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیمدمہنی ونم

     836    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حشين، ب٩ ًلی زائسہ، س٠امی٪، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ً :  راوی

 ٩ًَِ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َزائَٔسَة  فٔیُّ  ٌِ ُِٟح ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   أَبٔی َػأٟٕح 

٩ِ٤َ أَِحَسَث  َٓ  ٦ْ ٤َِٟٔسی٨َُة رَحَ ا٢َ ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٜةٔ َوا٨َّٟأض  َػل ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اہللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِيطٔ  ٌَ َٓ ٓٔيَضا َحَسثّا أَِو آَوی ٣ُِحٔسثّا 

 ْٖ ًَِس٢ْ َوَُل َُصِ َِٟ٘ٔيا٣َٔة  َب١ُ ٨ِ٣ُٔط َیِو٦َ ا ِ٘ ٌٔيَن َُل يُ  أَِج٤َ

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح، نب یلع زادئہ، امیلسؿ، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 و  فآہل فملس  ے رفامای ہک دمہنی رحؾ ےہ  و وج آدیم اس رحؾ ںیم وکیئ این اکؾ ینعی انگہ فریغہ رکے اگ ای اےسی رک ے فاےل وک انپہ دے اگ

 وکیئ لفن وبقؽ ایک اج ے اگ۔اس  ر اہلل افر رفوتشں افر امتؾ ووگں یک تنعل نویگ افر ایقتم ےک دؿ ہن اس ےس وکیئ رفض افر ہن یہ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح، نب یلع زادئہ، امیلسؿ، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیمدمہنی ونمرہ یک تلیضف ا

     837    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ َرض ب٩ ابوَرض، ًبيساہلل، سٔيا٪، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  َ  و َحسَّ ٩ًَِ اِْل َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ اِْلَِطَحعٔیُّ  ثَىٔی أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ ٤ًَِٔع بَٔضَذا ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َواحَٔسْة َيِشَعی بَٔضا  ُة ا َِٟ٘ٔيا٣َةٔ َوَزاَز َوذ٣َّٔ ١ِ یَِو٦َ ا ُ٘ ٥َِٟ َي ٠َُط َو ِْ ٨َُة اِْلِٔس٨َازٔ ٣ٔ ٌِ َٟ ٠َِيطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أَِخََفَ ٣ُِش٤ّٔ٠ا  َٓ أَِز٧َاص٥ُِ 

 ْٖ ًَِس٢ْ َوَُل َُصِ َِٟ٘ٔيا٣َٔة  َب١ُ ٨ِ٣ٔطُ یَِو٦َ ا ِ٘ ٌٔيَن َُل يُ َٜةٔ َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ  اہللٔ َوا

ھت ایس رطح دحثی لقن یک یئگ اوبرکب نب رضن نب اوبرضن، دیبع اہلل، ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ  دنفں ےک اس

ےہ  نکی اس ںیم ایقتم ےک دؿ اک ذرک  ںیہ ےہ افر اس ںیم ہی زادئ ےہ ہک امتؾ املسمونں اک ذہم اکی یہ ےہ افر اکی اعؾ املسمؿ 

اار ایک اج اتکس ےہ  و وج آدیم یسک املسمؿ یک انپہ وک  وڑے اگ اس  ر اہلل افر رفوتشں افر امتؾ و

 

 ی
وگں یک تنعل نویگ ےک انپہ دےنی اک اعی

 ایقتم ےک دؿ اس ےس وکیئ لفن افر ہن وکیئ رفض وبقؽ ایک اج ے اگ۔



 

 

 اوبرکب نب رضن نب اوبرضن، دیبعاہلل، ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿجح :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     838    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َِٟو َحسَّ و٢ُ  ُ٘ َّطُ كَاَ٪ َي یَِزَة أ٧َ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ تَُضا  ٤َِٟٔسی٨َٔة ٣َا َذرَعِ ٍُ بٔا َباَئ َتزَِت ا٦ْ َرأَیُِت اٟوِّ ٥َ ٣َا بَيَِن َُلبَتَِيَضا رَحَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ارگ ںیم دمہنی 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک دف ںیم رہوینں وک رچات نوا دوھکیں  و ںیم ا ںیہ رہااسں  ںیہ رکفں اگ اس ےئل ہک ر

 رھتپےلی انکرفں یک درایمین ہگج رحؾ ےہ

 ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیم

     839    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، اسحٙ، ًبسا :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اٟزَّ  ُٙ أَِخبَر٧ََا  ا٢َ إِٔسَح َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ و َحسَّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا زَّ

ٌٔئس ب٩ِٔ  ٤َِٟ  ٩ًَِ َس ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا بَيَِن َُلبًََٔی ا ًَ َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ رَحَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔب  ٤َُِٟشيَّ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة ا َٗ ٔسی٨َٔة 

ًََْشَ ٣ٔيَّل حَ  ١َ اثِىَِی  ٌَ تَُضا َوَج َباَئ ٣َا بَيَِن َُلبَتَِيَضا ٣َا َذرَعِ ٠َِو َوَجِسُت اٟوِّ ٤َِٟسٔی٨َٔة حِّٔم َٓ  ِو٢َ ا

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، ااحسؼ ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رقار دای ےہ  ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی ےک دف رھتپےلی انکرفں ےک درایمین ہصح وک رحؾ



 

 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ارگ ںیم دمہنی ےک دف رھتپےلی انکرفں ےک درایمین ہصح ںیم رہوینں وک رچات نوا 

 دوھکیں  و ںیم ا ںیہ رہااسں  ںیہ رکفں اگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی ےک اردرگد ابرہ لیم وک رحؾ رقار دای ےہ۔

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، اقحس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  یراف

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ ےک ایبؿ ںیمدمہنی ونمرہ یک تلیضف 

     840    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  ٠َِيطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔيٕس  ا٢َ ب٩ُِ َس َٗ َّطُ  َة أ٧َ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ َجاُؤا بٔطٔ إ ٤َز َّْ ٢َ اٟ ا٢َ كَاَ٪ ا٨َّٟاُض إَٔذا َرأَِوا أَوَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  إَٔذا أََخَذُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ

٨ََٟا فٔی ٣ُسِّ  ٨ََٟا فٔی َػا٨ًَٔا َوبَارِٔک  ٨ََٟا فٔی ٣َٔسی٨َت٨َٔا َوبَارِٔک  ٨ََٟا فٔی ث٤ََز٧َٔا َوبَارِٔک  ِبُسَک ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ًَ ٧َا ا٠َُّٟض٥َّ إٔ٪َّ إٔبَِزاصٔي٥َ 

ًَاَک ٤َٟٔ َوَخ٠ٔي٠َُک َو  ١ِْٔ ٣َا َز ِّی أَِزًُوَک ٤َ٠ِٟٔٔسی٨َةٔ ب٤ٔٔ ٔن ََّٜة َوإ ًَاَک ٤َٟٔ َُّط َز َک َوإ٧ٔ ًَِبُسَک َو٧َبٔيُّ ِّی  ٔن َک َوإ ا٢َ ث٥َُّ ٧َبٔيُّ َٗ ُط  ٌَ ٠ٔطٔ ٣َ ِْ ََّٜة َو٣ٔ

٤َزَ  َّْ َٔک اٟ ٔليطٔ ذَٟ ٌِ ُي َٓ ُط  َٟ َز َؤٟيٕس  َِ  یَِسًُو أَِػ

ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک  ب وگ  ہبیتق نب دیعس، امکل نب ا،س، لیہس نب

 رشفع اک لھپ د ےتھک  و فہ اےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےل آےت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس ڑکپےت افر داع

ام افر امہرے ےئل امہرے دمہنی ںیم ربتک اطع رفام افر امہرے ےئل رفامےت اے اہلل امہرے ےئل امہرے ولھپں ںیم ربتک اطع رف

امہرے اصع ںیم ربتک اطع رفام افر امہرے ےئل امہرے دم ںیم ربتک اطع رفام اے اہلل! اربامیہ ہیلع االسلؾ ریتے دنبے افر 

 ھجت ےس داع یک  یھ افر ںیم دمہنی ےک ریتے لیلخ افر ریتے یبن ںیہ افر ںیم ریتا دنبہ افر ریتا یبن نوں افر اوہنں  ے ہکم ےک ےیل

ےئل ھجت ےس اؿ داعؤں اک دف انگ یک داع رکات نوں وج ہک ھجت ےس رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ  ے ہکم ےک ےئل یک  ںیھ رھپ آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس یسک ٹوھ ے ےچب وک الب رک اےس ہی لھپ اطع رفامےت۔

 ، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، امکل نب ا،س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم دمہنی ونمرہ یک تلیضف افر اس ںیم یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربتک یک داع افر اس یک دحفد رحؾ

     841    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ََِٟسنٔیُّ  ٕس ا ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح 

٨ََٟا فٔی ٣َٔسی٨َت٨َٔ  و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ُ٘ َي َٓ  ٔ ٤َز َّْ ٢ٔ اٟ ٥َ كَاَ٪ یُِذتَی بٔأَوَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٧َا َوفٔی َػا٨ًَٔ اہللٔ َػل ّة ا َوفٔی ث٤َٔار٧َٔا َوفٔی ٣ُسِّ َٛ ا بََز

َِٟسا٪ٔ  ٔ ِٟو ُظ ٩ِ٣ٔ ا َز ٩ِ٣َ َیِحرُضُ َِ ٔليطٔ أَِػ ٌِ ٕة ث٥َُّ يُ َٛ ٍَ بََز ٣َ 

ییحی نب ییحی، دبعایزعسی نب دمحم، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت اے اہلل! امہرے ےئل امہرے دمہنی ںیم افر  فآہل فملس یک دختم ںیم الہپ لھپ الای اجات اھت  و

امہرے ولھپں ںیم افر امہرے دم ںیم افر امہرے اصع ںیم ربتک در ربتک اطع رفام رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ لھپ وج آپ 

  وک اطع رفامےت۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وموجد نوات ڑلوکں ںیم ےس بس ےس ٹوھ ے

 ییحی نب ییحی، دبعایزعسی نب دمحم، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ ںیمدمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایب

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     842    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از ب٩ اس٤اًي١ ب٩ ٠ًية، وہيب، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ولی ٣ہزی :  راوی

َّطُ  َٙ أ٧َ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی إِٔسَح ٩ًَِ ُوَصِيٕب  ث٨ََا أَبٔی  َة َحسَّ ٌٔي١َ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ازُ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔيٕس ٣َِولَی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس َث  َحسَّ

ٌٔيٕس ا َُّط أَتَی أَبَا َس ْة َوأ٧َ ٤َِٟسٔی٨َٔة َجِضْس َؤطسَّ َّطُ أََػابَُض٥ِ بٔا ٤َِِٟضزٔیِّ أ٧َ ْة ا ِس أََػابَت٨َِا ٔطسَّ َٗ ٌَٔيا٢ٔ َو ِٟ ْٔيرُ ا َٛ ِّی  ٔن َٟطُ إ ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟدِسرٔیَّ 

َّا ََخَ  َٓإ٧ٔ ٤َِٟٔسی٨ََة  ِٟز٦َِ ا ١ِ ا ٌَ ِٔ ٌٔيٕس َُل َت ا٢َ أَبُو َس َ٘ َٓ  ٕٔ ی ٔف اٟزِّ ٌِ ٔلَی َب ١َ ًَٔيالٔی إ ُ٘ َِ أََرِزُت أَِ٪ أَ ٠َِيطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ

ا٢َ ا٨َّٟاُض َواہللٔ ٣َا ٧َِح٩ُ َصا َو  َ٘ َٓ ََٟيالَٔی  ا٦َ بَٔضا  َٗ َ أ َٓ اَ٪  َٔ ٔس٨َ٣ِا ًُِش َٗ َّی  ا٢َ َحً َٗ َّطُ  ٥َ أَُه٩ُّ أ٧َ ْٖ َس٠َّ َُٟد٠ُو ٨َا  َٟ ص٨َُا فٔی َطِيٕئ َوإٔ٪َّ ًَٔيا



 

 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّ ذَٟ َب٠َ َٓ ٠َِيض٥ِٔ  ًَ ا٢َ  ٣َا ٧َأ٩ُ٣َِ  َٗ  َٕ ِي َٛ ىٔی ٩ِ٣ٔ َحٔسی٥ُِْٜٔ ٣َا أَِزرٔی  َِ َّٟٔذی ب٠ََ ا٢َ ٣َا صََذا ا َ٘ َٓ

ا٢َ َْل  َٗ ِس َص٤ِ٤َُت أَِو إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ َُل أَِزرٔی أَیََّتُض٤َا  َ٘ َٟ  ٔ ٔسی بَٔئسظ ِٔ ََ َّٟٔذی  ُٕ بٔطٔ أَِو َوا ٔ َّٟٔذی أَِح٠ ًٔی تُزَِح١ُ ث٥َُّ َُل أَح١ُُّ َوا َٗ ٣َُز٪َّ ب٨َٔا

ِّی رَحَّ ََٟضا  ٔن ٣ّا َوإ ٠ََضا رَحَ ٌَ َح َٓ ََّٜة  ٦َ ٣َ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ إٔ٪َّ إٔبَِزاصٔي٥َ رَحَّ َٗ ٤َِٟٔسی٨ََة َو َس٦َ ا ِٗ َّی أَ َسّة َحً ِ٘ ا٣ّا ٣َا بَيَِن ًُ ٤َِٟسٔی٨ََة رَحَ ٣ُِت ا

َٚ ٓٔيَضا َز٦ْ َوَُل یُِح١َ٤َ ٓٔيَضا ٔسََلْح َٟٔ٘ٔتا٢ٕ َوَُل تُ  ٨ََٟا فٔی ٣َٔسی٨َت٨َٔا ٣َأِز٣َِٔيَضا أَِ٪ َُل یُِضَزا ٕٕ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ٠ِ ٌَ ٔ ِدَبَم ٓٔيَضا َطَحَزْة إُٔلَّ ٟ

٨ََٟا فٔی َػا٨ًَٔا ا٠َُّٟض٥َّ  ٧َا ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ٨ََٟا فٔی ٣ُسِّ ٨ََٟا فٔی َػا٨ًَٔا ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ٨ََٟ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ٧َا ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ٨ََٟا فٔی ٣ُسِّ ا بَارِٔک 

ْب َوَُل  ٌِ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ٔط ٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ ا ٔسی بَٔئسظ ِٔ ََ َّٟٔذی  َتئِن َوا َٛ ةٔ بََز َٛ ِٟبََر ٍَ ا ١ِ ٣َ ٌَ ٠ًََِيطٔ ٠َ٣َکَأ٪ فٔی ٣َٔسی٨َت٨َٔا ا٠َُّٟض٥َّ اِج ْب إُٔلَّ  ِ٘ ََ  

اِرَتَح٨َ٠ِا  َٓ ا٢َ ٨٠َّٟٔأض اِرَتٔح٠ُوا  َٗ َِٟيَضا ث٥َُّ  ٔ َس٣ُوا إ ِ٘ َّی َت َسا٧َٔضا َحً ُٕ بٔطٔ َیَِحُ ُٕ بٔطٔ أَِو یُِح٠َ ٔ َّٟٔذی ٧َِح٠ َوا َٓ ٤َِٟسٔی٨َٔة  ٔلَی ا َب٨َ٠ِا إ ِٗ َ أ َٓ

ًَِبٔس اہللٔ بِ  ٠َِی٨َا ب٨َُو  ًَ َّی أََُاَر  ٤َِٟسٔی٨ََة َحً ٨ََٟا حٔيَن َزَخ٨َ٠ِا ا ٨َا رَٔحا ٌِ ٕ ٣َا َوَؿ از کُّ ٩ِ٣ٔ َح٤َّ ِب١َ اٟظَّ َٗ اَ٪ َو٣َا َیضٔيُحُض٥ِ  َٔ ََُل  ٩ٔ

 َذَٟٔک َطِيْئ 

ا، فبیہ، ییحی نب ایب ااحسؼ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ومیل رہمی ےس رفاتی ےہ  ب دمہنی ےک امح

 

ی ہ
د نب اامسلیع نب عل

وگ طحق اسیل افر یگنت ںیم التبم نو ے  و فہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آای افر اؿ ےس رعض ایک ہک ریمے ےچب 

یگنت ںیم التبم نوں  و ںیم اچاتہ نوں ہک ںیم اےنپ  وچں وک یسک وخاحشؽ ہگج یک رطػ ےل اجؤں  و رضحت اوبدیعس تہب زایدہ ںیہ افر 

ےھت  و  ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ااسی ہن رکان افر دمہنی ںیم رانہ ویکہکن مہ اکی رمہبت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن

ایخؽ ےہ ہک اوہنں  ے اہک ہک اہیں کت ہک افسعؿ ےک اقمؾ  ر آ ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس  رافی ےتہک ںیہ ہک ریما

 ے اقمؾ  ر ھچک راںیت ایقؾ رفامای  و وگ ےنہک ےگل اہلل یک مسق اہیں امہرے اپس  و ھچک یھب  ںیہ ےہ افر ےھچیپ امہرے  وچں یک رگناین رک

یک رطػ ےس نئمطم  ںیہ ںیہ  و ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت یچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فاال یھب وکیئ  ںیہ ےہ افر مہ اؿ 

فملس  ے رفامای ہک اہمتری ہی سک رطح یک ابںیت ھجم کت یچنہپ ںیہ؟ رافی ےتہک ےہ ہک ںیم  ںیہ اج ات ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ف ا ےنای ای رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک ہک  س ےک ہضبق  ے سک رطح رفامای افر اس ےک اسھت آپ یلص

دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک ارگ مت اچےتہ نو  و ںیم اینپ افینٹن  ر زنی ےنسک اک مکح رکفں افر  ب کت دمہنی ہن چنہپ اجؤ اس یک رگہ ہن 

اہلل رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ  ے ہکم وک رحؾ انبای اھت افر ںیم دمہنی وک رحؾ انبات وھکوں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے 

نوں دمہنی ےک دفونں اہپڑفں ےک درایمؿ اک ہصح رحؾ ےہ اس رحؾ ںیم وخؿ ہن اہبای اج ے افر ہن اس ںیم گنج ےک ےئل ایھتہر 

ونرفں ےک اچرہ ےک اے اہلل امہرے ےئل امہرے دمہنی ا ےن ے اجںیئ افر ہن یہ اہیں ےک دروتخں ےک ےتپ  وڑے اجںیئ وسا ے اج

ںیم ربتک اطع رفام اے اہلل امہرے اصع ںیم ربتک اطع رفام اے اہلل امہرے دم ںیم ربتک اطع رفام اے اہلل امہرے دمہنی ںیم 



 

 

رت ںیم ریمی اجؿ ےہ ربتک اطع رفام اے اہلل دمہنی ںیم ہکم یک تبسنب دف انگ ربتک رفام افر مسق ےہ اس ذات یک  س ےک ہضبق فدق

ہک دمہنی یک رہ اھگیٹ افر درہ  ر دف رفےتش رقمر ںیہ افر اہمترے فا س آ ے کت اس یک افحتظ رکےت ںیہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس  ے ووگں ےس رفامای ہک اب ولکن رھپ مہ ےلچ افر دمہنی یک رطػ رفاہن نو ے مسق ےہ اس ذات یک ہک  س یک مہ مسق اھکےت ںیہ

ہک ایھب مہ  ے دمہنی ںیم دالخ نو رک اسامؿ  ںیہ ااترا اھت ہک ونب دبعاہلل نب افطغؿ  ے مہ  ر ہلمح رکدای احالہکن اس ےس لبق اؿ ںیم 

 یسک رطح یک وکیئ ےب ینیچ  ںیہ اپیئ اجیت  یھ۔

ا، فبیہ، ییحی نب ایب ااحسؼ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 

ی ہ
 ہنع ومیل رہمی امحد نب اامسلیع نب عل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     843    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی بِ  ٤َُِٟباَرٔک َحسَّ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َة  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَ و َحسَّ ٕ َحسَّ ْٔير َٛ ٌٔيٕس ٩ُ أَبٔی  بُو َس

ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٤َِِٟضزٔیِّ  ٧َا  ٣َِولَی ا ٨ََٟا فٔی َػا٨ًَٔا َو٣ُسِّ بَارِٔک 

َتئِن  َٛ ٔة بََز َٛ ِٟبََر ٍَ ا ١ِ ٣َ ٌَ  َواِج

رک، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زریہ نب رحب، اامسلیع نب ہیلع، یلع نب راب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اے اہلل امہرے ےئل امہرے دم ںیم افر امہرے اصع ںیم ربتک اطع رفام افر اکی 

 ربتک ےک اسھت دف رب ںیت رک دے۔

  ہیلع، یلع نب رابرک، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، اامسلیع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبيساہلل ب٩ ٣وسی، طیبا٪ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟؼ٤س، رحب، حرضت یحٌی ب٩ ابی ْٛير  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِبُس و َحسَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا  ثَىٔی إِٔسَح ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخبََر٧َا َطِیَباُ٪ ح و َحسَّ

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ْٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ص٤َُا  ازٕ لِٔکَ ىٔی اب٩َِ َطسَّ ٌِ ْب َي ث٨ََا رَحِ ٤َٔس َحسَّ  اٟؼَّ

ؿ ااحسؼ نب وصنمر، دبعادمصل، رحب، رضحت ییحی نب ایب ریثک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل نب ومیس، ابیش

  دنفں ےک اسھت ایس دحثی یک رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ ااحسؼ نب وصنمر، دبعادمصل، رحب، رضحت ییحی نب ایب ریثک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     845    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يس، ٟيث، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، حرضت ابوسٌيس ٣ولی ٣ہز یٗتیبہ ب٩ سٌ :  راوی

٤َِِٟضزٔیِّ  ٌٔيٕس ٣َِولَی ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٌٔيٕس  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٌٔيٕس و َحسَّ َّطُ َجاَئ أَبَا َس  أ٧َ

 ٔ اِسَتَظاَرُظ ف َٓ ةٔ  ََِٟحَّ ََٟيالٔی ا ُِٟدِسرٔیَّ  ًَلَی ا َٟطُ  ثَِرَة ًَٔيأٟطٔ َوأَِخبََرُظ أَِ٪ َُل َػبَِر  َٛ اَرَصا َو ٌَ َِٟيطٔ أَِس ٔ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َوَطکَا إ َِٟحََلٔئ ٩ِ٣ٔ ا ی ا

َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن َٟطُ َویَِحَک َُل آ٣ُزَُک بَٔذَٟٔک إ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة َوَْلَِوائَٔضا  و٢ُ َُل َيِؼبٔرُ أََحْس ٠ًََِيطٔ َجِضٔس ا ُ٘ ٥َ َي َوَس٠َّ

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ إَٔذا كَاَ٪ ٣ُِش٤ّٔ٠ا ا أَِو َطضٔيّسا یَِو٦َ ا ٌّ ٔٔي َٟطُ َط ٨ُِت  ُٛ َي٤ُوَت إُٔلَّ  َٓ  ًَلَی َْلَِوائَٔضا 

 دخری ہبیتق نب دیعس، ق ،، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس ومیل رہمی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رحہ یک رات ںیم رضحت اوبدیعس

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ے افر اؿ ےس دمہنی ےس فا س ےلچ اج ے ےک ابرے ںیم وشمرہ بلط ایک افر اکشتی یک ہک دمہنی ںیم 

اگنہمیئ تہب ےہ افر اؿ یک ایعؽ داری ابؽ ےچب زایدہ ںیہ افر ںیم دمہنی یک تقشم افر اس یک وفیلکتں  ر ربص  ںیہ رکاتکس  و رضحت 

ہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ےس اہک ہک ھجت  ر اوسفس ےہ ںیم ےھجت اس اک مکح وشمرہ  ںیہ دفں اگ ویکہکن ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اوبدیعس ریض ا

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک وج آدیم دمہنی یک وفیلکتں  ر ربص رکے افر ایس احؽ ںیم اس

  اس یک افسرش رکفں اگ ای رفامای ہک ںیم ایقتم ےک دؿ اس ےک قح ںیم وگایہ دفں اگ ہکبج فہ املسمؿ نو۔یک ومت آاج ے  و ںیم

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس ومیل رہم ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   باب



 

 

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     846    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ر، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل اب٩ ٤٧ير، ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ابوبرک اب٩ ا٤٧ير، ابواسا٣ہ، وٟيس ب٩ ْٛي :  راوی

 سٌيس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ أَب ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔي ٕ َوأَبُو َُکَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ُى ْٔلَبٔی برَِکٕ َواب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ِٔ ی أَُسا٣ََة َوا٠َّٟ

ث٨ََ  اَُل َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َٗ ٌٔيٕس ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َس ًَ ٌٔيُس ب٩ُِ  ثَىٔی َس ٕ َحسَّ ْٔير َٛ َِٟؤٟئس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا أَبُو أَُسا٣ََة   

و٢ُ  ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ٌٔيٕس أ٧َ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَبٔی َس ثَُط  ٦َ  َحسَّ ٤َا رَحَّ َٛ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٣ُِت ٣َا بَيَِن َُلبًََٔی ا ِّی رَحَّ ٔن إ

يَ  َٓ يِرُ  ٔ اٟلَّ ا٢َ أَبُو برَِکٕ َیحُٔس أََحَس٧َا فٔی یَسٔظ َٗ ٌٔيٕس َیأُِخُذ َو ا٢َ ث٥َُّ كَاَ٪ أَبُو َس َٗ ََّٜة  ٔ ث٥َُّ یُزِٔس٠ُطُ إٔبَِزاصٔي٥ُ ٣َ ُُّٜط ٩ِ٣ٔ یَٔسظ ُٔ 

دبعاہلل انب ریمن، اوبرکبی، اوبااسہم، اوبرکب انب اریمن، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دیعس نب دبعارلنمح،  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب

رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اوہنں  ے انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے 

رایمین ہصح وک رحؾ رقار دای ےہ اسیج ہک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ  ے ہکم وک رحؾ رقار دای ےہ دمہنی ےک دفونں رھتپےلی انکرفں ےک د

فر رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یسک ےک اہھت ںیم دمہنی ںیم  ردنہ دھکی ےتیل  و اس ےک اہھت ےس اس وک ڑھچا ےتیل ا

 آزاد رک دےتی۔

، دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، اوبرکبی، اوبااسہم، اوبرکب انب اریمن، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دیعس نب اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمدم

     847    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ولی ب٩ ٣شہز، يشير ب٩ ٤ًزو، حرضت سہ١ ب٩ ح٨يٕ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َط  ا٢َ أَصِوَ و َحسَّ َٗ  ٕٕ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِي ٤ِزٕو  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ يَُشيِر ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ی ِیَبَة َحسَّ

٦ْ آ٩ْ٣ٔ  ََّضا رَحَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔلَی ا ٔ إ ٥َ بَٔئسظ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

فیل نب رہسم، ریسی نب رمعف، رضحت لہس نب فینح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، 



 

 

 ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ اہھت رابرک ےس دمہنی یک رطػ ااشرہ رفامای افر رفامای ہک ہی رحؾ ےہ افر انم یک ہگج ےہ۔

 نب رمعف، رضحت لہس نب فینح ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، فیل نب رہسم، ریسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     848    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٔس٨َ٣ِا  َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ًَِبَسةُ  ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٤َِٟٔسی٨ََة َوهَٔی َوبٔيَئْة و َحسَّ اِطَتکَی  ا َٓ

ا٢َ اٟ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َطَِٜوی أَِػَحابٔطٔ  َّی اہللُ  ا َرأَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ٤َا أَبُو برَِکٕ َواِطَتکَی بََٔل٢ْ  َٛ ٤َِٟٔسی٨ََة  َِٟی٨َا ا ٔ ِب إ ٠َُّض٥َّ َحبِّ

٨ََٟا فٔی َػأًَضا ِحَضا َوبَارِٔک  ََّٜة أَِو أََطسَّ َوَػحِّ َِّبَت ٣َ ةٔ  َحب َٔ ُِٟحِح ٔلَی ا اَصا إ َصا َوَحو٢ِِّ ح٤َُّ  َو٣ُسِّ

فاب اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ دمہنی آ ے  و فاہں اخبر یک 

 ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ احصہب  آیئ نویئ  یھ  و رضحت اوبرکب افر رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع امیبر نو ےئگ  و

ای اس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک امیبری دیھکی  و رفامای اے اہلل اسیج ہک  و  ے امہرے ےئل ہکم وک وبحمب رفامای دمہنی وک یھب ںیمہ وبحمب رفام

دمہنی ےک اصع ںیم افر اؿ ےک دم ںیم ربتک اطع رفام ےس یھب زایدہ وبحمب رفام دے افر دمہنی وک تحص یک ہگج انب دے افر امہرے ےئل 

حفہ یک رطػ ریھپ دے۔
د 

 افر دمہنی ےک اخبر وک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     849    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ير، ہظا٦، حرضت ہظا٦ ب٩ رعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

یِٕب حَ  ث٨ََا أَبُو َُکَ ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ َوَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٕ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر  سَّ

اوبرکبی، اوبااسہم، انب ریمن، اشہؾ، رضحت اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس دحثی یک رطح رفاتی 

 وقنمؽ ےہ۔



 

 

 ، اشہؾ، رضحت اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، اوبااسہم، انب ریمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     850    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ٤ًْا٪ ب٩ ٤ًز، ًيسٰی اب٩ حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ث٨ََا ٧َآ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ َح ِْ ث٨ََا ًُ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َس َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ُت ٍْ  ٌِ ٔ٤

ا أَِو َطضٔيّسا یَ  ٌّ ٔٔي َٟطُ َط ٨ُِت  ُٛ ًَلَی َْلَِوائَٔضا  و٢ُ ٩ِ٣َ َػبََر  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟ٘ٔيا٣َةٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ِو٦َ ا

ہلل یلص اہلل زریہ نب رھب، امثعؿ نب رمع، ٰیسیع انب صفح نب اعمص، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے روسؽ ا

ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک وج آدیم دمہنی یک وفیلکتں  ر ربص رکے اگ  و ںیم اس ےک ےئل افسرش رکفں اگ ای ایقتم ےک دؿ 

 اس ےک قح ںیم وگایہ دفں اگ۔

 زریہ نب رحب، امثعؿ نب رمع، ٰیسیع انب صفح نب اعمص، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     851    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًوی٤زب٩ اجسَ، حرضت یح٨ص ٣ولی زبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٗل٩ ب٩ وہب  :  راوی

٩ًَِ یُ   َٔ ٔ ب٩ِٔ اِْلَِجَس َل٩ٔ ب٩ِٔ َوصِٔب ب٩ِٔ ًَُوی٤ِٔز َٗ  ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ أَِخبََرُظ َحسَّ َح٨ََّص ٣َِولَی اٟزُّبَيِر

ًَِبسٔ  َُّط كَاَ٪ َجأّٟشا ٨ًَِٔس  وَد یَا أَبَ  أ٧َ َُِٟخُ ِّی أََرِزُت ا ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َٟطُ ُتَش٥ُِّ٠  أََتِتطُ ٣َِوَُلْة  َٓ ٔٔت٨َِةٔ  ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز فٔی ا ًَ ا 

ُت َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ  َٔ َٟکَا ٔسی  ٌُ ِٗ ًَِبُس اہللٔ ا َضا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِی٨َا اٟز٣ََّاُ٪  ًَ ًَلَی اِطَتسَّ  و٢ُ َُل َيِؼبٔرُ  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ   َػل

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  ا یَِو٦َ ا ٌّ ٔٔي َٟطُ َطضٔيّسا أَِو َط ٨ُِت  ُٛ تَٔضا أََحْس إُٔلَّ   َْلَِوائَٔضا َؤطسَّ

ےہ فہ ربخ دےتی ںیہ ہک ییحی نب ییحی، امکل، نطق نب فبہ نب تررمینب ادجع، رضحت سنحی ومیل زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ںیم ہنتف ےک دفر ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اھٹیب اھت ہک اؿ یک آزاد رکدہ ابدنی اؿ ےک اپس آیئ افر اس  ے آپ 



 

 

ں وک السؾ ایک افر رعض رک ے یگل ہک اے اوبدبعارلنمح مہ  ر زام ے یک یتخس ےہ اعمیش احالت یک یگنت  س یک فہج ےس ںیم  ے اہی

ےس ےنلکن اک ارادہ ایک ےہ  و رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس تررت ےس رفامای ہک ںیہی یھٹیب رنو ویکہکن ںیم  ے روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک وج آدیم دمہنی یک وفیلکتں افر اس یک ویتخسں  ر ربص رکے اگ  و ںیم اس یک افسرش رکفں

 ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم ایقتم ےک دؿ اس ےک قح ںیم وگایہ دفں اگ۔ اگ

 ییحی نب ییحی، امکل، نطق نب فبہ نب تررمینب ادجع، رضحت سنحی ومیل زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     852    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، ٗل٩، یح٨ص، ٣ؼٌب، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یَُح٨َّ و حَ  ُِٟدزَاعٔیِّ  َل٩ٕ ا َٗ  ٩ًَِ اُک  حَّ َـّ َُٓسیِٕک أَِخبََر٧َا اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ سَّ  ٩ًَِ ٕب  ٌَ َص ٣َِولَی ٣ُِؼ

و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٟطُ َطضٔيّسا أَِو  اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٨ُِت  ُٛ تَٔضا  ًَلَی َْلَِوائَٔضا َؤطسَّ َػبََر 

٤َِٟٔسی٨َةَ  ىٔی ا ٌِ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ َي ا یَِو٦َ ا ٌّ ٔٔي  َط

دمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک، نطق، سنحی، بعصم، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے 

 فملس وک رفامےت نو ے انس ہک وج آدیم دمہنی یک وفیلکتں افر اس یک ویتخسں  ر ربص رکے اگ  و ںیم ایقتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےک دؿ اس ےک قح ںیم وگایہ دفں اگ ای رفامای ہک ںیم اس ےک ےئل افسرش رکفں اگ۔

 ٰیل ہنعدمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک، نطق، سنحی، بعصم، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     853    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اس٤اًي١، حٌَف، ًَلء ب٩ ًبسا ٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب :  راوی

 ًَ ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ََفٕ  ٌِ ٌٔي١َ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ إِٔس٤َ ا  ٌّ ٕ َج٤ٔي ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  بٔی ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 



 

 

تٔضَ  ٤َِٟٔسی٨َٔة َؤطسَّ ًَلَی َْلَِوأئ ا ا٢َ َُل َيِؼبٔرُ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌّ ٔٔي ُط َط َٟ ٨ُِت  ُٛ ًٔی إُٔلَّ  ا أََحْس ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

َِٟ٘ٔيا٣َٔة أَِو َطضٔيّسا  َیِو٦َ ا

 

 

، العء نب دبعا رلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع، عح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریمی اتم ںیم ےس وج وکیئ یھب دمہنی یک وفیلکتں افر اس یک ویتخسں  ر ربص رکے اگ  و ںیم اس 

 ایہ دفں اگ۔ےک ےئل ایقتم ےک دؿ افسرش رکفں اگ ای اس ےک قح ںیم وگ

 ، العء نب دبعا رلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع، عح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

   ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمدمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل

     854    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابوہارو٪، ٣وسٰی ب٩ ابی ًيسی، ابوًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ُت أَبَا و َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ اَي َي ََِٟقَّ ًَِبسٔ اہللٔ ا ٍَ أَبَا  َّطُ َس٤ٔ ٩ِ أَبٔی َصاُروَ٪ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَبٔی ًٔيَسی أ٧َ

٠ِْٔط ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘  صَُزیَِزَة َي

اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع انب ایب رمع، ایفسؿ، اوباہرفؿ، ومٰیس نب ایب یسیع، اوبدبع 

 فآہل فملس  ے ایس رطح رفامای ےہ۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، اوباہرفؿ، ومٰیس نب ایب یسیع، اوبدبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم رےنہ فاوں وک اکتفیل  ر ربص رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     855    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیوسٕ ب٩ ًيسی، ٓـ١ ب٩ ٣وسٰی ہظا٦، رعوہ، ػاٟح ب٩ ابی ػاٟح، ح :  راوی

٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ أَبٔی َػ  َوَة  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ُٕ ب٩ُِ ًٔيَسی َحسَّ ثَىٔی یُوُس ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أٟٕح 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٠ٔطٔ صَُزیَِزَة  ِْ ٤َِٟٔسی٨َٔة ب٤ٔٔ ًَلَی َْلَِوأئ ا ٥َ َُل َيِؼبٔرُ أََحْس  َّ٠ 



 

 

ویفس نب یسیع، لضف نب ومٰیس اشہؾ، رعفہ، اصحل نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ 

  ربص رکے اگ رھپ آےگ ایس رطح دحثی ایبؿ یک۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وج آدیم یھب دمہنی یک وفیلکتں  ر

 ویفس نب یسیع، لضف نب ومٰیس اشہؾ، رعفہ، اصحل نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہ اک وفحمظ رےنہ ےک ایبؿ ںیم ۔اطترؿ افر داجؽ ےس دمہنی ونم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اطترؿ افر داجؽ ےس دمہنی ونمرہ اک وفحمظ رےنہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     856    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٌَي٥ ب٩ ًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَِبٔس اہللٔ  ِي٥ٔ ب٩ِٔ  ٌَ َُ ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِيطٔ سَّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اًُوُ٪ َوَُل اٟسَّ  َْٜة َُل یَِسُخ٠َُضا اٟلَّ ٔ ٤َِٟٔسی٨َٔة ٣َََلئ أب ا َ٘ َِ َ ًَلَی أ  ٥َ ا٢ُ َوَس٠َّ  جَّ

 ییحی نب ییحی، امکل، میعن نب دبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  ے رفامای ہک دمہنی ےک راوتسں  ر رفےتش رقمر ںیہ دمہنی ںیم ہن اطترؿ دالخ نواگ افر ہن یہ داجؽ۔

 میعن نب دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اطترؿ افر داجؽ ےس دمہنی ونمرہ اک وفحمظ رےنہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     857    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف، ًَلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ََلُئ  ٌَ ِٟ ََفٕ أَِخبََرنٔی ا ٌِ ٌٔي١َ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ إِٔس٤َ ا  ٌّ ٕ َج٤ٔي ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  و َحسَّ

 َّ ٤َِٟٔسی٨َُة َحً ُتُط ا ٚٔ ص٤َّٔ ٤َِِْٟشٔ ٤َِٟٔشيُح ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ ا ِتٔی ا ا٢َ َیأ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٖ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ی ی٨َِز٢َٔ زُبَُز أُحُٕس ث٥َُّ َتِصٔ

ا٦ٔ َوص٨َُأَٟک َیِض٠ُٔک  َُٜة َوِجَضُط َٗٔب١َ اٟظَّ ٔ ٤َََِٟلئ  ا



 

 

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک حیسم داجؽ رشمؼ یک رطػ ےس آ ے اگ افر دمہنی ںیم دالخ نو ے اک ارادہ رکے اگ اہیں کت ہک ادح 

 رطػ ارتے اگ رھپ رفےتش اس اک ہنم فںیہ ےس اشؾ یک رطػ ریھپ دںی ےگ افر فہ فںیہ یالک نو اج ے اگ۔ اہپڑ ےک یلھچپ

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دمہنی ونمرہ اک ثیبخ زیچفں ےس اپک نو ے افر دمہنی اک انؾ اطہب افر ہبیط رےھک اج ے ک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ اک ثیبخ زیچفں ےس اپک نو ے افر دمہنی اک انؾ اطہب افر ہبیط رےھک اج ے ےک ایبؿ ںیم

     858    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز، ًَلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َراَوِرزٔیَّ  ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی  بٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ َػل

ٔلَی اٟزَّ  یَبطُ َص٥ُ٠َّ إ طٔ َوََقٔ ِّ٤ًَ ًَلَی ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ یَِسًُو اٟزَُّج١ُ اب٩َِ  ِتٔی  ا٢َ َیأ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٤َِٟٔسی٨َُة اہللُ  ٔلَی اٟزََّخأئ َوا َخأئ َص٥ُ٠َّ إ

ٔ َُل یََِخُ  ٔسی بَٔئسظ ِٔ ََ َّٟٔذی  ٤ُ٠َوَ٪ َوا ٌِ ِو كَا٧ُوا َي َٟ ُض٥ِ  َٟ َٕ اہللُ ٓٔيَضا َخيِّرا ٨ِ٣ُٔط أََُل إٔ٪َّ َخيِْر  ٨ًََِضا إُٔلَّ أَِخ٠َ ُد ٨ِ٣ُٔض٥ِ أََحْس َرَُِبّة 

 ٜٔ ٤َا ی٨َِفٔی اِل َٛ اَرَصا  ٤َِٟٔسی٨َُة ْٔشَ َّی َت٨ِفَٔی ا ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َِٟدبٔيَث َُل َت ُد ا ٔ تَُِخٔ ٜٔير ٤َِٟٔسی٨ََة كَاِل َِٟحٔسیسٔ ا  يرُ َخَبَث ا

، دبعایزعسی، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہبیتق نب دیعس

ہک ووگں  ر اکی ااسی زامہن آ ے اگ ہک آدیم اےنپ اچچزاد اھبویئں افر رہتش دارفں وک الب رک ںیہک ےگ ہک  س ہگج آاسین افر وہس تل نو 

فر دمہنی اؿ ےک ےئل رتہب ےہ اکش ہک فہ وگ اجؿ ںیل مسق ےہ اس ذات یک ہک  س ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اس ہگج وکچ رک ولچ ا

اجؿ ےہ اہلل فاہں ےس یسک وک  ںیہ اکنےل اگ وسا ے اس ےک ہک وج فاہں ےس ارعاض رکے اگ  و اہلل اس یک ہگج فاہں اےس آابد رفامںیئ 

اکی یٹھب رطح ےہ وج ثیبخ زیچ ینعی لیم لیچک وک ابرہ اکنؽ داتی ےہ افر ایقتم اقمئ  ےگ ہک وج اس ےس رتہب نواگ آاگہ رنو ہک دمہنی

 ںیہ نویگ اہیں کت ہک دمہنی اےنپ ںیم ےس ربے ووگں وک ابرہ اکنؽ ےکنیھپ اگ  س رطح ہک و اہر یک یٹھب وےہ ےک لیم لیچک وک ابرہ 

 اکنؽ دیتی ےہ۔

 ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی، العء، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ اک ثیبخ زیچفں ےس اپک نو ے افر دمہنی اک انؾ اطہب افر ہبیط رےھک اج ے ےک ایبؿ ںیم

     859    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ٠َِيطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔيٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٌٔي و َحسَّ ُِٟحَبأب َس َس ب٩َِ أَبَا ا

َیةٕ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ُٔزُِت بََٔقِ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ وُٟوَ٪ یَثِرَٔب َوهَٔی َيَشإر َي ُ٘ ی َي َُِٟقَ  َتأِك١ُُ ا

َِٟحٔسیسٔ  ٜٔيرُ َخَبَث ا ٤َا ی٨َِفٔی اِل َٛ ٤َِٟٔسی٨َُة َت٨ِفٔی ا٨َّٟاَض   ا

نب دیعس، امکل نب ا،س، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ےھجم  ہبیتق

اس یتسب یک رطػ رجہت اک مکح دای ایگ ےہ ہک وج اسری ویتسبں وک اھک اجیت ےہ وگ اےس رثیب ےتہک ںیہ افر فہ دمہنی ےہ فہ ربے 

 فر رکے اگ  س رطح یٹھب وےہ ےک لیم لچیک وک دفر رکیت ےہ۔ووگں وک اس رطح د

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب ا،س، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فں ےس اپک نو ے افر دمہنی اک انؾ اطہب افر ہبیط رےھک اج ے ےک ایبؿ ںیمدمہنی ونمرہ اک ثیبخ زیچ

     860    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، حرضت یحٌی ب٩ سٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوا ث٨ََا  ٩ًَِ یَ و َحسَّ ا  ٌّ َِٟوصَّأب َج٤ٔي ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا َياُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ِحٌَی ب٩ِٔ ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز 

َِٟحٔسیَس  ا ا ٥ِ یَِذَُکَ َٟ َِٟدَبَث  ٜٔيرُ ا ٤َا ی٨َِفٔی اِل َٛ اَُل  َٗ ٔ َو ٌٔيٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  َس

انب ینثم، دبعاواہب، رضحت ییحی نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی وقنمؽ  رمعف اندق، انب ایب رمع،

 ےہ افر اس ںیم دحدی اک ذرک  ںیہ ایک۔

 رمعف اندق، انب ایب رمع، انب ینثم، دبعاواہب، رضحت ییحی نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دمہنی ونمرہ اک ثیبخ زیچفں ےس اپک نو ے افر دمہنی اک انؾ اطہب افر ہبیط رےھک اج ے ےک ایبؿ ںیم

     861    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٣ح٤س، ٨٣ٜسر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٍَ َرُسو٢َ َحسَّ ا بَاَی ابٔيا  أَ٪َّ أرَِعَ

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ًِْک بٔا ابٔیَّ َو أََػاَب اِْلرَِعَ َٓ ُس أ٠َِٔٗىٔی ٥ََّ٠ 

َبَی أ َٓ ًٔی  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىٔی بَِي َ٘ َٓ ٥َ ث٥َُّ َجائَُط  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَبَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ًٔی  ٌَ َد  بَِي َََٓخَ أَبَی  َٓ ًٔی  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىٔی بَِي َ٘ َٓ ث٥َُّ َجائَُط 

َضا  َْ ٔ َت٨ِفٔی َخَب ٜٔير ٤َِٟٔسی٨َُة كَاِل ٤ََّا ا ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ابٔیُّ  بَُضااِْلرَِعَ ٍُ كَیِّ  َوَی٨َِؼ

اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ییحی نب ییحی، امکل، دمحم، دکنمر، رضحت اجرب نب دبع

 فآہل فملس ےس تعیب یک  و اس داہییت وک دمہنی ںیم دشدی اخبر نوایگ  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اس  ے رعض ایک اے

 فآہل فملس  ے ااکنر رفامای فہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس و ا  و دمحم ریمی تعیب فا س و ا دف  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااکنر رفامای فہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اس  ے رعض ایک ہک ریمی تعیب

رفامای  و فہ داہییت دمہنی ےس لکن ایگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فا س و ا دف  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااکنر 

 ہک دمہنی یٹھب یک رطح ےہ وج ہک اس ںیم آ ے لیم لیچک فریغہ وک دفر رکات ےہ افر اےکس اپک وک اخصل افر اصػ رھتسا انبات ےہ۔

 اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، دمحم، دکنمر، رضحت اجرب نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ اک ثیبخ زیچفں ےس اپک نو ے افر دمہنی اک انؾ اطہب افر ہبیط رےھک اج ے ےک ایبؿ ںیم

     862    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ًسی، اب٩ ثابت، ًبساہلل ب٩ یزیس، حرضت زیس ب٩ ثابت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَٔسٓیٕ َوصَُو ابِ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ َوصَُو ا ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ و َحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ َیزٔیَس  ًَ  ٍَ ٩ُ ثَابٕٔت َس٤ٔ

ََّضا ٤َِٟٔسی٨ََة َوإ٧ٔ ىٔی ا ٌِ ََّضا كَِیَبُة َي ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤َا َت٨ِفٔی ا٨َّٟاُر َخَبَث  َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت  َٛ َِٟدَبَث  َت٨ِفٔی ا

ةٔ  َـّ ٔٔ ِٟ  ا

ہبعش، دعی، انب اثتب، دبعاہلل نب سیدی، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل دیبع اہلل نب اعمذ، 



 

 

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہبیط ےہ ینعی دمہنی افر ہی دمہنی لیم لیچک وک اس رطح دفر رکات ےہ ےسیج ہک اچدنی ےک لیم وک آگ دفر 

 رکیت ےہ۔

 ذ، ہبعش، دعی، انب اثتب، دبعاہلل نب سیدی، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رےھک اج ے ےک ایبؿ ںیمدمہنی ونمرہ اک ثیبخ زیچفں ےس اپک نو ے افر دمہنی اک انؾ اطہب افر ہبیط 

     863    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ہ٨از ب٩ ِسی، ابوبرک ب٩ ابی طبيہ، ابواحوؾ، س٤اک، حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

یِّ  ٔ ٌٔيٕس َوَص٨َّازُ ب٩ُِ اْٟسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ  و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  اُٟوا َحسَّ َٗ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة 

٤َِٟسٔی٨ََة  الَی َسِمَّ ا ٌَ و٢ُ إٔ٪َّ اہللَ َت ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  كَابَةَ َس٤َُزَة 

نب رسی، اوبرکب نب ایب ہیبش، اوباوحص، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک  ہبیتق نب دیعس، انہد

 ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک اہلل زعفلج  ے دمہنی ونمرہ اک انؾ اطہب راھک ےہ۔

 نب ایب ہیبش، اوباوحص، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، انہد نب رسی، اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی

کل

 

ت

 ...دمہنی فاوں وک فیلکت اچہپ ے یک رحتم افر ہی ہک وج اؿ وک فیلکت دے اگ اہلل اےس 

 ؿجح اک ایب :   ابب

 دمہنی فاوں وک فیلکت اچہپ ے یک رحتم افر ہی ہک وج اؿ وک فیلکت دے اگ اہلل اےس فیلکت ںیم ڈاےل اگ ۔

     864    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ح٤س ب٩ حات٥، ابزاہي٥، ب٩ زی٨ار، ححاد ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًبساہلل :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ یح٨ص ابی ًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی ٣َُح٤َّ  ٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوإٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِبُس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ

 ًَ ص٤َُا  ٚٔ لِٔکَ ا َّ اٟزَّزَّ ائ أ٧َ ََِٟقَّ ِبٔس اہللٔ ا ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ یَُح٨ََّص  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ًَلَی ٩ِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ا٢َ أَِطَضُس  َٗ طُ 



 

 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أََراَز أَصِ  ًَ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ٤َِٟٔسی٨ََة أََذابَُط اہللُ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ىٔی ا ٌِ ٔ بُٔشوٕئ َي َِٟب٠َِسة ٔ ا ١َ صَٔذظ

٤َِٟائٔ  ٠ِٔ٤ُِٟح فٔی ا ٤َا یَُذوُب ا َٛ 

دمحم نب احمت، اربامیہ، نب دانیر، اجحج نب دمحم، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب سنحی ایب دبع اہلل، 

ٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اوباساقمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وج آدیم اس رہش دمہنی فاوں وک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

 فیلکت دےنی اک ارادہ رکے اگ  و اہلل اےس اےسی الھگپ دے اگ ےسیج ہک اپین ںیم کمن لھگپ اجات ےہ۔

اعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب سنحی ایب دمحم نب احمت، اربامیہ، نب دانیر، اجحج نب دمحم، دمحم نب ر :  رافی

 دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وج اؿ وک فیلکت دے اگ اہلل اےس فیلکت ںیم ڈاےل اگ ۔دمہنی فاوں وک فیلکت اچہپ ے یک رحتم افر ہی ہک 

     865    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ابزاہي٥ ب٩ زی٨ار، ححاد، اب٩ رآٍ، ًبسارٟزاٚ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ٤ًارہ، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی َ  و َحسَّ ث ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َححَّاْد ح و َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوإٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ٚٔ ٣َُح٤َّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ٨َا 

ََِٟقَّ  ٍَ ا َُّط َس٤ٔ ٤ِزُو ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ ٤ًَُاَرَة أ٧َ ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ا  ٌّ ٍَ َج٤ٔي َّطُ َس٤ٔ اَي َوكَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب أَبٔی صَُزیَِزَة َیز٥ًُُِ أ٧َ

 َ٤ِٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أََراَز أَص٠ََِضا بُٔشوٕئ یُزٔیُس ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ٠ِٔ٤ُِٟح أَبَا صَُزیَِزَة َي ٤َا یَُذوُب ا َٛ ٔسی٨ََة أََذابَطُ اہللُ 

٤َِٟائٔ  ا فٔی ا ِؤٟطٔ بُٔشوٕئ َْشا َٗ ا٢َ اب٩ُِ َحات٥ٕٔ فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ یَُح٨ََّص بََس٢َ  َٗ 

دمحم نب احمت، اربامیہ نب دانیر، اجحج، انب راعف، دبعارزلاؼ، انب رج ،، رمعف نب ییحی، امعرہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رفامای ہک وج آدیم دمہنی فاوں وک فیلکت دےنی اک ارادہ رکے اگ  و اہلل اےس اےسی رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فہملس  ے 

 الھگپ دںی ےگ ےسیج ہک اپین ںیم کمن لھگپ اجات ےہ انب احمت  ے انب سنحی یک دحثی ںیم وسبء رشا اک وقؽ لقن ایک۔

، رمعف نب ییحی، امعرہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب احمت، اربامیہ نب دانیر، اجحج، انب راعف، دبعارزلاؼ، انب رج ، :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اگ ۔ دمہنی فاوں وک فیلکت اچہپ ے یک رحتم افر ہی ہک وج اؿ وک فیلکت دے اگ اہلل اےس فیلکت ںیم ڈاےل

     866    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابی ہارو٪، ٣وسی، اب٩ ابی ًيسی، اب٩ ابی ٤ًز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َصاُروَ٪ ٣ُوَسی ب٩ِٔ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٩ًَِ  َحسَّ َراَوِرزٔیُّ  ث٨ََا اٟسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ أَبٔی ًٔيَسی ح و َحسَّ

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة  اَي َس٤ٔ ََِٟقَّ ًَِبٔس اہللٔ ا ا أَبَا  ٌَ ا َس٤ٔ ٌّ ٤ِزٕو َج٤ٔي ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٠ِْٔطٔ ٣َُح٤َّ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ   

ؿ، ایب اہرفؿ، ومیس، انب ایب یسیع، انب ایب رمع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انب ایب رمع، ایفس

 ےس ایس رطح دحثی لقن رفامیئ۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، ایب اہرفؿ، ومیس، انب ایب یسیع، انب ایب رمع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی فاوں وک فیلکت اچہپ ے یک رحتم افر ہی ہک وج اؿ وک فیلکت دے اگ اہلل اےس فیلکت ںیم ڈاےل اگ ۔
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 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، حات٥، اب٩ اس٤اًي١، ٤ًز ب٩ ٧بيہ، زی٨ار، حرضت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٧ُبَِيطٕ أَِخبَرَنٔی زٔی٨َاْر  ٌٔي١َ  ىٔی اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اُي  ََِٟقَّ َس ب٩َِ   ا ٌِ َس

٤َِٟٔسی٨َةٔ بُٔشوٕئ أَذَ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أََراَز أَص١َِ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ إؾ َي َّٗ ٠ِٔ٤ُِٟح فٔی أَبٔی َو ٤َا یَُذوُب ا َٛ ابَطُ اہللُ 

٤َِٟائٔ   ا

ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہبیتق نب دیعس، احمت، انب اامسلیع، رمع نب ہیبن، دانیر، رضحت دعس نب 

لھگپ ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وج آدیم دمہنی فاوں وک فیلکت دےنی اک ارادہ رکے اگ  و اہلل اےس اےسی الھگپ دے اگ اسیج ہک اپین ںیم کمن 

 اجات ےہ۔

 دانیر، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، احمت، انب اامسلیع، رمع نب ہیبن،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی فاوں وک فیلکت اچہپ ے یک رحتم افر ہی ہک وج اؿ وک فیلکت دے اگ اہلل اےس فیلکت ںیم ڈاےل اگ ۔
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ٗتبہ ب٩ سٌيس، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف، ٤ًز ب٩ ٧بيہ، ابی ًبساہلل، سٌس ب٩ ٣اٟک، حرضت سٌس ب٩ ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ََفٕ  ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ٌٔي١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٍَ  و َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ائ أ٧َ ََِٟقَّ ًَِبٔس اہللٔ ا ٩ًَِ أَبٔی  ٔيیِّ  ٌِ َٜ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٧ُبَِيطٕ اِل

ا٢َ بَٔسص٥ِٕ  َٗ َُّط  ٠ِْٔطٔ َُيَِر أ٧َ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ َس ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٌِ  أَِو بُٔشوئٕ  َس

ی ہ نب دیعس، اامسلیع، 

 

انب رفعج، رمع نب ہیبن، ایب دبع اہلل، دعس نب امکل، رضحت دعس نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک قی

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایس رطح رفامای۔

ی ہ نب دیعس، اامسلیع، انب رفعج، رمع نب ہیبن، ایب دبعاہلل، دعس نب امکل، رضحت دعس نب امکل ریض ا :  رافی

 

 ہلل اعتٰیل ہنعقی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی فاوں وک فیلکت اچہپ ے یک رحتم افر ہی ہک وج اؿ وک فیلکت دے اگ اہلل اےس فیلکت ںیم ڈاےل اگ ۔

     869    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبيساہلل ب٩ ٣وسی، اسا٣ہ ب٩ زیس، ابی ًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اور  :  راوی

 حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُتطُ و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ائ  ََِٟقَّ ِبٔس اہللٔ ا ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ث٨ََا أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َُّٟض٥َّ بَا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُلٔ٪  ُ٘ ّسا َي ٌِ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َوَس ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ص٥ِٔ َي ٤َِٟٔسی٨َةٔ فٔی ٣ُسِّ رِٔک ْٔلَص١ِٔ ا

 َٚ ٤َِٟائٔ  َوَسا ٠ِٔ٤ُِٟح فٔی ا ٤َا یَُذوُب ا َٛ َِٟحٔسیَث َوٓٔيطٔ ٩ِ٣َ أََراَز أَص٠ََِضا بُٔشوٕئ أََذابَُط اہللُ   ا

ٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل نب ومیس، ااسہم نب زدی، ایب دبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت دعس ریض اہلل اعت

ےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے داع رفامیئ اے اہلل! دمہنی فاوں ےک ےئل اؿ ےک دم ںیم ہنع دفونں رضحات رفام

ربتک اطع رفام آےگ دحثی ایس رطح ےہ ےسیج سگری افر اس دحثی ںیم ےہ ہک وج آدیم دمہنی فاوں وک فیلکت دےین اک ارادہ رکے اگ 

 ںیم کمن لھگپ اجات ےہ۔  و اہلل اےس اےسی الھگپ دے اگ اسیج ہک اپین

اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل نب ومیس، ااسہم نب زدی، ایب دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت دعس ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ت ےک دفر ںیم دمہنی ںیم ووگں وک وکستن اایتخر رک ے یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیموتفاح

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وتفاحت ےک دفر ںیم دمہنی ںیم ووگں وک وکستن اایتخر رک ے یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم
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 بہ، وٛيٍ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، ًبساہلل ب٩ زبير، حرضت سٔيا٪ ب٩ ابی زہير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طی :  راوی

ِبٔس اہللٔ بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِ َحسَّ َياَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُزَصي ِٔ ٩ًَِ ُس  ٔ ٕ ٩ٔ اٟزُّبَيِر ر

ِو٦ْ بٔأَص٠ِٔي َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ُد ٩ِ٣ٔ ا َيَِخُ َٓ ا٦ُ  َتُح اٟظَّ ِٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُت ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ُض٥ِ َٗ َٟ ٤َِٟسٔی٨َُة َخيِْر  وَ٪ َوا ض٥ِٔ یَبُشُّ

وِ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ُد ٩ِ٣ٔ ا َيَِخُ َٓ َِٟي٩ُ٤َ  َتُح ا ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ ث٥َُّ ُت ٌِ ِو كَا٧ُوا َي ٤ُ٠َوَ٪ ث٥َُّ َٟ ٌِ ِو كَا٧ُوا َي َٟ ُض٥ِ  َٟ ٤َِٟٔسی٨َُة َخيِْر  وَ٪ َوا ٦ْ بٔأَص٠ِٔيض٥ِٔ یَبُشُّ

ِو كَا٧ُوا يَ  َٟ َُٟض٥ِ  ٤َِٟٔسی٨َُة َخيِْر  وَ٪ َوا ِو٦ْ بٔأَص٠ِٔيض٥ِٔ یَبُشُّ َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ُد ٩ِ٣ٔ ا َيَِخُ َٓ  ُٚ َزا ٌٔ ِٟ َتُح ا ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ ُت ٌِ 

رعفہ، دبعاہلل نب زح ،، رضحت ایفسؿ نب ایب زریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب کلم اشؾ حتف ایک اج ے اگ  و دمہنی ےس اکی وقؾ اےنپ رھگ فاوں وک ےل رک اےنپ 

 ےئل رتہب ےہ اکش ہک فہ وگ اجؿ ںیل رھپ نمی حتف ایک اج ے اگ  و رھپ اکی وقؾ اےنپ افوٹنں وک اکنہےت نو ے ےلکن ےگ افر دمہنی اؿ ےک

رھگ فاوں وک ےل رک اےنپ افوٹنں وک اکنہےت نو ے ےلکن یگ افر دمہنی اؿ ےک ےئل رتہب ےہ اکش ہک فہ وگ اجؿ ںیل رھپ رعاؼ حتف ایک 

افوٹنں وک اکنہےت نو ے ےلکن یگ افر دمہنی اؿ ےک ےئل رتہب ےہ اکش ہک فہ اج ے اگ  و دمہنی ےس اکی وقؾ اےنپ رھگ فاوں وک افر اےنپ 

 وگ اجؿ ںیل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، دبعاہلل نب زح ،، رضحت ایفسؿ نب ایب زریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وتفاحت ےک دفر ںیم دمہنی ںیم ووگں وک وکستن اایتخر رک ے یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم
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بساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، ًبساہلل ب٩ زبير، حرض :  راوی  ً ت سٔيا٪ ب٩ ابی زہير رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ رآٍ،

 تٌالٰی ٨ًہ



 

 

َوَة  ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ 

ا٢َ  َٗ  ٕ َياَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُزَصيِر ِٔ َیَتَح٤َّ ٩ًَِ ُس َٓ وَ٪  ِو٦ْ َیبُشُّ َٗ ِتٔی  َيأ َٓ َِٟي٩ُ٤َ  َتُح ا ِٔ و٢ُ ُي ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٠ُوَ٪ َس٤ٔ

وِ  َٗ ِتٔی  َيأ َٓ ا٦ُ  َتُح اٟظَّ ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ ث٥َُّ ُي ٌِ ِو كَا٧ُوا َي َٟ ُض٥ِ  َٟ ٤َِٟٔسی٨َُة َخيِْر  ُض٥ِ َوا ًَ ٠ُوَ٪ بٔأَص٠ِٔيض٥ِٔ بٔأَص٠ِٔيض٥ِٔ َو٩ِ٣َ أَكَا َیَتَح٤َّ َٓ وَ٪  ٦ْ َیبُشُّ

وَ٪  ِو٦ْ یَبُشُّ َٗ ِتٔی  َيأ َٓ  ُٚ َزا ٌٔ ِٟ َتُح ا ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ ث٥َُّ ُي ٌِ َِٟو كَا٧ُوا َي ُض٥ِ  َٟ ٤َِٟٔسی٨َُة َخيِْر  ُض٥ِ َوا ًَ ُض٥ِ َو٩ِ٣َ أَكَا ًَ ٠ُوَ٪ بٔأَص٠ِٔيض٥ِٔ َو٩ِ٣َ أَكَا َیَتَح٤َّ َٓ  

ِو  َٟ ُض٥ِ  َٟ ٤َِٟٔسی٨َُة َخيِْر  ٤ُ٠َوَ٪ َوا ٌِ  كَا٧ُوا َي

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اشہؾ نب رعفہ، دبعاہلل نب زح ،، رضحت ایفسؿ نب ایب زریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

اےنپ اخدومں ےک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک نمی حتف ایک اج ے اگ  و اکی وقؾ اےنپ رھگ فاوں افر 

ےئل نو ے افر اانپ اسامؿ ا ےن ے نو ے اےنپ افوٹنں وک اکنہےت نو ے یلچ اج ے یگ افر دمہنی اؿ ےک ےئل رتہب ےہ اکش ہک فہ وگ 

 اجؿ ںیل رھپ اشؾ حتف ایک اج ے اگ  و اکی وقؾ اےنپ رھگ فاوں افر اےنپ اخدومں وک ےئل نو ے اےنپ افوٹنں وک اکنہےت نو ے یلچ اج ے یگ

افر دمہنی اؿ ےک ےئل رتہب ےہ اکش ہک فہ وگ اجؿ ںیل رھپ رعاؼ حتف ایک اج ے  و اکی وقؾ اےنپ رھگ فاوں افر اےنپ اخدومں وک ےئل 

 نو ے اےنپ افوٹنں وک اکنہےت نو ے یلچ اج ے یگ افر دمہنی اؿ ےک ےئل رتہب ےہ اکش ہک فہ وگ اجؿ ںیل۔

  ،، اشہؾ نب رعفہ، دبعاہلل نب زح ،، رضحت ایفسؿ نب ایب زریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی ربخ دےنی ےک ایبؿ ںیم ہک وگ دمہنی یہ وک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی ربخ دےنی ےک ایبؿ ںیم ہک وگ دمہنی یہ وک ریخب نو ے ےک ابفوجد ٹوھڑںی ےگ ۔

     872    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب یو٧ص ب٩ طہاب، زہير ب٩ رحب، ابوػٔوا٪، ًبساہلل ب٩ ًبسا٠٤ٟک، یو٧ص ب٩ یزیس، رح :  راوی

 سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َو  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ َیزٔیَس ح و َحسَّ َواَ٪  ِٔ ث٨ََا أَبُو َػ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َٟطُ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ُى  ِٔ ا٠َّٟ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبَرَ  َٗ وُُل  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َس٤ٔ ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ نٔی یُو٧ُُص  ًَ َّی اہللُ  َػل

ىٔ  ٌِ َوافٔی َي ٌَ ٠َّة ٠ِٟٔ َّٟ ٔ ٣َا كَا٧َِت ٣َُذ ًَلَی َخيِر ٨ََّضا أَص٠َُِضا  َٛ َيتِرُ َٟ ِبُس ٤َ٠ِٟٔٔسی٨َٔة  ًَ َواَ٪ صََذا صَُو  ِٔ ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ أَبُو َػ َٗ يَِر  ََ َواٟلَّ َبا ی اٟشِّ



 

 

 ٔ ًَِْشَ ٔس٨ٔيَن كَاَ٪ فٔی َحِحزٔظ ٠٤َِٟٔٔک یَتٔي٥ُ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَِبٔس ا  اہللٔ ب٩ُِ 

دیعس نب بیسم، زریہ نب رحب، اوبوفصاؿ، دبعاہلل نب دبعاکلمل، وی،س نب سیدی، رحہلم نب ییحی، انب فبہ وی،س نب باہب، 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی فاوں ےک ےئل رفامای ہک وگ اےس 

ریخ  ر نو ے ےک ابفوجد دردنفں افر  ردنفں ےک ےئل ٹوھڑ دںی ےگ اصبح ملسم رفامےت ںیہ ہک اوبوفصاؿ میتی ےھت افر فاہب نب 

 وگد ںیم دس اسؽ رےہ۔ رج ، یک

زریہ نب رحب، اوبوفصاؿ، دبعاہلل نب دبعاکلمل، وی،س نب سیدی، رحہلم نب ییحی، انب فبہ وی،س نب باہب، دیعس نب  :  رافی

 بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی ربخ دےنی ےک ایبؿ ںیم ہک وگ دمہنی یہ وک ریخب نو ے ےک ابفوجد ٹوھڑںی ےگ ۔
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 ٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، س :  راوی

 ٩ًَِ ِي١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ثَىٔی  ا٢َ  و َحسَّ َٗ َّطُ  اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ

٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ أَبَا صَُزیِ  ٌٔيُس ب٩ُِ ا ٔ أَِخبََرنٔی َس ًَلَی َخيِر ٤َِٟٔسی٨ََة  وَ٪ ا ُٛ و٢ُ َیتِرُ ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َزَة 

ُد َرأًَيأ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨َِ  ٔ ث٥َُّ یََِخُ يِر َٔ َواٟلَّ َبا َوافَٔی اٟشِّ ًَ َوافٔی یُزٔیُس  ٌَ ِٟ َظاصَا إُٔلَّ ا ِِ ٤٨َٔض٤َٔا  َة یُزٔیَسا٪ٔ ٣َا كَا٧َِت َُل َي َِ أ٪ بٔ َ٘ ٌٔ ٤َِٟٔسی٨ََة ی٨َِ ا

ًَلَی ُوُجوصٔض٤َٔا ا  َٔ ََخَّ َِٟوَزا َة ا ا ث٨َٔيَّ َِ َّی إَٔذا ب٠ََ  ََٓيحَٔسا٧َٔضا َوِحّظا َحً

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک وگ دمہنی وک ریخ  ر نو ے ےک ابفوجد ٹوھڑ دںی ےگ افر دردنے افر  ے روسؽ اہلل

 ردنے دمہنی ںیم رںیہ ےگ رھپ ہلیبق زمہین ےک دف رچفاےہ دمہنی آ ے ےک ارادے ےس اینپ رکبویں وک اکنہےت نو ے الںیئ ےگ  و 

 ےگ اہیں کت ہک وج فہ فداع اہپڑی ےک اپس ںیچنہپ ےگ  و فہ اےنپ رہچفں ےک لب رگ ڑپںی ےگ۔دمہنی ںیم فیشح اجونرفں وک اپںیئ 

 دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  ک

 

 
 ...آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  رب رابرک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ب

 جح اک ایبؿ :   ابب

ہ افر آپ یلص اہلل ہیلع

 

 ی
ح
ل

  یک درایمین ہگج رایض ا

 

 
  فایل ہگج یک تلیضف فآہل ف آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  رب رابرک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ب

 

 
ملس ےک ب

 ےک ایبؿ ںیم
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ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبساہلل ب٩ ابی برک، ًباز ب٩ ت٤ي٥، حرضت ًبساہلل ب٩ زیس ٣ازنی رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ ٌٔيٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِبٔس اہللَٔحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔي٥ٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  ًَ  ٩ًَِ ٠َِيطٔ  ًَ َئ   ب٩ِٔ ٩ِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ

ا٢َ ٣َا بَيَِن بَِئًی َو٨ِ٣ٔبَرٔی َرِوَؿ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِٟازٔنیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟح٨َّةٔ َزیِٕس ا  ْة ٩ِ٣ٔ رٔیَأق ا

ہبیتق نب دیعس، امکل نب ا،س، دبعاہلل نب ایب رکب، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی امزین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ابروں ںیم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک ریمے رھگ افر ریمے ربنم ےک درایمؿ اک وج ہصح ےہ تنج ےک 

 اکی ابغ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب ا،س، دبعاہلل نب ایب رکب، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی امزین ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

ہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فآپ یلص 

 

 ی
ح
ل

  یک درایمین ہگج رایض ا

 

 
  فایل ہگج یک تلیضف اہلل ہیلع فآہل فملس یک  رب رابرک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ب

 

 
ملس ےک ب

 ےک ایبؿ ںیم
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ٌزیز، ب٩ ٣ح٤س، ٣سنی، یزیس ب٩ ہاز، ابوبرک، ًباز ب٩ ت٤ي٥، حرضت ًبساہلل ب٩ زیس اَؼاری یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٟ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَ   ٔ َِٟضاز ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ا ٤ََِٟسنٔیُّ  ٕس ا ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  ٔ بِ و َحسَّ ًَبَّاز  ٩ًَِ ًَِبسٔ بٔی برَِکٕ   ٩ًَِ ٩ٔ َت٤ٔي٥ٕ 

 َ و٢ُ ٣َا بَيَِن ٨ِ٣ٔب ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ََِؼارٔیِّ أ٧َ َ رٔی َوبَِئًی َرِوَؿْة ٩ِ٣ٔ رَٔیأق اہللٔ ب٩ِٔ َزیِٕس اِْل

َِٟح٨َّةٔ   ا



 

 

ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ییحی نب ییحی، دبعایزعسی، نب دمحم، دمین، سیدی نب اہد، اوبرکب،

رفاتی ےہ اوہنں  ے انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک ریمے ربنم افر ریمے رھگ ےک درایمؿ اک وج ہصح ےہ 

 فہ تنج ےک ابروں ںیم ےس اکی ابغ ےہ۔

 ، دمین، سیدی نب اہد، اوبرکب، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، دبعایزعسی، نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  فایل ہگج یک تلیضف  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  رب رابرک افر آپ یلص اہلل

 

 
ہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ب

 

 ی
ح
ل

  یک درایمین ہگج رایض ا

 

 
ہیلع فآہل فملس ےک ب

 ےک ایبؿ ںیم

     876    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ حبيب ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ حٔؽ زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيساہلل، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل :  راوی

 ب٩ ًاػ٥، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ح و ٌٔيٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَبٔی  َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َحسَّ

ث٨ََا ًُ  َّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَأػ٥ٕ  ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َح ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ُخبَِئب ب٩ِٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِيُس اہللٔ  ی اہللُ 

ًَلَی َحِوضٔی َِٟح٨َّٔة َو٨ِ٣ٔبَرٔی  ا٢َ ٣َا بَيَِن بَِئًی َو٨ِ٣ٔبَرٔی َرِوَؿْة ٩ِ٣ٔ رٔیَأق ا َٗ 

نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، انب ریمن، دیبع اہلل نب بیبح نب دبعارلنمح نب صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ  زریہ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریمے رھگ افر ریمے ربنم ےک درایمؿ اک وج 

 ابروں ںیم ےس اکی ابغ ےہ افر ریما ربنم ریمے وحض  ر ےہ۔ ہصح ےہ فہ تنج ےک

زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل، انب ریمن، دیبعاہلل نب بیبح نب دبعارلنمح نب صفح نب اعمص،  :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ادح اہپڑ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ادح اہپڑ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم



 

 

     877    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوح٤يس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ًباض ب٩ سہ١ ساًسی،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ یَِحٌَی   ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٔيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ أًٔسیِّ  بَّأض ب٩ِٔ َسِض١ٕ اٟشَّ

َّی  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٔس٨َ٣ِا أَبٔی ح٤َُِيٕس  َٗ َّی  َب٨َ٠ِا َحً ِٗ َِٟحٔسیَث َوٓٔيطٔ ث٥َُّ أَ َٚ ا َُزَِوةٔ َتبُوَک َوَسا ٥َ فٔی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 َِ ٠ُِيِْسٔ َٓ ٩ِ٤َ َطاَئ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ  َْ ِّی ٣ُِْسٔ ٔن ٥َ إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ی  َُِٟقَ َٓ َوازٔی ا ٠َِي٤ُِِٜث ٣َعٔی َو٩ِ٣َ َطاَئ 

٨َُّا َو٧ُٔحبُّطُ  ٔ كَابَُة َوصََذا أُحُْس َوصَُو َجَب١ْ یُٔحب ا٢َ َصٔذظ َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ًَلَی ا ٨َِٓا  َّی أَِْشَ ِج٨َا َحً ََخَ َٓ 

ہک دبع اہلل نب ہملسم، امیلسؿ نب البؽ، رمعف نب ییحی، ابعس نب لہس اسدعی، رضحت اوبدیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای 

مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفرہ وبتک ںیم ےلکن افر ابیق دحثی ایس رطح ےہ ےسیج سگر یکچ افر اس دحثی ںیم 

ےہ ہک رھپ  ب مہ فا س نو ے اہیں کت ہک مہ فادی رقی ںیم آ ے  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم دلجی ںیم 

ےس وج اچےہ  و فہ ریمے اسھت دلج ےلچ افر وج رہھٹان اچاتہ ےہ  و فہ رہھٹ اج ے  و مہ ےلکن اہیں کت ہک  ب مہ دمہنی  نوں افر مت ںیم

ےک رقبی آ ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اطہب ےہ افر ہی ادح ےہ افر ہی اہپڑ مہ ےس تبحم رکات ےہ افر مہ اس ےس 

 تبحم رکےت ںیہ۔

 اہلل نب ہملسم، امیلسؿ نب البؽ، رمعف نب ییحی، ابعس نب لہس اسدعی، رضحت اوبدیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ادح اہپڑ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     878    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، َقہ ب٩ خاٟس، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أ٧ََُص بِ  َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ةُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا َُقَّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٔ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٩ُ ٣َاٟ َٗ ا٢َ  َٗ ٕک 

٨َُّا َو٧ُٔحبُّطُ  ٥َ إٔ٪َّ أُحُّسا َجَب١ْ یُٔحب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 دیبع اہلل نب اعمذ، رقہ نب اخدل، داتدہ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

  ےس تبحم رکات ےہ افر مہ اس ےس تبحم رکےت ںیہرفامای ہک ادح اہپڑ مہ

 دیبعاہلل نب اعمذ، رقہ نب اخدل، داتدہ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ادح اہپڑ یک تلیضف ےک

     879    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ٤ًارہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  مٔیُّ ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة َحسَّ ثَىٔی رَحَ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨َٔيطٔ ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ا٢َ ٧ََوَز َرُسو٢ُ اہللٔ و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ةُ  َُقَّ

٨َُّا َو٧ُحٔبُّطُ  ا٢َ إٔ٪َّ أُحُّسا َجَب١ْ یُٔحب َ٘ َٓ ٔلَی أُحُٕس  ٥َ إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دیبع اہلل نب رمع، امعرہ، داتدہ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روس

 ادح اہپڑ یک رطػ داھکی افر رفامای ہک ادح اہپڑ مہ ےس تبحم رکات ےہ افر مہ اس ےس تبحم رکےت ںیہ۔

 دیبعاہلل نب رمع، امعرہ، داتدہ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہکم افر دمہنی یک دجسمفں ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم افر دمہنی یک دجسمفں ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     880    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗ :  راوی

٩ًَِ ا َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ثَىٔی  ٤َُِٟشئَّب َحسَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٟزُّصِزٔیِّ 

 ًَ ١ُ ٩ِ٣ٔ ـَ ِٓ ا٢َ َػََلْة فٔی ٣َِشحٔٔسی صََذا أَ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٕ ٓامَٔی ٔسَواُظ إُٔلَّ ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة یَِب٠ُ ٕٔ َػََلة ِٟ  أَ

ا٦َ  ََِٟحَ ٤َِِٟشحَٔس ا  ا

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک یبن رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہ

رحاؾ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی ابت یچنہپ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریمی اس دجسم دجسم وبنی ںیم امنز ڑپانھ دجسم

 ےک العفہ ابیق امتؾ اسمدج یک ہب ةسن اکی زہار امنزفں ےس زایدہ تلیضف ےہ۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ہکم افر دمہنی یک دجسمفں ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف ےک

     881    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبس اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبْس أَِخ  ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ بََر٧َا َو

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٥َ َػََلْة فٔی ٣َِشحٔسٔی صََذا َخيِْر اٟزُّصِزٔیِّ 

ا٦َ ٩ِ٣ٔ أَ  ََِٟحَ ٤َِِٟشحَٔس ا ٤ََِٟشأجٔس إُٔلَّ ا ٔ ٩ِ٣ٔ ا َُيِرٔظ ٕٔ َػََلةٕ فٔی  ِٟ 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای  دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبع انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض

 ںیم اکی امنز ڑپانھ دجسم رحاؾ ےک العفہ ابیق امتؾ اسمدج ںیم زہار ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریمی اس دجسم

 امنزںی ڑپےنھ ےس رتہب ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبع انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم افر دمہنی یک دجسمفں ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     882    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ہا ب٩ ًبساٟزح٩٤ اور اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًيسٰی ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ رحب، حرضت ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ً :  راوی

 حرضت ابوًبساہلل اَغ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٟٔح٤ِٔصیُّ َحسَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ا ث٨ََا ًٔيَسی ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ا اٟزُّبَِئسیُّ 

َّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ِٟحَُض٨ٔيِّيَن َوكَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ِبٔس اہللٔ اِْلَََغِّ ٣َِولَی ا ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوأَبٔی  ًَ ا أَبَا صَُزیَِزَة ب٩ِٔ  ٌَ ُض٤َا َس٤ٔ

 ِٟ ١ُ ٩ِ٣ٔ أَ ـَ ِٓ ٥َ أَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وُُل َػََلْة فٔی ٣َِشحٔسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ٤َِِٟشحَٔس َي ٤ََِٟشأجٔس إُٔلَّ ا ٕ ٓامَٔی ٔسَواُظ ٩ِ٣ٔ ا ٕٔ َػََلة

٤ََِٟشاجٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ آَٔخُ اِْل٧َِبَٔيأئ َوإٔ٪َّ ٣َِشحَٔسُظ آَٔخُ ا ًَ َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ا٦َ  ََِٟحَ ِبٔس اہللٔ ا ًَ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة َوأَبُو  َٗ ٔس 

ََُظکَّ أَ٪َّ أَ   ٥ِ َٟ ٔ ب ِْ ََِشَت ٨َا َذَٟٔک أَِ٪  ٌَ ٨َ٤َ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َحٔسیٔث َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل و٢ُ  ُ٘ ٩ًَِ بَا صَُزیَِزَة كَاَ٪ َي َت أَبَا صَُزیَِزَة 



 

 

٧َا َذَٟٔک َوَتََلَو٨َ٣ِا أَِ٪ َُل ٧َُٜ  َِّی أَبُو صَُزیَِزَة َتَذاََکِ َّی إَٔذا تُُوف َِٟحٔسیٔث َحً ٔلَی َرُسو٢ٔ َذَٟٔک ا َّی ُيِش٨َٔسُظ إ وَ٪ ك٨َ٤َِّ٠َا أَبَا صَُزیَِزَة فٔی َذَٟٔک َحً

ًَِبُس اہللٔ  ََٟش٨َا  ًَلَی َذَٟٔک َجا بَِی٨َا ٧َِح٩ُ  َٓ ُط ٨ِ٣ُٔط  ٌَ ٥َ إِٔ٪ كَاَ٪ َس٤ٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٧َا اہللٔ َػل ََٓذََکِ ارٕٔي  َٗ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ 

ِٟحَ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِطَضُس أَ َذَٟٔک ا ًَ ٨ََٟا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ ك٨َِا ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ ٧َؽِّ أَبٔی صَُزیَِزَة  َّٟٔذی ََفَّ و٢ُ ٔسیَث َوا ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ِّی َس٤ٔ ن

ِّی آَٔخُ اِْل٧َِبَٔيأئ َوإٔ٪َّ  إٔن َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ََِٟشأجسٔ  َٗ  ٣َِشحٔٔسی آَٔخُ ا

ااحسؼ نب وصنمر، ٰیسیع نب ذنمر، دمحم نب رحب، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع نب دبعارلنمح افر رضحت اوبدبع اہلل ارغ، 

 ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسویھتں ںیم ےس ںیہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

ار ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم ںیم امنز ڑپانھ دجسم رحاؾ ےک العفہ ابیق امتؾ اسمدج ںیم اکی زہ

ہلل ہیلع امنزںی ڑپےنھ ےس زایدہ تلیضف راتھک ےہ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امتؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ںیم آرخی یبن یلص ا

فآہل فملس ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم آرخی دجسم ےہ۔ رضحت اوبہملس افر رضحت اوبدبع اہلل ےتہک ںیہ ہک مہ اس 

ںیم وکیئ کش  ںیہ رکےت ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہی ابت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی یک تیثیح 

  یھ افر مہ اس دحثی ےک ابرے ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ینیق وطر  ر ولعمؾ ہن رک ےکس اہیں ہک  ب ےس رفامیئ

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فافت اپےئگ  و مہ اس وک اید رک ے ےگل افر اوسفس رک ے ےگل ہک اس دحثی ےک ابرے ںیم مہ 

 ےس ابت  ںیہ رک ےکس آےگ مہ ابت رک ےتیل  و رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیمہ روسؽ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی دحثی لقن رک ےک انس دےتی مہ اس ہلسلس ںیم ہی ابت رک رےہ ےھت ہک رضحت دبعاہلل نب اربامیہ 

ےک ابرے ںیم اؿ ےس ذرک ایک وج مہ  ے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  نب اقرظ امہرے اسھت آرک ھٹیب ےئگ  و مہ  ے اس دحثی

ہنع ےس ولعمؾ رکین  یھ  و رضحت دبعاہلل نب اربامیہ نب اقرظ  ے مہ ےس رفامای ہک ںیم وگایہ داتی نوں ہک ںیم  ے رضحت اوبرہریہ 

 فملس  ے رفامای ہک ںیم اایبنء ہیلع االسلؾ ںیم آرخی یبن نوں ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 افر ریمی دجسم اسمدج ںیم آرخی دجسم ےہ۔

ااحسؼ نب وصنمر، ٰیسیع نب ذنمر، دمحم نب رحب، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع نب دبعارلنمح افر رضحت اوبدبعاہلل  :  رافی

 ارغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم افر دمہنی یک دجسمفں ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم



 

 

     883    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب، حرضت یحٌی ب٩ سٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩  :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ فٔیِّ  َ٘ َّْ ٩ًَِ اٟ ا  ٌّ َّی َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔي ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت یَِحٌَی ب٩َِ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوصَّأب  ُس ا

ُِٟت أَبَا َ و٢ُ َسأ ُ٘ ٌٔيٕس َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َس َّی اہللُ  ٔ فٔی ٣َِشحٔٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََلة ١َ اٟؼَّ ـِ َٓ َت أَبَا صَُزیَِزَة یَِذَُکُ  ٌِ ٥َ َػأٟٕح ص١َِ َس٤ٔ

ُث أَ٪َّ  ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة یَُحسِّ َّطُ َس٤ٔ ارٕٔي أ٧َ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ  ًَ ٩ِٜٔ أَِخبََرنٔی  ا٢َ َُل َوَل َ٘ ا٢َ  َٓ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٤ََِٟشأجٔس إُٔلَّ أَِ٪ یَُٜ  ٕٔ َػََلةٕ ٓامَٔی ٔسَواُظ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ َ أ َٛ ٕٔ َػََلةٕ أَِو  ِٟ ا٦َ َػََلْة فٔی ٣َِشحٔٔسی صََذا َخيِْر ٩ِ٣ٔ أَ ََِٟحَ ٤َِِٟشحَٔس ا  وَ٪ ا

 نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے اوباصحل ےس وپاھچ ہک ایک  و  ے دمحم نب ینثم، انب ایب رمع، دبعاواہب، رضحت ییحی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم ںیم

اہک ہک  ںیہ  نکی رضحت دبعاہلل نب اربامیہ نب اقرظ  ے ھجم ربخ دی ےہ ہک  امنز ڑپےنھ یک تلیضف اک ذرک رکےت ےھت؟  و اوہنں  ے

اوہنں  ے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ ایبؿ رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریمی اس 

 رحاؾ ےک العفہ ابیق دجسمفں ںیم اکی زہار امنزںی ڑپےنھ یک رطح دجسم ںیم امنز ڑپانھ زہار امنزںی ڑپےنھ ےس رتہب ےہ ای رفامای ہک دجسم

 ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب رمع، دبعاواہب، رضحت ییحی نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿجح اک ایب :   ابب

 ہکم افر دمہنی یک دجسمفں ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     884    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ًبيساہلل ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی، ٗلا٪، حرضت یحٌی ب٩ سٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨َٔيطٔ ُزَصيِرُ ب٩ُِ  ٌٔ و َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَِحٌَی ا اُٟوا َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٌٔيٕس َو٣َُح٤َّ ٕب َوًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ َس يٕس بَٔضَذا رَحِ

 ٔ  اِْلِٔس٨َاز

ےک اسھت ایس رطح زریہ نب رحب، دیبع اہلل نب دیعس، دمحم نب احمت، ییحی، اطقؿ، رضحت ییحی نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن 

 رفاتی ےہ۔

 زریہ نب رحب، دیبعاہلل نب دیعس، دمحم نب احمت، ییحی، اطقؿ، رضحت ییحی نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فں ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمہکم افر دمہنی یک دجسم

     885    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ٗلا٪، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ و َحسَّ  ٍْ ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٧َآ َٗ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى

ٕٔ َػََلةٕ ٓامَٔی ٔسَوا ِٟ ١ُ ٩ِ٣ٔ أَ ـَ ِٓ ا٢َ َػََلْة فٔی ٣َِشحٔسٔی َصَذا أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِٟ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٦َ ُظ إُٔلَّ ا ََِٟحَ  ِشحَٔس ا

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی اطقؿ، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےس الضف فملس  ے اراشد رفامای ہک ریمی اس دجسم ںیم امنز ڑپانھ دجسم رحاؾ ےک العفہ ابیق امتؾ دجسمفں ںیم اکی زہار امنزںی ڑپےنھ

 ےہ۔

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی اطقؿ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمہکم افر دمہنی یک دجسمفں ںیم امنز ڑپےنھ 

     886    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، حرضت ًبيساہلل :  راوی

ٕ َوأَ  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس ب٩ُِ و َحسَّ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ ٤َُ٧يِر بُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ

 ٔ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  َِٟوصَّأب ك٠ُُّ ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ  ا

اواہب، رضحت دیبع اہلل ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی وقنمؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، انب ریمن، دمحم نب ینثم، دبع

 ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، انب ریمن، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، رضحت دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ جح اک :   ابب

 ہکم افر دمہنی یک دجسمفں ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم



 

 

     887    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہي٥ ب٩ ٣وسی، اب٩ ابی زائسہ، ٣وسی، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ثَىٔی إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ُت َرُسو٢َ اہللٔ و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِٟحَُضىٔیِّ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ا َر٧َا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة 

٠ٔطٔ  ِْ و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل اربامیہ نب ومیس، انب ایب زادئہ، ومیس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح رفامےت ںیہ۔

 اربامیہ نب ومیس، انب ایب زادئہ، ومیس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم افر دمہنی یک دجسمفں ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     888    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ و َحسَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ًَ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٠ٔطٔ  ِْ  ب٤ٔٔ

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس دحثی انب ایب رمع، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 رابرہک یک رطح رفاتی رکےت ںیہ۔

 انب ایب رمع، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم افر دمہنی یک دجسمفں ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     889    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس و ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ٧آٍ، ابزاہي٥ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣ٌبس، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ



 

 

َِٟيْث و َحسَّ  ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ا  ٌّ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح َج٤ٔي ٌٔيٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ ث٨ََا   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ

َِٜت َطِٜ  ا٢َ إٔ٪َّ ا٣َِزأَّة اِطَت َٗ َّطُ  ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َبٕس  ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ ََْٓلَُػ٠ِّيَنَّ فٔی ب٩ِٔ  َج٩َّ  انٔی اہللُ َْلََِخُ َٔ َِٟت إِٔ٪ َط ا َ٘ َٓ َوی 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ََٓحائَِت ٣َِي٤ُو٧ََة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل وَد  َُِٟخُ زَِت تُزٔیُس ا بََرأَِت ث٥َُّ َتَحضَّ َٓ ٔسٔض  ِ٘ ٤َِٟ ٠َِيَضا بَِئت ا ًَ ٥َ ُتَش٥ُِّ٠  ِيطٔ َوَس٠َّ

 َٓ أَِخبََرِتَضا َذَٟٔک  ُت َر َٓ ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِّی فٔی ٣َِشحٔسٔ اٟزَُّسو٢ٔ َػل ٔت َوَػل ٌِ َٓکُلٔی ٣َا َػ٨َ َِٟت اِج٠ٔٔسی  ا ُسو٢َ َ٘

٤ََِٟشأجسٔ  ٕٔ َػََلةٕ ٓامَٔی ٔسَواُظ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ َ ١ُ ٩ِ٣ٔ أ ـَ ِٓ و٢ُ َػََلْة ٓٔيطٔ أَ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َبةٔ  اہللٔ َػل ٌِ َٜ  إُٔلَّ ٣َِشحَٔس اِل

ہبیتق نب دیعس ف دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ادقملس ںیم اج رک اوہنں  ے رفامای ہک اکی تررت وک ھچک فیلکت نویئگ  و فہ ےنہک یگل ہک ارگ ےھجم اہلل  ے افش دے دی  و ںیم رضفر تیب

فملس  امنز ڑپوھں یگ  و فہ کیھٹ نویئگ رھپ اس  ے ےنلکن یک ایتری رشفع رک دی  و رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 ے رفامای ہک ھٹیب اج یک زفہج رہطمہ یک دختم ںیم آیئ اؿ  ر السؾ ایک افر رھپ ا ںیہ اس یک ربخ دی رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 ہیلع افر وج  و  ے اھکان انبای ےہ اےس اھک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم ںیم امنز ڑپھ ویکہکن ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل

العفہ ابیق امتؾ دجسمفں فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک اس دجسم وبنی ںیم امنز ڑپانھ دجسم ہبعک ےک 

 ںیم اکی زہار امنزںی ڑپےنھ ےس الضف ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس ف دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نیت دجسمفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 نیت دجسمفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     890    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو سٔيا٪، سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ حَ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًَِْزو َحسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٕب َج٤ٔي ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ثَىٔی  ٩ًَِ أَبٔی سَّ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َس صِزٔیِّ 

٠ًََِيطٔ  َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٥َ َُل ُتَظسُّ اٟزَِّحا٢ُ إُٔلَّ  صَُزیَِزَة یَِب٠ُ ا٦ٔ َوَس٠َّ ََِٟحَ ٔلَی ثَََلثَٔة ٣ََشأجَس ٣َِشحٔٔسی َصَذا َو٣َِشحٔٔس ا  إ

َصی ِٗ َ  َو٣َِشحٔٔس اِْل



 

 

رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، رمعف ایفسؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ا ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع 

ابدنے اجںیئ ینعی رفس ہن ایک اج ے وسا ے نیت دجسمفں یک رطػ ریمی ہی دجسم دجسم  فآہل فملس یک ہی ابت یچنہپ رفامای ہک اجکفے ہن

 وبنی، دجسم رحاؾ، دجسم ا یص

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، رمعف ایفسؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 نیت دجسمفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     891    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساُلًلی، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔلَی و َحسَّ ا٢َ ُتَظسُّ اٟزَِّحا٢ُ إ َٗ َّطُ  َُيَِر أ٧َ  ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ا 

 ثَََلثَٔة ٣ََشأجَس 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، رضحت زرہی ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ وسا ے اس ےک ہک اس ںیم ےہ ہک آپ یلص 

  فآہل فملس  ے رفامای ہک نیت دجسمفں یک رطػ رفس ایک اج ے۔اہلل ہیلع

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، رضحت زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 نیت دجسمفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     892    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ًبساٟح٤يس ب٩ جٌَف، ٤ًزا٪ ب٩ ابی ا٧ص، س٠امی٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ثَىٔی  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ثَطُ أَ٪َّ و َحسَّ ََفٕ أَ٪َّ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ أَبٔی أ٧ََٕص َحسَّ ٌِ َِٟح٤ٔيسٔ ب٩ُِ َج ُس ا

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة یُِدبٔرُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ٔلَی ثَََلثَةٔ ٣ََشأجَس َس٤َ٠ِاَ٪ اِْلَََغَّ َحسَّ ٤ََّا ُيَشاََفُ إ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ 

َبٔة َو٣َِشحٔسٔی َو٣َِشحٔٔس إٔی٠َٔياَئ  ٌِ َٜ  ٣َِشحٔٔس اِل

اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، دبعاا دیم نب رفعج، رمعاؿ نب ایب ا،س، امیلسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک 



 

 

 یک دجسم افر ریمی دجسم دجسم وبنی افر دجسم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رفس ایک اج ے نیت دجسمفں یک رطػ ہبعک

 اایلی دجسم ا یص۔

 اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، دبعاا دیم نب رفعج، رمعاؿ نب ایب ا،س، امیلسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس دجسم ےک ایبؿ ںیم  س ےک اینبد وقتی  ر ریھک یئگ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اس دجسم ےک ایبؿ ںیم  س ےک اینبد وقتی  ر ریھک یئگ

     893    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، ح٤يس، حرضت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ رض :  راوی

ُت أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أن  ََِٟخَّ ٩ًَِ ح٤َُِيٕس ا ٌٔيٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ ٣َزَّ بٔی َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  

 َٕ ِي َٛ َٟطُ  ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی َس ا٢َ ًَ َٗ َوی  ِ٘ ًَلَی اٟتَّ َص  َّٟٔذی أُسِّ ٤َِِٟشحٔٔس ا َت أَبَاَک یَِذَُکُ فٔی ا ٌِ َس٤ٔ

٠ُِت یَا َرُسو٢َ  ُ٘ َٓ ٔف ََٔشائٔطٔ  ٌِ ٥َ فٔی بَِئت َب ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ أَبٔی َزَخ٠ُِت  َّٟٔذی  َٗ ٤َِِٟشحَٔسی٩ِٔ ا اہللٔ أَیُّ ا

 َ ًَل َص  ٤َِٟ أُسِّ ٥ِ َصَذا ٤َِٟٔشحٔٔس ا ُٛ ا٢َ صَُو ٣َِشحُٔس َٗ َب بٔطٔ اِْلَِرَق ث٥َُّ  َٓرَضَ ا ٩ِ٣ٔ َحِؼَباَئ  ٔا َٛ أََخَذ  َٓ ا٢َ  َٗ َوی  ِ٘ ا٢َ ی اٟتَّ َٗ ٔسی٨َٔة 

ظُ  ََٜذا یَِذَُکُ ُت أَبَاَک َص ٌِ ِّی َس٤ٔ ٠ُِت أَِطَضُس أَن ُ٘ َٓ 

رلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت دبعارلنمح نب ایب دیعس دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، دیمح، رضحت اوبہملس نب دبعا

دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمے اپس ےس سگرے رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اؿ ےس رعض ایک ہک 

ریھک یئگ ےہ۔ رضحت دبعارلنمح رفامےت  آپ  ے اےنپ ابپ ےس اس دجسم ےک ابرے ںیم ایک ذرک انس ےہ  س دجسم یک اینبد وقتی  ر

ںیہ ہک ھجم ےس ریمے ابپ  ے رفامای ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس یسک 

  س یک اینبد وقتی زفہج رہطمہ ےک رھگ ںیم ایگ افر ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اؿ دف دجسمفں ںیم ےس وکن ی فہ دجسم ےہ ہک

 ر ریھک یئگ ےہ؟ رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رکنکویں یک اکی یھٹم ےل رک اےس زنیم  ر امرا رھپ 

ذرک  رفامای ہک اہمتری فہ دجسم ہی دجسم دمہنی ےہ ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اہک ہک ںیم وگایہ داتی نوں ہک ںیم  ے آپ ےک ابپ ےس ایس رطح

 رکےت نو ے انس ےہ۔



 

 

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، دیمح، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ر ریھک یئگاس دجسم ےک ایبؿ ںیم  س ےک اینبد وقتی 

     894    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٌيس ب٩ ٤ًزو ، سٌيس، ابوبرک، حات٥ ب٩ اس٤اًي١، ح٤يس ب٩ ابی س٤٠ہ، حرضت ابوسٌيس رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔيُس بِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوَس ٌٔي١َ و َحسَّ ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٌٔيْس أَِخبََر٧َا َو ا٢َ َس َٗ ثٔیُّ  ٌَ ٤ًَِزٕو اِْلَِط  ٩ُ

٥ِ یَِذ  َٟ ٠ِْٔطٔ َو ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔيٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ًَِبَس اٟزَِّح٤َ ٩ًَِ ح٤َُِيٕس  ٌٔيٕس فٔی َُکِ  ٩ٔ ب٩َِ أَبٔی َس

 ٔ  اِْلِٔس٨َاز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیعس نب رمعف ، دیعس، اوبرکب، احمت نب اامسلیع، دیمح نب ایب ہملس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن یلص

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح دحثی لقن یک۔

 ، اوبرکب، احمت نب اامسلیع، دیمح نب ایب ہملس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دیعس نب رمعف ، دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دجسم ابقء یک تلیضف افر اس ںیم امنز ڑپےنھ یک افر اس یک زایرت رک ے یک تلیضف ےک ایب

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ابقء یک تلیضف افر اس ںیم امنز ڑپےنھ یک افر اس یک زایرت رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     895    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہابوجٌَف، اح٤س ب٩ ٨٣يٍ، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٍٕ َحسَّ ََفٕ أَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔي ٌِ ث٨ََا أَبُو َج َّی َحسَّ  اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َُٗباّئ َراّٛٔبا َو٣َأطّيا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ َیزُوُر   اہللُ 

نب عینم، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرفعج، ادمح 



 

 

 ہیلع فآہل فملس  ے دجسم ابق یک زایرت ےک ےئل وساری  ر یھب افر دیپؽ لچ رک یھب رشتفی ےل اجےت ےھت۔

 ب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرفعج، ادمح نب عینم، اامسلیع نب اربامیہ، اوی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ابقء یک تلیضف افر اس ںیم امنز ڑپےنھ یک افر اس یک زایرت رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     896    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل، اب٩ ٤٧ير، حرضت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ح و َحسَّ ٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة   ب٩ُِ ٤َُ٧يِر

َّی اہللُ  ا٢َ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَ ٤َُ٧يِر ًَ َُٗبإئ   ِتٔی ٣َِشحَٔس  أ

ِّی ٓٔيطٔ َر  ُيَؼل َٓ  ٕ ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َٗ ا٢َ أَبُو برَِکٕ فٔی رَٔواَیتٔطٔ  َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ِّی ٓٔيطٔ َر ُيَؼل َٓ َتئِن َراّٛٔبا َو٣َأطّيا  ٌَ ِٛ 

نب ریمن، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، دیبع اہلل، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، دیبع اہلل، ا

ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ابق یھبک وساری  ر افر یھبک دیپؽ لچ رک یھب رشتفی ےل اجےت 

اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ابق  ےھت افر اس ںیم دف رتعک امنز ڑپےتھ ےھت اوبرکب  ے اینپ رفاتی ںیم اہک ہک انب ریمن ےتہک ںیہ ہک آپ یلص

 ںیم دف رتعک امنز ڑپےتھ ےھت۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، دیبعاہلل، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، دیبعاہلل، انب ریمن، رضحت انب رمع ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ابقء یک تلیضف افر اس ںیم امنز ڑپےنھ یک افر اس یک زایرت رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     897    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ ث٨ََا یَِحٌَی َحسَّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِيطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

َُٗباّئ َراّٛٔبا َو٣َأطّيا ِتٔی  ٥َ كَاَ٪ َیأ  َوَس٠َّ

، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ابقء دمحم نب ینثم

 وساری  ر افر دیپؽ یھب اجےت ےھت۔

 دمحم نب ینثم، ییحی، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ابقء یک تلیضف افر اس ںیم امنز ڑپےنھ یک افر اس یک زایرت رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     898    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ حارث، اب٩ ًحَل٪، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابو٩ٌ٣، زیس ب٩ یزیس،  :  راوی

 ِٟ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ْة َحسَّ َ٘ یٌّ ٔث فٔیُّ َبِصٔ َ٘ ْٓ أشیُّ َزیُِس ب٩ُِ َیزٔیَس اٟ َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ثَىٔی أَبُو ٣َ ٩ًَِ و َحسَّ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحارٔٔث 

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ا٪ٔ ٧َآ لَّ َ٘ ِٟ ١ِْٔ َحٔسیٔث َیِحٌَی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ   ل

اوبنعم، زدی نب سیدی، انب احرث، انب الجعؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ییحی اطقؿ یک 

 دحثی یک رطح رفاتی ایک۔

  الجعؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبنعم، زدی نب سیدی، انب احرث، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ابقء یک تلیضف افر اس ںیم امنز ڑپےنھ یک افر اس یک زایرت رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     899    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َّی اہللُ َز أَ٪َّ و َحسَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َُٗباّئ َراّٛٔبا َو٣َأطّيا ِتٔی   ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ َیأ

ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابقء 

  اجےت ےھت۔وساری  ر یھب افر دیپؽ لچ رک یھب رشتفی ےل



 

 

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رت رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمدجسم ابقء یک تلیضف افر اس ںیم امنز ڑپےنھ یک افر اس یک زای

     900    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اب٩ ایوب، اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ُٗتَِیَبُة َو  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو َُّط و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ ََفٕ أَِخبََرنٔی  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ اب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َٗ  ٕ اب٩ُِ حُِحز

َُٗباّئ َراّٛٔبا َو  ِتٔی  ٥َ َیأ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وُُل كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي  ٍَ  ٣َأطّياَس٤ٔ

ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، انب اویب، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابقء وساری  ر یھب افر دیپؽ لچ رک یھب رشتفی ےل اجےت ےھت۔

 رجح، انب اویب، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب اویب، ہبیتق، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم دجسم ابقء یک تلیضف افر اس ںیم امنز ڑپےنھ یک افر اس یک زایرت رک ے

     901    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ زی٨ار رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ بِ  ًَ  ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َُٗباّئ ك١َُّ َسِبٕت َوكَاَ٪ و َحسَّ ِتٔی  ٩ٔ زٔی٨َإر أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز كَاَ٪ َیأ

٥َ َیأِتٔيطٔ ك١َُّ َسِبٕت  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘  َي

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت دبعاہلل نب دانیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع

ہتفہ رہ ہتفہ ابقء رشتفی الےت ےھت افر رفامےت ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ 

 ابقء رشتفی ےل اجےت ےھت۔

 زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت دبعاہلل نب دانیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ابقء یک تلیضف افر اس ںیم امنز ڑپےنھ یک افر اس یک زایرت رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     902    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز سٔيا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٥َ  و َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠ُ كَا ٌَ ِٔ ا٢َ اب٩ُِ زٔی٨َإر َوكَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َي َٗ ىٔی ك١َُّ َسِبٕت كَاَ٪ َیأِتٔيطٔ َراّٛٔبا َو٣َأطّيا  ٌِ َُٗباّئ َي ِتٔی   طُ َ٪ َیأ

 انب ایب رمع ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ ہتفہ

ابقء یک دجسم ںیم رشتفی الےت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وساری  ر یھب رشتفی ےل اجےت ےھت افر دیپؽ لچ رک یھب رشتفی ےل 

 اجےت ےھت انب دانیر ےتہک ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ایس رطح رکےت ےھت۔

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ایب رمع ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ابقء یک تلیضف افر اس ںیم امنز ڑپےنھ یک افر اس یک زایرت رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     903    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ہاط٥، وٛيٍ، سٔيا٪، حرضت اب٩ زی٨ار :  راوی

 ٥ِ َٟ ٔ َو ٩ًَِ اب٩ِٔ زٔی٨َإر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َصأط٥ٕ َحسَّ ث٨َٔيطٔ   یَِذَُکِ ك١َُّ َسِبٕت و َحسَّ

 ت انب دانیر ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی وقنمؽ ےہ افر اس ںیم رہ ہتفہ اک ذرک  ںیہ ےہ۔دبع اہلل نب اہمش، فعیک، ایفسؿ، رضح

 دبعاہلل نب اہمش، فعیک، ایفسؿ، رضحت انب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ : ابب

 ...اطتق نو اس ےک ےئل اکنح ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم س ںیم ااطتستع 



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  س ںیم ااطتستع اطتق نو اس ےک ےئل اکنح ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     904    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی طیبہ، ابی ٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، حرضت ٤٘٠ًہ یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء ہ٤سانی، ابوبرک ب٩ اب :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟض٤َِسانٔیُّ  ََلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٤ٔئِمُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ُى َحسَّ ِٔ اؤیََة َوا٠َّٟ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ َج٤ٔي

٠َ٘ٔيَ  َٟٔيِحٌَی أَِخبََر٧َا َٓ ِبٔس اہللٔ ب٤ٔٔىّی  ًَ  ٍَ ٨ُِت أ٣َِٔشی ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ا٦َ أَبُو ٣ُ َ٘ َٓ ٤َاُ٪  ِْ طُ ًُ

ُجَک َجارٔیَّة َطابَّّة  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أََُل ٧ُزَوِّ ٤َاُ٪ یَا أَبَا  ِْ َٟطُ ًُ ا٢َ  َ٘ َٓ ثُطُ  ُط یَُحسِّ ٌَ َف ٣َا ٣ََضی ٩ِ٣ٔ َز٣َا٧َٔک ٣َ ٌِ َک َب ُ
٠ََّضا تَُذَکِّ ٌَ َٟ

 ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا ٣َ َّی اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ِس  َ٘ َٟ ٠َُِٗت َذاَک  َٟئ٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ََ َبأب ٩ِ٣َ اِسَتَلا َْشَ اٟظَّ

 َّ إ٧ٔ َٓ ِد  ٠َِیَتزَوَّ َٓ َِٟبائََة  ُط ؤَجاْئ ا َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ِو٦ٔ  ٠َِيطٔ بٔاٟؼَّ ٌَ َٓ  ٍِ ٥ِ َيِشَتٔل َٟ ٔد َو٩ِ٣َ   ُط أََُفُّ ٠َِٟٔبَصٔ َوأَِحَؼ٩ُ ٠ََِٟٔفِ

 این، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب اعمفہی، اشمع، اربامیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر
 
فاتی ییحی نب ییحی یمیمت، دمحم نب االعلء ہ

امای ںیم رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ینم یک رطػ دیپؽ لچ راہ اھت ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل ےہ اوہنں  ے رف

اعتٰیل ہنع ےس رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الماقت نویئ  و اؿ ےک اسھت ڑھکے نو رک ابںیت رک ے ےگل رضحت امثعؿ ریض 

دبعارلنمح! ایک مہ ریتا اکنح اکی ا یس وجاؿ ڑلیک ےس ہن رکدںی وج ےھجت ریتی سگری نویئ رمع اہلل اعتٰیل ہنع  ے اؿ ےس رفامای اے اوب

ںیم ےس ھچک اید دال دے؟  و رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ارگ آپ ہی رفامےت ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

وج اکنح رک ے یک اطتق راتھک نو اےس اچےئہ ہک فہ اکنح رک ےل ویکہکن اکنح آںوھکں فملس  ے ںیمہ رفامای اے وجاونں ےک رگفہ مت ںیم 

وک تہب زایدہ ےچین رےنھک فاال افر زان ےس وفحمظ رےنھک فاال ےہ افر وج اکنح رک ے یک اطتق ہن راتھک نو  و فہ رفزے رےھک ویکہکن رفزے 

 رانھک اس ےک ےئل یصخ انرمد نوان ےہ۔

 این، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب اعمفہی، اشمع، اربامیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی :  رافی
 
 یمیمت، دمحم نب االعلء ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم  س ںیم ااطتستع اطتق نو اس ےک ےئل اکنح
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 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابزاہي٥، حرضت ٤٘٠ًہ :  راوی

٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ٕ َحسَّ وز ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٍَ ِّی َْل٣َِٔشی ٣َ ٔن ا٢َ إ َٗ

 َ ا َرأ َّ٤٠َ َٓ اِسَتِدََلُظ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ َص٥ُ٠َّ یَا أَبَا  َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ٤َاُ٪ ب٩ُِ  ِْ ََٟ٘ٔيُط ًُ ُط َحاَجْة ب٤ٔٔىّی إٔذِ  َٟ َِٟيَشِت  ِبُس اہللٔ أَِ٪  ًَ ی 

 ًَ ا٢َ یَا  ٌَ ا٢َ لٔی َت َٗ ا٢َ  ٠َُّط یَزِ َٗ ٌَ َٟ ا  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َجارٔیَّة برِٔکّ ًَ ُجَک یَا أَبَا  ٤َِْاُ٪ أََُل ٧ُزَوِّ ُط ًُ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ حٔئُِت  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َُة  َ٘ َِٟيَک ٠ِ ٔ ٍُ إ ٔج

 ٔ او ٌَ ١ِْٔ َحٔسیٔث أَبٔی ٣ُ ََٓذََکَ ب٤ٔٔ ٠َُِٗت َذاَک  َٟئ٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ َضُس  ٌِ ٨َِت َت ُٛ ٔشَک ٣َا  ِٔ ََ  یَةَ ٩ِ٣ٔ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اربامیہ، رضحت ہمقلع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل 

اعتٰیل ہنع ےک اسھت ینم یک رطػ اج راہ اھت ہک راےتس ںیم رضحت دبعاہلل یک رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الماقت 

ؿ  ے رفامای اے اوبدبعارلنمح ادرھ آؤ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دبعاہلل وک نویئ  و رضحت امثع

دحیلعہ ےل ےئگ  و  ب رضحت دبعاہلل  ے داھکی ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک وکیئ اخص اکؾ  ںیہ ےہ  و اوہنں  ے ھجم ےس 

یھب آایگ  و رضحت امثعؿ  ے رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای اے اوبدبعارلنمح ایک  رفامای اے ہمقلع مت یھب آاجؤ وس ںیم

مہ ریتا اکنح ونوجاؿ ونکاری ڑلیک ےس ہن رکا دںی اتہک سگرے نو ے زام ے یک اید رھپ اتزہ نو اج ے  و رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل 

 وباعمفہی یک دحثی یک رطح لقن یک یئگ ےہ۔ہنع  ے رفامای ارگ آپ ہی ےتہک ںیہ آےگ دحثی ا

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اربامیہ، رضحت ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم  س ںیم ااطتستع اطتق نو اس ےک ےئل اکنح ےک اابحتسب

     906    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ یزیس، حرضت ًبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َحسَّ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اَُل َحسَّ َٗ

َبأب ٩ِ٣َ  َْشَ اٟظَّ ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا ٣َ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َیزٔیَس  ِد  اِسَتَلا ٠َِیَتزَوَّ َٓ َِٟبائََة  ا

َٟطُ ؤَجاْئ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ ِو٦ٔ  ٠َِيطٔ بٔاٟؼَّ ٌَ َٓ  ٍِ ٥ِ َيِشَتٔل َٟ ٔد َو٩ِ٣َ  َُّط أََُفُّ ٠َِٟٔبَصٔ َوأَِحَؼ٩ُ ٠ََِٟٔفِ إ٧ٔ َٓ 

ہنع ےس رفاتی  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، امعرہ نب ریمع، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل



 

 

ےہ اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ رفامای اے ونوجاونں ےک رگفہ! وج مت ںیم ےس اکنح رک ے یک 

افر وج اکنح اطتق راتھک نو اےس اچےیہ ہک فہ اکنح رک ےل ویکہکن اکنح رکان اگنہ وک تہب زایدہ اچین رےنھک فاال افر زان ےس وفحمظ رےنھک فاال ےہ 

 رک ے یک اطتق ہن راتھک نو  و فہ رفزے رےھک ویکہکن رفزے رانھک ہی اس ےک ےئل یصخ نو ے ےک رتمادػ ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، امعرہ نب ریمع، دبعارلامحؿ نب سیدی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  س ںیم ااطتستع اطتق نو اس ےک ےئل اکنح ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     907    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ر، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ یزیس، ٤٘٠ًہ، اسوز، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًي :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبسٔ اٟزَّحِ   ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َحسَّ َٗ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس 

 َ٘ ٠ِ ًَ ًَِمِّ  َُّط َحسَّ َو ا ُرئٔيُت أ٧َ ّْ ََٓذََکَ َحٔسی ا٢َ َوأ٧ََا َطابٌّ َیِو٣َئٕٔذ  َٗ  ٕ وز ٌُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش ًَ ًَلَی  ا٢َ ٤َُة َواِْلَِسَوزُ  َٗ َث بٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَِجلٔی 

ا َٗ اؤیََة َوَزاَز  ٌَ ١ِْٔ َحٔسیٔث أَبٔی ٣ُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِجُت َٗ َّی َتزَوَّ َِٟبِث َحً ٥ِ٠َ أَ َٓ  ٢َ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، امعرہ نب ریمع، دبعارلنمح نب سیدی، ہمقلع، اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی ےہ ہک اؿ دونں ںیم ونوجاؿ اھت رھپ ایس رطح دحثی آپ  ے ریمی فہج ےس ایبؿ یک روسؽ اہلل یلص اہلل

 رفامای اوباعمفہی یک دحثی یہ یک رطح ےہ افر زایدیت ہی ےہ ہک ںیم  ے ریغب اتریخ ےک اشدی رک یل۔

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، امعرہ نب ریمع، دبعارلامحؿ نب سیدی، ہمقلع، اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  س ںیم ااطتستع اطتق نو اس ےک ےئل اکنح ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     908    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ یزیس، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ سٌيس اطخ، وٛيٍ، ا٤ًع :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ٌٔيٕس اِْلََطخُّ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ  َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس 



 

 

ا٢َ زَ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ِجُت ًَ َّی َتزَوَّ َِٟبِث َحً ٥ِ٠َ أَ َٓ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ١ِْٔ َحٔسیْٔض٥ِٔ َو ِو٦ٔ ب٤ٔٔ َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ َوأ٧ََا أَِحَسُث ا ًَ  َخ٨َ٠ِا 

دبع اہلل نب دیعس اجش، فعیک، اشمع، امعرہ نب ریمع، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ 

ُ ذرک آیکپ دختم ںیم احرض نو
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 ے افر ںیم وقؾ ںیم ےس ونوجاؿ اھت ابیق دحثی یک رطح ذرک یک افر اس ںیم 

  ںیہ ایک۔

 دبعاہلل نب دیعس اجش، فعیک، اشمع، امعرہ نب ریمع، دبعارلامحؿ نب سیدی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  س ںیم ااطتستع اطتق نو اس ےک ےئل اکنح ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     909    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ٧آٍ، بہز، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، حرضت ا٧ص ر :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٕ ا ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ ََََفّ ٕص أَ٪َّ 

 َّ ٥َ َسأَُٟوا أَِزَواَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َٗ ُد ا٨َِّٟشاَئ َو ُض٥ِ َُل أََتزَوَّ ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ  ِّ ٠٤َٔطٔ فٔی اْٟسِّ ًَ  ٩ًَِ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ا٢َ ٣َا بَ  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  َٓ إغ  ًَلَی َٔفَ ُض٥ِ َُل أ٧ََا٦ُ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ُض٥ِ َُل آك١ُُ ا٠َِّٟح٥َ َو ـُ ٌِ اُٟ َب َٗ  ٕ َوا٦ ِٗ َذا ا٢ُ أَ َٛ َذا َو َٛ وا 

٠َِيَص ٣ٔىِّی َٓ ٩ًَِ ُس٨ًَّٔی  ٩ِ٤َ َرَُٔب  َٓ ُد ا٨َِّٟشاَئ  ِِٓٔطُ َوأََتزَوَّ ُ ِّی َوأ٧ََا٦ُ َوأَُػو٦ُ َوأ ٜٔىِّی أَُػل  َل

 اوبرکب نب انعف، زہب، امحد نب ہملس، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس

اکی امجتع  ے ازفاج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگولی اامعؽ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اؿ 

ںیم ےس ضعب  ے اہک ںیم ترر وں ےس اشدی  ںیہ رکفں اگ افر ضعب  ے اہک ہک ںیم وگتش  ںیہ اھکؤں اگ افر ضعب  ے اہک ہک ںیم 

اگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہلل یک دمح فانثء ایبؿ یک افر رفامای وقؾ وک ایک نوایگ ےہ ہک اوہنں  ے اس اس  رتسب  ر دنین  ںیہ رکفں

رطح وگتفگ یک ےہ احالہکن ںیم امنز ڑپاتھ نوں افر آراؾ یھب رکات نوں رفزہ یھب راتھک نوں افر ااطفر یھب رکات نوں افر ںیم ترر وں 

   ے ریمی تنس ےس ارعاض ایک فہ ھجم ےس  ںیہ ریمے رط ےق  ر  ںیہ۔ےس اشدی یھب رکات نوں  س  س

 اوبرکب نب انعف، زہب، امحد نب ہملس، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 تع اطتق نو اس ےک ےئل اکنح ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم س ںیم ااطتس

     910    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت  :  راوی

 سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس بِ و َحسَّ  یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٤َُِٟباَرٔک ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ُط أَِخبََر٧َا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ََلٔئ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ ٩ُ ا

٩ًَِ َس  ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔک  ٠ًََِيطٔ اب٩ُِ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ

َٟطُ َُلِخَتَؼِی٨َا ِو أَذَٔ٪  َٟ ١َ َو َّبَتُّ وٕ٪ اٟت ٌُ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٣َِو ِْ ًَلَی ًُ  ٥َ  َوَس٠َّ

ت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رابرک، اوبرکبی، دمحم نب االعلء، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضح

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امثعؿ نب وعظمؿ  ر رجمد رےنہ وک رد ایک ارگ ا ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ااجزت دےتی  و مہ یصخ نو اجےت۔

نب االعلء، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت دعس نب ایب فاقص  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رابرک، اوبرکبی، دمحم :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  س ںیم ااطتستع اطتق نو اس ےک ےئل اکنح ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     911    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو٤ًزا٪ ٣ح٤س ب٩ جٌَفب٩ زیاز، ابزاہي٥ اب٩ سٌس، طہاب، زہزی، حرضت سٌيس ب٩ ٣شيب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ  ٕ َحسَّ ََفٔ ب٩ِٔ زٔیَاز ٌِ ُس ب٩ُِ َج ثَىٔی أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪ ٣َُح٤َّ ٔب و َحسَّ ٤َُِٟشيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب اٟزُّصِزٔیِّ  ٕس  ٌِ َس

َُٟط َُلِخَتَؼِی٨َا ِو أُذَٔ٪  َٟ ١ُ َو َّبَتُّ وٕ٪ اٟت ٌُ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٣َِو ِْ ًَلَی ًُ وُُل ُرزَّ  ُ٘ ّسا َي ٌِ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ 

 بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ہک ںیم  ے اوبرمعاؿ دمحم نب رفعجنب زاید، اربامیہ انب دعس، باہب، زرہی، رضحت دیعس نب

رضحت دعس وک رفامےت نو ے انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امثعؿ نب وعظمؿ ےک رجمد رےنہ وک رد رفامای ارگ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس اےس ااجزت دےتی  و مہ یصخ نو اجےت۔

 انب دعس، باہب، زرہی، رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرمعاؿ دمحم نب رفعجنب زاید، اربامیہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  س ںیم ااطتستع اطتق نو اس ےک ےئل اکنح ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     912    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، ححين ب٩ ٣ْىی، ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٩ًَِ ِي١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟيْث  ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُحيُِن ب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔيُس ب٩ُِ َحسَّ ا٢َ أَِخبََرنٔی َس َٗ َُّط  اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ

٨ََضاُظ َر  َٓ  ١َ وٕ٪ أَِ٪ یَتَبَتَّ ٌُ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٣َِو ِْ وُُل أََراَز ًُ ُ٘ إؾ َي َّٗ َس ب٩َِ أَبٔی َو ٌِ ٍَ َس َُّط َس٤ٔ ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٠َِيطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

َٟطُ َذَٟٔک َُل  ِو أََجاَز  َٟ ٥َ َو  ِخَتَؼِی٨َاَوَس٠َّ

 نب ینثم، ق ،، لیقع، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 

ن
 
ح ی
د

دمحم نب راعف، 

ووؿ  ے رجمد ینعی ریغ اشدی دشہ رےنہ اک ارادہ ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس عنم رفام دای ا

ظ

ػط
م

 فرہک رضحت امثعؿ نب 

 ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااجزت دے دےتی  و مہ یصخ نو اجےت۔

 نب ینثم، ق ،، لیقع، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ن
 
ح ی
د

 دمحم نب راعف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس آدیم ےک ایبؿ ںیم  س  ے یسک تررت وک داھکی افر اےنپ سفن ںیم الیمؿ اپای  و اچےیہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےل ۔اس آدیم ےک ایبؿ ںیم  س  ے یسک تررت وک داھکی افر اےنپ سفن ںیم الیمؿ اپای  و اچےیہ ہک فہ رمد اینپ ویبی ای ویڈی ےس آرک تبحص رک 

     913    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ ًلی، ًبساُلًلی، ہظا٦ ب٩ ابی ًبساہلل، ابی زبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ًَِبٔس اہللٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ أَبٔی  ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َجابٔز  ٔ بٔی اٟزُّبَيِر

َد  َضی َحاَجَتُط ث٥َُّ ََخَ َ٘ َٓ ََٟضا  ُص ٨٣َٔيَئّة  ٌَ َتَی ا٣َِزأََتُط َزی٨ََِب َوهَٔی َت٤ِ أ َٓ ٥َ َرأَی ا٣َِزأَّة  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٤َِٟزِأََة ًَ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ٔلَی أَِػَحابٔطٔ   إ

 ٔ ب١ُٔ فٔی ُػوَرة ِ٘ إٔ٪َّ َذَٟٔک َیزُزُّ ٣َ  ُت َٓ ٠َِيأِٔت أَص٠َُِط  َٓ ٥ِ ا٣َِزأَّة  ُٛ إَٔذا أَبَِصَ أََحُس َٓ ٔشطٔ َطِيَلإ٪ َوتُِسبٔزُ فٔی ُػوَرةٔ َطِيَلإ٪  ِٔ ََ  ا فٔی 

اہلل ہیلع فآہل  رمع نب یلع، دبعاالیلع، اشہؾ نب ایب دبع اہلل، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص



 

 

فملس  ے اکی تررت وک داھکی  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ ویبی زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس آ ے افر فہ اس فتق 

ػ اھکؽ وک رگن دے ریہ  ںیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ احتج وپری رفامیئ رھپ اےنپ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رط

رشتفی ےل ےئگ  و رفامای ہک تررت اطیشؿ یک لکش ںیم اسےنم آیت ےہ افر اطیشین وصرت ںیم ھٹیپ ریھپیت ےہ  س  ب مت ںیم ےس 

 وکیئ یسک تررت وک دےھکی  و اینپ ویبی ےک اپس آ ے۔

 رمع نب یلع، دبعاالیلع، اشہؾ نب ایب دبعاہلل، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےل ۔اس آدیم ےک ایبؿ ںیم  س  ے یسک تررت وک داھکی افر اےنپ سفن ںیم الیمؿ اپای  و اچےیہ ہک فہ رمد اینپ ویبی ای ویڈی ےس آرک تبحص رک 

     914    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، اب٩ ابی اٌٟاٟيہ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُب  ث٨ََا رَحِ َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبٔس ا ًَ ٤َٔس ب٩ُِ  ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر أَٟئة َحسَّ ٌَ ِٟ ب٩ُِ أَبٔی ا

 َٓ ا٢َ  َٗ َُّط  ٠ٔطٔ َُيَِر أ٧َ ِْ ََٓذََکَ ب٤ٔٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَی ا٣َِزأَّة  ًَ َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُص ٨٣َٔيئَّة ًَ ٌَ َتَی ا٣َِزأََتُط َزی٨ََِب َوهَٔی َت٤ِ أ

 ٥ِ َٟ  یَِذَُکِ تُِسبٔزُ فٔی ُػوَرةٔ َطِيَلا٪ٕ َو

زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاوارث، انب ایب ااعلہیل، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکی تررت وک داھکی رھپ ایس رطح دحثی ذرک یک  نکی اس ںیم ہی ذرک  ںیہ 

فآہل فملس اینپ ویبی زبنی ریض اہلل ےک اپس آ ے افر فہ اھکؽ وک دابتغ دے ریہ  ںیھ افر ہن ہی ذرک ایک ےہ ہک فہ اطیشین وصرت 

 ںیم اجیت ےہ۔

 ٰیل ہنعزریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاوارث، انب ایب ااعلہیل، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےل ۔اس آدیم ےک ایبؿ ںیم  س  ے یسک تررت وک داھکی افر اےنپ سفن ںیم الیمؿ اپای  و اچےیہ ہک فہ رمد اینپ ویبی ای ویڈی ےس آرک تبحص رک 

     915    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، ابی زبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِيََن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔيٕب َحسَّ َّی اہللُ و َحسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َجابْٔز َس٤ٔ



 

 

 َٓ ٔلَی ا٣َِزأَتٔطٔ  ٤ِٔس إ ٌِ ٠َِي َٓ ٠ِبٔطٔ  َٗ ِت فٔی  ٌَ َٗ َو َٓ ٤َِٟزِأَةُ  ًَِحبَِتطُ ا ٥ِ أَ ُٛ و٢ُ إَٔذا أََحُس ُ٘ ٔشطٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ِٔ ََ إٔ٪َّ َذَٟٔک یَزُزُّ ٣َا فٔی  َٓ َضا  ٌِ ٔ  ٠ُِيَواٗ

، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم

فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس  ب مت ںیم ےس یسک وک وکیئ تررت ایھچ ےگل افر اس ےک دؽ ںیم فاعق نو اج ے  و اچےیہ ہک فہ اینپ ویبی 

 ہی اس ےک دؽ ےک الیمؿ وک دفر رک ے فاال ےہ۔یک رطػ ارادہ رکے افر اس ےس تبحص رکے ویکہکن 

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایکاکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     916    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير ہ٤سانی، وٛيٍ، اب٩ بْش، اس٤اًي١، ٗيص، حرضت ًبساہلل :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ إِٔس٤َ ٍْ َواب٩ُِ بِْٔشٕ  ث٨ََا أَبٔی َوَوٛٔي َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ٕ ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ يِ َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ِبَس اہللٔ ي١َ  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕص 

ََِشَتِدٔص  ٨َ٠ِا أََُل  ُ٘ َٓ ٨ََٟا ََٔشاْئ  َِٟيَص   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل زُو ٣َ ِِ ََ ٨َّا  ُٛ وُُل  ُ٘ َؽ َي ٩ًَِ َذَٟٔک ث٥َُّ َرخَّ ٨ََضا٧َا  َٓ ی 

ٔلَی أََج١ٕ  ِؤب إ َّْ ٤َِٟزِأََة بٔاٟ َٜٔح ا ٨َا أَِ٪ ٨َِ٧ َبأت ٣َا أََح١َّ اہللُ َل٥ُِٜ َوَُل َٟ ٣ُوا كَیِّ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َُل تََُحِّ ًَِبُس اہللٔ َیا أَیَُّضا ا أَ  ث٥َُّ ََقَ

َتٔسی٩َ  ٌِ ٤ُِٟ َتُسوا إٔ٪َّ اہلَل َُل یُٔحبُّ ا ٌِ  َت

 این، فعیک، انب رشب، اامسلیع، س ،، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ
 
ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ہ

فملس ےک اسھت زغفات ںیم رشتک رکےت ےھت افر امہرے اسھت تررںیت ہن نویت  ںیھ مہ  ے رعض ایک ایک مہ یصخ ہن نو اجںیئ آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اس ےس رفک دای رھپ ںیمہ ااجزت دی ہک مہ یسک تررت ےس ڑپکے ےک دبےل رقمرہ دمت کت 

ےک ےئل اکنح رکںیل رھپ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہی آتی التفت یک اے اامیؿ فاو! اپزیکہ زیچفں وک رحاؾ ہن رکف 

 ںیہنج اہلل  ے اہمترے ےئل الحؽ ایک ےہ افر ہن دح ےس اجتفز رکف ےب کش اہلل اجتفز رک ے فاوں وک دنسپ  ںیہ رکات۔

 این، فعیک، انب رشب، اامسلیع، س ،، رضحت دبعاہللدمحم نب دبعاہلل نب ریمن  :  رافی
 
 ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک

     917    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس :  راوی

 ٔ ٩ًَِ إ ث٨ََا َجزٔیْز  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ٔ اِْلیََة و َحسَّ ٠َِی٨َا صَٔذظ ًَ أَ  ا٢َ ث٥َُّ ََقَ َٗ ٠َُط َو ِْ ٣ٔ ٔ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِس٤َ

ًَِبُس اہللٔ  أَ  ١ِ ََقَ ُ٘ ٥ِ َي َٟ  َو

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اامسلیع نب ایب اخدل ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ  نکی اس ںیم ےہ ہک رھپ اوہنں  ے امہرے

 اسےنم ہی آتی التفت یک دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے التفت یک  ںیہ اہک۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اامسلیع نب ایب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 س یک رحتم ابیق یک یئگ ۔ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ ایقتم کت ےک ےئل ااکنح ہعتم افر اس ےک 

     918    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، اس٤اًي١ :  راوی

٨َّا َو٧َِح٩ُ َطبَ و حَ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٌٔي١َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٨َ٠ِا َیا َرُسو٢َ اہللٔ أََُل سَّ ُ٘ َٓ اْب 

زُو ِِ ََ  ١ِ ُ٘ ٥َِٟ َي  ََِشَتِدٔصی َو

اس ںیم ہی ےہ ہک مہ ونوجاؿ ےھت مہ  ے رعض ایک اے   رمفی ےہاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع ہی دحثی اؿ اانسد ےس یھب

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس! ایک مہ یصخ ہن نو اجںیئ؟ مہ اہجد رکےت ےھت  ںیہ اہک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     919    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حش٩ ب٩ ٣ح٤س، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل اور حرضت  :  راوی



 

 

 س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ز ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس و َحسَّ َِٟحَش٩َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ی٨َإر 

 َّ ٠ًََِی٨َا ٨َ٣ُازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َد  اَُل ََخَ َٗ  َٔ َو ِٛ َ ًَِبسٔ اہللٔ َوَس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِْل ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ُث  ا٢َ إٔ٪َّ یَُحسِّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

٠ًََِيطٔ  َّی اہللُ  َة ا٨َِّٟشائٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ىٔی ٣ُِت ٌِ وا َي ٌُ ٔ ِس أَذَٔ٪ َل٥ُِٜ أَِ٪ َتِشَت٤ِت َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب دانیر، نسح نب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل افر رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

فملس اک انمدی آای  و اس  ے اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےس رفاتی ےہ ہک امہرے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ںیہمت اکنح ہعتم یک ااجزت دی ےہ۔

دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب دانیر، نسح نب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل افر رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     920    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ا٣يہ ب٩ بشلا٦ ًيشی، یزیس اب٩ زریٍ، روح، اب٩ ٗاس٥، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حش٩ ب٩ ٣ح٤س، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ، حرضت  :  راوی

 جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِئشیُّ حَ  ٌَ ِٟ ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ ا ثَىٔی أ٣َُيَّ ٩ًَِ و َحسَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َرِوْح َي ٍٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس َي سَّ

 ًَ َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٔ َوَجابٔز َو ِٛ َ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِْل ٕس  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٥َ ا ٨ََٟا فٔی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ َٓأَذَٔ٪  أََتا٧َا 

ةٔ  ٌَ ٤ُِت ِٟ  ا

ی، سیدی انب زرعی، رفح، انب اقمس، رمعف نب دانیر، نسح نب دمحم، ہملس نب اوکع، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل 

 

عی س

اہیم نب اطسبؾ 

 ح ہعتم یک ااجزت دی۔اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی ال ے افر ںیمہ اکن

ی، سیدی انب زرعی، رفح، انب اقمس، رمعف نب دانیر، نسح نب دمحم، ہملس نب اوکع، رضحت اجرب نب دبعاہلل  :  رافی

 

عی س

اہیم نب اطسبؾ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     921    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ح٠وانی، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حرضت ًلا رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحش :  راوی

ٔس٦َ جَ  َٗ ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٚٔ أَِخبَر٧ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ا ث٨ََا ا َت٤ّٔزا و َحسَّ ٌِ ًَِبٔس اہللٔ ٣ُ ابٔزُ ب٩ُِ 

 َ َشأ َٓ حٔئ٨َِاُظ فٔی ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ  َّی اہللَُٓ ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٨َا  ٌِ ٥ِ اِسَت٤َِت ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ َة  ٌَ ٤ُِِٟت وا ا ٩ًَِ أَِطَياَئ ث٥َُّ َذََکُ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ُط ا ٠َِيطٔ َٟ ًَ  

٥َ َوأَبٔی برَِکٕ َو٤ًَُزَ   َوَس٠َّ

اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نسح ولحاین، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رضحت اطع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

رمعہ ےک ےئل رشتفی ال ے  و مہ اؿ یک ایقؾ اگہ  ر احرض نو ے ووگں  ے فلتخم زیچفں ےک ابرے ںیم وساؽ ےیک رھپ ووگں  ے 

 امہن ںیم ہعتم ایک اھت۔ہعتم اک ذرک ایک آپ  ے اہک یج اہں مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب فرمع ریض اہلل امہنع ےک ز

 نسح ولحاین، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رضحت اطع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 خ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنم

     922    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی ا :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٔ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ وُُل َحسَّ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ  َس٤ٔ

ٙٔ اِْلَیَّ  ٗٔي ٔ َواٟسَّ ٤ِز ٔة ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ـَ ِب َ٘ ِٟ ٍُ بٔا ٔ ََِشَت٤ِت ٨َّا  ٨ًَِطُ ُٛ َّی ٧ََهی  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبٔی برَِکٕ َحً ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ا٦َ 

یِٕث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُحَ ًَ  ٤ًَُزُ فٔی َطأِٔ٪ 

وجھکر ای دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی یھٹم 

اکی یھٹم آ ے ےک ترض رقمرہ دونں ےک ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک زامہن ںیم ہعتم رک 

 ےتیل ےھت اہیں کت ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رمعف نب رحثی ےک فاہعق یک فہج ےس ہعتم ےس عنم رفامای دای۔

 راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ

     923    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ ٤ًز برکاوی، ًبساٟواحس اب٩ زیاز، ًاػ٥، حرضت ابوَرضہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث َٗ َحسَّ َة  ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ زٔیَازٕ  ٌِ َِٟواحٔٔس َي ِبُس ا ًَ ث٨ََا  اؤیُّ َحسَّ َِٟبرِکَ ٔ ب٩ِٔ ٨َا َحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٨ُِت ٨ًَِٔس َجابٔز ُٛ ا٢َ 

تَ  ٌَ ٤ُِِٟت ا فٔی ا َٔ ٔ اِخَت٠َ ًَبَّإض َواب٩ُِ اٟزُّبَيِر ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ أََتاُظ إٓت  َٓ ِبٔس اہللٔ  َّی اہللُ ًَ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َ٠ِاص٤َُا ٣َ ٌَ َٓ ا٢َ َجابْٔز  َ٘ َٓ ئِن 

َُٟض٤َا ِس  ٌُ ََ  ٥ِ٠َ َٓ ٨ًَُِض٤َا ٤ًَُزُ   ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ ٧ََضا٧َا 

دبعاہلل احدم نب رمع رکبافی، دبعاوادح انب زاید، اعمص، رضحت اوبرضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اجرب نب 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اھٹیب اھت اکی آ ے فاال آپ ےک اپس احرض نوا افر اہک ہک انب ابعس افر انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 

 درایمؿ دفونں ہعتم )جح ف اکنح( ںیم االتخػ نوایگ ےہ وس اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک مہ اؿ دفونں ہعتم )جح فاکنح( وک روسؽ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رکےت ےھت رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ںیمہ اؿ ےس عنم رک دای  و اس ےک دعب مہ  ے 

 ا ںیہ  ںیہ و اای  ںیہ ایک۔

 احدم نب رمع رکبافی، دبعاوادح انب زاید، اعمص، رضحت اوبرضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یئگ ۔ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     924    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ابو٤ًيص، حرضت ایاض ب٩ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٕس حَ  ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ إَٔیأض ب٩ِٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ٤ًَُِيٕص  ٕ َحسَّ َِٟواحٔٔس ب٩ُِ زٔیَاز ِبُس ا ًَ ث٨ََا  سَّ

ٔة ثَََلثّ  ٌَ ٤ُِِٟت ًَا٦َ أَِوكَإض فٔی ا  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َؽ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َرخَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٨ًََِضاَس٤َ٠ََة   ا ث٥َُّ ٧ََهی 

نب دمحم، دبعاوادح نب زاید، اوبسیمع، رضحت اایس نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع اےنپ فادل ےس رفاتی  اوبرکب نب ایب ہبیش، وی،س

رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زغفہ افاطس حتف ہکم ےک اسؽ نیت دؿ کت ہعتم رک ے یک ااجزت دی رھپ عنم رفام 

 دای۔



 

 

 دمحم، دبعاوادح نب زاید، اوبسیمع، رضحت اایس نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، وی،س نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 خ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنم

     925    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، حرضت ربيٍ ب٩ سبرہ اٟح٬ىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبُة  ث٨ََا  ٨ََٟا َر و َحسَّ ا٢َ أَذَٔ٪  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ َسبَِرَة أ٧َ ُِٟحَضىٔیِّ  ٍٔ ب٩ِٔ َسبَِرَة ا ٩ًَِ اٟزَّبٔي َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ َّی ب٩ُِ َس ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َّ أ٧َ َٛ  ٕ ًَا٣ٔز ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ٔلَی ا٣َِزأَة ُت أ٧ََا َوَرُج١ْ إ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ةٔ  ٌَ ٤ُِِٟت ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َُٔش٨َا اہللُ  َِ َ ٠َِيَضا أ ًَ َزِؿ٨َا  ٌَ َٓ ًَِيَلاُئ  ْة  َضا برَِکَ

٨ُِت أَ  ُٛ ا٢َ َػاحٔٔيی رَٔزائٔی َوكَاَ٪ رَٔزاُئ َػاحٔٔيی أَِجَوَز ٩ِ٣ٔ رَٔزائٔی َو َٗ ٠ُِت رَٔزائٔی َو ُ٘ َٓ ٔلی  ٌِ َِٟت ٣َا ُت ا َ٘ إَٔذا ٧ََوزَِت َٓ َٓ َطبَّ ٨ِ٣ُٔط 

ًَِحَبَضا َوإَٔذا ٔلَی رَٔزأئ َػاحٔٔيی أَ َضا ثَََلثّا ث٥َُّ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  إ ٌَ ُِْت ٣َ َٜ ٤َ َٓ ٔٔيىٔی  َِٟت أ٧ََِت َورَٔزاُؤَک یَِٜ ا َٗ ًَِحبُِتَضا ث٥َُّ  ٔلَیَّ أَ  ٧ََوزَِت إ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٠َُِٓيَد١ِّ َس  َػل  ٍُ ًَّٟٔی یََت٤َتَّ ٔ ا٨َِّٟشأئ ا ا٢َ ٩ِ٣َ كَاَ٪ ٨ًَِٔسُظ َطِيْئ ٩ِ٣ٔ صَٔذظ َٗ  ٥َ  بٔي٠ََضاَوَس٠َّ

ہبیتق نب دیعس، ق ،، رضحت رعیب نب ربسہ اینھجل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس  ے ںیمہ اکنح ہعتم یک ااجزت دے دی  و ںیم افر اکی آدیم ینب اعرم یک اکی تررت یک رطػ ےلچ وج ونوجاؿ افر یبمل رگدؿ 

مہ  ے اےنپ آپ وک اس ےک اسےنم آ ش ایک  و اس  ے اہک مت ےھجم ایک اطع رکف ےگ؟ ںیم  ے اہک اینپ اچدر افر ریمے اس یھ یک فایل  یھ 

اچدر ریمی اچدر ےس زایدہ دمعہ  یھ افر ںیم اس ےس زایدہ ونوجاؿ اھت  س اس تررت  ے  ب ریمی رطػ داھکی  و ےھجم دنسپ ایک رھپ 

ےھجم اکیف ےہ  س ںیم اس ےک اسھت ںیت دؿ کت رہھٹا راہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  اس  ے اہک  و افر ریتی اچدر

 ہک  س ےک اپس رقمرہ دمت اکنح فایل تررںیت نوں نج ےس فہ افدئہ ا ےنات ےہ  و اچےیہ ہک فہ ا ںیہ آزاد رک دے۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ق ،، رضحت رعیب نب ربسہ اینھجل ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔ اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ
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 ابوكا١٣، ٓـي١ اب٩ حشين جحسری، بْشا ب٩ ٣ٔـ١، ٤ًارہ ب٩ ُزیة، حرضت ربيٍ ب٩ سبرہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ِي١ُ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ـَ ُٓ ث٨ََا أَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ٍٔ ب٩ِٔ  َحسَّ ٩ًَِ اٟزَّبٔي َُزٔیََّة  ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ  ١ٕ َحسَّ َـّ َٔ ىٔی اب٩َِ ٣ُ ٌِ ث٨ََا بِْٔشْ َي َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ا

٨َ٤ِا بَٔضا َخ  َٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ََّٜة  ِتَح ٣َ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ َسبَِرَة أَ٪َّ أَبَاُظ َُزَا ٣َ َة ث ًَِْشَ ِي٠َٕة َویَِو٦ٕ ٤َِص  َٟ ََلثٔيَن بَيَِن 

 ٔ ِوم َٗ ِجُت أ٧ََا َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ََخَ َٓ ٔة ا٨َِّٟشأئ  ٌَ ٥َ فٔی ٣ُِت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ أَذَٔ٪  َِٟح٤َا٢ٔ َٓ ١ْ فٔی ا ـِ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ی َولٔی 

ٍَ ك١ُِّ َواحٕٔس ٨٣َّٔ  ٣َا٣َةٔ ٣َ یْب ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ١ٔ َوصَُو ََقٔ َٔ ٨َّا بٔأَِس ُٛ َّی إَٔذا  بُرِْز َجٔسیْس َُفٌّ َحً َٓ ًَِمِّ  ا بُزِزُ اب٩ِٔ  ْٙ َوأ٣ََّ بُرِزٔی َخ٠َ َٓ ا بُزِْز 

 ِ٨٣ٔ ٍَ ٔ َٟٔک أَِ٪ َيِشَت٤ِت ٨َ٠ِا َص١ِ  ُ٘ َٓ ٨َِل٨ََلٔة  ٌَ ِٟ ٔ ا ة َِٟبرِکَ ١ُِْ ا َتاْة ٣ٔ َٓ ت٨َِا  َّ٘ َت٠َ َٓ ًََِلَصا  َ ََّٜة أَِو بٔأ َِٟت ٣َ ا َٗ َو٣َاَذا َتِبُذَُلٔ٪ ٔک أََحُس٧َا 

 َٓ َٔٔضا  ٔلَی ًِٔل ٔلَی اٟزَُّج٠َئِن َویََزاَصا َػاحٔٔيی َت٨ُِوزُ إ ٠َِت َت٨ُِوزُ إ ٌَ َح َٓ ٨ََْشَ ك١ُُّ َواحٕٔس ٨٣َّٔا بُزَِزُظ  ْٙ َوبُزِزٔی َجسٔیْس َٓ ا٢َ إٔ٪َّ بُزَِز َصَذا َخ٠َ َ٘

و٢ُ بُزِزُ َصَذا َُل بَأَِض بٔطٔ ثَََلَث ٣َٔزارٕ  ُ٘ َت َٓ َّی اہللُ  َُفٌّ  ٣ََضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی رَحَّ ِد َحً ٥ِ٠َ أََِخُ َٓ ُت ٨ِ٣َٔضا  ٌِ أَِو ٣َزََّتئِن ث٥َُّ اِسَت٤َِت

 ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

، رضحت رعیب نب ربسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ 

 

ة
ت 
حد ری، رشبا نب لضفم، امعرہ نب زغ

د 

اوباکلم، لیضف انب نیسح 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفرہ حتف ہکم ںیم رشتک یک اوہنں  ے اہک  س مہ  ے ہکم ںیم دنپرہ دؿ  ےک فادل  ے

)ینعی دؿ رات  سی( ایقؾ ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اکنح ہعتم یک ااجزت دی  س ںیم افر ریمی وقؾ ںیم ےس 

ریت ںیم اس  ر تلیضف اک احلم اھت افر فہ دبوصریت ےک رقبی اھت افر مہ ںیم ےس رہ اکی ےک اپس اکی اکی آدیم ےلکن افر ںیم وخوصب

 اکی اچدر یئن افر دمعہ  یھ  ب مہ ہکم ےک ےچین ای افےچن العےق ںیم آ ے  و ںیمہ اکی تررت یلم وج ہک ابرکہ ونوجاؿ افر یبمل رگدؿ فایل

 اکی ےس اکنح ہعتم رک یتکس ےہ اس  ے اہک مت دفونں ایک دبؽ دف ےگ؟ رہ اکی  ے اچدر  یھ مہ  ے اس ےس اہک ایک  و مہ ںیم ےس یسک

الیھپیئ  س اس  ے دفونں آدویمں یک رطػ دانھکی رشفع رکدای افر ریما اس یھ اےس داتھکی اھت اس ےک الیمؿ عبط ےک اجےنچن ےک ےئل 

تررت  ے دف ای نیت رمہبت اہک ہک اس اچدر ںیم وکیئ رحج  ںیہ رھپ ںیم  اس  ے اہک ہی اچدر  راین ےہ افر ریمی اچدر یئن افر دمعہ ےہ اس

 ے اس ےس اکنح ہعتم ایک افر ںیم اس ےک اپس ےس اس فتق کت ہن آای  ب کت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس ریمے 

 ےئل رحاؾ ہن رکدای۔

حد ری، رشبا نب لضفم، امعرہ  :  رافی
د 

، رضحت رعیب نب ربسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباکلم، لیضف انب نیسح 

 

ة
ت 
 نب زغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ
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اح٤س ب٩ ػَخ زارمی، ابو٤ٌَا٪، وہيب، ٤ًارہ ب٩ ُزیة، حرضت ربيٍ ب٩ سبرہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اپ٨ے واٟس رضی  :  راوی

 ہاہلل تٌالٰی ٨ً

ث٨ََا ٤ًَُ  ث٨ََا ُوَصِيْب َحسَّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔئس ب٩ِٔ َػَِخٕ اٟسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٍُ و َحسَّ ثَىٔی اٟزَّبٔي اَرةُ ب٩ُِ َُزٔیََّة َحسَّ

َّی ا ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ُِٟحَضىٔیُّ  ١ِْٔ َحٔسیٔث ب٩ُِ َسبَِرَة ا ََٓذََکَ ب٤ٔٔ ٔلَی ٣َََّٜة  ِتٔح إ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

ْٙ ٣َحٌّ  ا٢َ إٔ٪َّ بُزَِز صََذا َخ٠َ َٗ َِٟت َوَص١ِ َيِؼ٠ُُح َذاَک َوٓٔيطٔ  ا َٗ  بِْٔشٕ َوَزاَز 

، رضحت رعیب نب ربسہ ریض اہلل اعتٰیل

 

ة
ت 
ہنع اےنپ فادل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ادمح نب ،رخ داریم، اوبامعنؿ، فبیہ، امعرہ نب زغ

رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت حتف ہکم ےک اسؽ ےلکن ابیق دحثی رشب یک رطح یہ ذرک یک ےہ افر 

 افر یئگ سگری ےہ۔ ااضہف ہی ےہ ہک اس تررت  ے اہک ہی در ت ےہ افر اس ںیم ہی یھب ےہ ہک اؿ ےک اس یھ  ے اہک ہی اچدر  راین

، رضحت رعیب نب ربسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ة
ت 
 ادمح نب ،رخ داریم، اوبامعنؿ، فبیہ، امعرہ نب زغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔ ح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپاکن
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 ٤٧ير، ًبساٌٟزیز اب٩ ٤ًز، حرضت ربيٍ ب٩ سبرہ جہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل اب٩ :  راوی

ثَىٔی ا ٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُِٟحَضىٔیُّ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َسبَِرَة ا ٟزَّبٔي

 َ ثَُط أ ٨ُِت أَذ٧ُِٔت َحسَّ ُٛ ِس  َٗ ِّی  ٔن ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّطُ كَاَ٪ ٣َ ٩ِ٣ٔ ٧ َٔ َل٥ُِٜ فٔی أُلِست٤َِٔتا

٩ِ٤َ كَاَ٪ ٨ًَِٔسُظ ٨٣ِٔ  َٓ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  ٔ ا ٔلَی یَِو٦ ٦َ َذَٟٔک إ ِس رَحَّ َٗ ا ا٨َِّٟشأئ َوإٔ٪َّ اہللَ  ٠ُِيَد١ِّ َسبٔي٠َطُ َوَُل َتأُِخُذوا ٤٣َّٔ َٓ ُض٩َّ َطِيْئ 

 آَتِیُت٤ُوص٩َُّ َطِيّئا

دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، دبعایزعسی انب رمع، رضحت رعیب نب ربسہ ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے ووگ ںیم  ے ںیہمت ترر وں ےس اکنح ہعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت آپ یلص

یک ااجزت دی ےھت افر قیقحت اہلل  ے اےس ایقتم کت ےک ےئل رحاؾ رکدای ےہ  س  س ےک اپس اؿ ںیم ےس وکیئ تررت نو  و اےس 

 آزاد رک دے افر اؿ ےس وج ھچک مت  ے ا ںیہ دای ےہ ہن ےل۔

 اہلل انب ریمن، دبعایزعسی انب رمع، رضحت رعیب نب ربسہ ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ

     929    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسة ب٩ س٠امی٪، ًبساٌٟزیز ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ا٢َ َرأَیُِت َر  و َحسَّ َٗ  ٔ ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ  ٪َ ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ُسو٢َ اہللٔ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

 ٕ ١ِْٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧يِر و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘ َِٟبأب َوصَُو َي ٩ٔ َوا ِٛ ائ٤ّٔا بَيَِن اٟزُّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، دبعایزعسی نب رمع اس  دن ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ رافی ےتہک ںیہ 

ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رنک افر ابب ہبعک ےک درایمؿ ڑھکے نو ے ہی اراشد رفامےت داھکی انب ریمن یک دحثی 

 یک رطح۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، دبعایزعسی نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔ اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ

     930    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، یحٌی ب٩ آز٦، ابزاہي٥ ب٩ سٌس، حرضت ًبسا٠٤ٟک ب٩ ربيٍ ب٩ سبرہ اٟحہىی :  راوی

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ ث٨ََا إِٔسَح ِ َحسَّ ٍٔ ب٩ِٔ َسب ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ اٟزَّبٔي ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ٕس  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ َس ِٟحَُضىٔیِّ بَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ َرَة ا

ًَا٦َ  ٔة  ٌَ ٤ُِِٟت ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ ِد ٨ِ٣َٔضا ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٥ِ ٧ََِخُ َٟ ِتٔح حٔيَن َزَخ٨َ٠ِا ٣َََّٜة ث٥َُّ  َٔ ِٟ ا

٨ًََِضا َّی ٧ََضا٧َا   َحً

ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، اربامیہ نب دعس، رضحت دبعاکلمل نب رعیب نب ربسہ اینہجل اےنپ فادل ےس افر فہ اےنپ دادا ےس رفاتی 

 ںیمہ حتف ہکم ےک اسؽ ہکم ںیم داہلخ ےک فتق اکنح ہعتم یک ااجزت دی رھپ مہ ہکم رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

 ےس ےلکن یہ ہن ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اس ےس عنم رفام دای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، اربامیہ نب دعس، رضحت دبعاکلمل نب رعیب نب ربسہ اینہجل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  یک یئگ ۔ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیقاکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     931    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ب٩ ربيٍ اب٩ سبرہ ب٩ ٣ٌبس، حرضت ابی ربيٍ ب٩ سبرہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ُِ اٟزَّبٔي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  ٩ِ  و َحسَّ ًَ ُث  ٍَ ب٩َِ َسبَِرَة یَُحسِّ ُت أَبٔی َربٔي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبٕس  ٌِ َسبَِرَة ب٩ِٔ ٣َ

ََّٜة أ٣َََز أَِػَحابَطُ  ِتٔح ٣َ َٓ ًَا٦َ   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َبٕس أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ أَبٔيطٔ َسبَِرَة ب٩ِٔ ٣َ َٗ ٍٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ  ٤َتُّ  بٔاٟتَّ

ِجُت  ََخَ َدَلب٨َِ  َٓ َٓ ًَِيَلاُئ  ْة  ََّضا برَِکَ أ٧َ َٛ  ٕ ًَا٣ٔز َّی َوَجِس٧َا َجارَٔیّة ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ٔشَضا أ٧ََا َوَػاحْٔب لٔی ٩ِ٣ٔ بَىٔی ُس٠َِي٥ٕ َحً ِٔ ََ ٔلَی  اَصا إ

 ٔ تََرانٔی أَِج١َ٤َ ٩ِ٣ٔ َػاحٔٔيی َوَتَزی بُزَِز َػاح َٓ ٠َِت َت٨ُِوزُ  ٌَ َح َٓ ٠َِيَضا بُزَِزی٨َِا  ًَ ِؿ٨َا  َشَضا َورَعَ ِٔ ََ َٓآ٣ََزِت  ٔيی أَِحَش٩َ ٩ِ٣ٔ بُزِزٔی 

٠ًََِيطٔ َو  َّی اہللُ  ٨َا ثَََلثّا ث٥َُّ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ٩َُّٜ ٣َ َٓ ًَلَی َػاحٔٔيی  ًَّة ث٥َُّ اِخَتاَرِتىٔی  اٗٔض٩َّٔ َسا  َس٥ََّ٠ بَٔٔفَ

عیب نب ربسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص ییحی نب ییحی، دبعایزعسی نب رعیب انب ربسہ نب دبعم، رضحت ایب ر

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ احصہب وک حتف ہکم ےک اسؽ ترر وں ےس اکنح ہعتم یک ااجزت دی رافی ےتہک ںیہ  س ںیم افر ریما اکی اس یھ 

ونوجاؿ افر یبمل رگدؿ فایل ولعمؾ نویت  یھ مہ  ے اےس اکنح ینب میلس ےس ےلکن اہیں کت ہک مہ  ے ینب اعرم یک اکی تررت وک اپای وج ہک 

ہعتم اک اغیپؾ دای افر اس ےک اسےنم مہ  ے اینپ اینپ دف اچدرںی آ ش ںیک  س اس  ے ےھجم دانھکی رشفع ایک ویکہکن ںیم اےنپ اس یھ ےس 

ہ  یھ وھتڑی دری کت اس  ے وساچ رھپ ےھجم زایدہ وخوصبرت اھت افر ریمے اس یھ یک اچدر وک داھکی وج ہک ریمی اچدر ےس زایدہ دمع

ریمے اس یھ ےس دنسپ رکایل  س فہ ریمے اسھت نیت دؿ کت ریہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ املسمونں وک اؿ 

 ےک ٹوھڑ ے اک مکح دے دای۔

 ربسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، دبعایزعسی نب رعیب انب ربسہ نب دبعم، رضحت ایب رعیب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فر رھپ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ ا

     932    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حرضت ربيٍ ب٩ سبرہ :  راوی

َياُ٪ بِ  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٍٔ ب٩ِٔ َسبَِرَة  ٩ًَِ اٟزَّبٔي ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ُ ًَُیِی٨ََة 



 

 

ةٔ  ٌَ ٤ُِِٟت ٩ًَِ ٧ٔکَاحٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی   اہللُ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف اندق، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت رعیب نب ربسہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکمی

 فملس  ے اکنح ہعتم ےس عنم رفامای۔

 رمعف اندق، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت رعیب نب ربسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  رحتم ابیق یک یئگ ۔ؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ ایقتم کت ےک ےئل اس یکاکنح ہعتم افر اس ےک ایب

     933    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حرضت ربيٍ ب٩ سبرہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٠ًيہ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ٍٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزَّبٔي ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی  و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َسبَِرَة 

٩ًَِ ٣ُتِ  ِتٔح  َٔ ِٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی َیِو٦َ ا ٔة ا٨َِّٟشائٔ اہللُ  ٌَ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، رمعم، زرہی، رضحت رعیب نب ربسہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس  ے حتف ہکم ےک دؿ ترر وں ےک اسھت اکنح ہعتم ےس عنم رفامای۔

  نب ربسہاوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، رمعم، زرہی، رضحت رعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔  ایقتم کتاکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     934    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، حرضت ربيٍ ب٩ سبرہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ِبُس بِ  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ث٨َٔيطٔ َحَش٩ْ ا ٩ًَِ َػأٟٕح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ٔطَضإب و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ٩ُ ح٤َُِيٕس 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َُّط أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ِٟحَُضىٔیِّ  ٍٔ ب٩ِٔ َسبَِرَة ا ٩ًَِ ا٩ًَِ اٟزَّبٔي ٥َ ٧ََهی  ِتٔح ٠َّ َٔ ِٟ ٔة َز٣َاَ٪ ا ٌَ ٤ُِِٟت

ٍَ بٔبُرَِزی٩ِٔ أَِح٤ََزی٩ِٔ  ةٔ ا٨َِّٟشأئ َوأَ٪َّ أَبَاُظ كَاَ٪ َت٤َتَّ ٌَ  ٣ُِت



 

 

نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب باہب، رضحت رعیب نب ربسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے حتف ہکم ےک زامہن ںیم ترر وں ےک اسھت اکنح ہعتم ےس عنم رفامای افر اؿ ےک رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 فادل ینعی ربسہ دف رسخ اچدرفں ےک دبہل ںیم اکنح ہعتم رکےت ےھت۔

 ٰیل ہنعنسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب باہب، رضحت رعیب نب ربسہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔  ایقتم کتاکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     935    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت رعوہ ب٩ زبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُ  ثَىٔی رَحِ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ و َحسَّ ٔ أَ٪َّ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی رُعِ َٗ و٧ُُص 

 ٌَ ٤ُِِٟت ُتوَ٪ بٔا ِٔ ًَِِم أَبَِؼاَرص٥ُِ ُي َ ٤َا أ َٛ ٠ُُٗوبَُض٥ِ  ًَِِم اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ ٧َاّسا أَ َ٘ َٓ ا٦َ ب٤َََّٜٔة  َٗ  ٔ ا٢َ اٟزُّبَيِر َ٘ َٓ ٨َاَزاُظ  َٓ زُِّق بَٔزُج١ٕ  ٌَ ََّک  ةٔ يُ إ٧ٔ

 َّ ٘ٔيَن یُزٔیُس َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ُِٟتَّ ًَِضٔس إ٣َٔا٦ٔ ا ًَلَی   ١ُ ٌَ ِٔ ُة ُت ٌَ ٤ُِِٟت ِس كَا٧َِت ا َ٘ َٟ ٤ِزٔی  ٌَ ٠َ َٓ  ٕٖ ْٕ َجا َٟطُ َٟح٠ِٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

٠َِتَضا َْلَِرجُ  ٌَ َٓ َٟئ٩ِٔ  َواہللٔ  َٓ ٔشَک  ِٔ َحزِِّب ب٨َٔ َٓ  ٔ ٔ ب٩ِٔ اب٩ُِ اٟزُّبَيِر ٤َُِٟضأجز أَِخبََرنٔی َخأُٟس ب٩ُِ ا َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ٨٤َََّک بٔأَِحَحارَٔک 

 َ٘ َٓ أ٣َََزُظ بَٔضا  َٓ ٔة  ٌَ ٤ُِِٟت َتاُظ فٔی ا ِٔ اِسَت َٓ َُّط بَِی٨َا صَُو َجأْٟص ٨ًَِٔس َرُج١ٕ َجائَطُ َرُج١ْ  ٕٔ اہللٔ أ٧َ ََِؼارٔیُّ َسِي َ ٤َِزَة اِْل ًَ َٟطُ اب٩ُِ أَبٔی   ا٢َ 

ََّضا كَا٧َِت  ٤َِزَة إ٧ٔ ًَ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی  َٗ ٘ٔيَن  ٤ُِٟتَّ ِضٔس إ٣َٔا٦ٔ ا ًَ ٠ٌَِٔت فٔی  ُٓ ِس  َ٘ َٟ ا٢َ ٣َا هَٔی َواہللٔ  َٗ ٢ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ ٩ِ٤َٟٔ اِؿُِطَّ  ٣َِضَّل  ُرِخَؼّة فٔی أَوَّ

٥ََٜ اہللُ ٔ ث٥َُّ أَِح ِٟد٨ِٔزٔیز َِٟح٥ٔ ا ٔ َو ٦ ٤َِِٟیَتٔة َواٟسَّ ِيَضا كَا َٟ ٔ ِٟحَُضىٔیُّ  إ ٍُ ب٩ُِ َسبَِرَة ا ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َوأَِخبََرنٔی َربٔي َٗ ٨ًََِضا  ی٩َ َو٧ََهی  اٟسِّ

٥َ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ بَىٔ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ُت فٔی  ٌِ ٨ُِت اِسَت٤َِت ُٛ ِس  َٗ ا٢َ  َٗ ٕ بٔبُرَِزی٩ِٔ أَِح٤ََزی٩ِٔ أَ٪َّ أَبَاُظ  ًَا٣ٔز ث٥َُّ  ی 

ٍَ ب٩َِ َسبِرَ  ُت َربٔي ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َوَس٤ٔ َٗ ةٔ  ٌَ ٤ُِِٟت ٩ًَِ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَِبسٔ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُث َذَٟٔک ٤ًََُز ب٩َِ  َة یَُحسِّ

ٔ َوأ٧ََا َجأْٟص  زٔیز ٌَ ِٟ  ا

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب زح ، ریض اہلل رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت رعفہ نب زح ،

 اک وتفیی اعتٰیل ہنع  ے ہکم ںیم ایقؾ ایک  و رفامای ہک ووگں ےک دوں وک اہلل  ے ادناھ رکدای ےہ اسیج ہک فہ انیبیئ ےس انانیب ںیہ ہک فہ ہعتم

ملع افر انداؿ نو ریمی رمع یک مسق اامؾ انیقتمل ینعی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دےتی ںیہ اےنت ںیم اکی آدیم  ے ا ںیہ اکپرا افر اہک ہک مت مک

ےنپ فآہل فملس ےک زامہن ںیم ہعتم ایک اجات اھت  و اؿ ےس ) انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس( انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک مت ا



 

 

 و ںیم ےھجت رھتپفں ےس اسگنسر رک دفں اگ انب باہب  ے اہک ےھجم اخدل نب اہمرج  آپ  ر رجتہب رکو اہلل یک مسق ارگ آپ  ے ااسی لمع ایک

نب فیس اہلل  ے ربخ دی ہک فہ اکی آدیم ےک اپس اھٹیب نوا اھت ہک اکی آدیم  ے اس ےس آرک ہعتم ےک ابرے ںیم وتفی بلط ایک  و 

 اج اوہنں  ے اہک ایک ابت ےہ احالہکن اامؾ انیقتمل اس  ے اےس اس یک ااجزت دے دی  و اس ےس انب ایب رمعہ ااصنری  ے اہک رہھٹ

فر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک زامہن ںیم ااسی ایک ایگ انب ایب رمعہ  ے رفامای ہک ہی رتصخ ادتبا ے االسؾ ںیم رطضم آدیم ےک ےئل  یھ رماد ا

رکدای انب باہب  ے اہک ےھجم رعیب نب ربسہ اینہجل وخؿ افر زنخری ےک وگتش یک رطح رھپ اہلل  ے دنی وک وبضمط رکدای افر ہعتم ےس عنم 

آہل  ے ربخ دی ےہ اس ےک ابپ  ے اہک ںیم  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ہعتم ایک اھت رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ثی رمع نب دبعایزعسی ےس ایبؿ رکےت انس اس فملس  ے ںیمہ ہعتم ےس عنم رفام دای انب باہب  ے اہک ہک ںیم  ے رعیب نب ربسہ یک ہی دح

 احؽ ںیم ہک ںیم فاہں اھٹیب نوا اھت۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     936    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، اب٩ ابی ًب٠ة، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، حرضت ربيٍ ب٩ سبرہ جہىی رضی اہلل س :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َ٩ًَِ ٤ًُ ِب٠ََة  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی   ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِيََن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔيٕب َحسَّ ٔ و َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ا٢َ  َز ب٩ِٔ  َٗ

 ًَ ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُِٟحَضىٔیُّ  ٍُ ب٩ُِ َسبَِرَة ا ث٨ََا اٟزَّبٔي ا٦ْ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ََّضا رَحَ ا٢َ أََُل إ٧ٔ َٗ ٔة َو ٌَ ٤ُِِٟت ٩ِ ا

ًَِلی َطِيّئا َِٟ٘ٔيا٣َٔة َو٩ِ٣َ كَاَ٪ أَ ٔلَی یَِو٦ٔ ا  َََٓل یَأُِخِذظُ  َیِو٥ُِٜ٣ٔ َصَذا إ

، رمع نب دبعایزعسی، رضحت رعیب نب ربسہ ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس 

 

ی لة
ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، انب ایب غ

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکنح ہعتم ےس نام تع رفامیئ افر رفامای آاگہ رنو ہی آج ےک دؿ ےس 

 ایقتم ےک دؿ کت رحاؾ ےہ افر  س  ے وکیئ زیچ دی نو  و اےس فا س ہن ےل۔

، رمع نب دبعایزعسی، رضحت رعیب نب ربسہ ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ی لة
 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، انب ایب غ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

  ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     937    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبساہلل، حش٩، ٣ح٤س ب٩ ًلی، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ابوكاٟب :  راوی

َِٟحَش٩ٔ ابِىَِی ٣َُح٤َّ  ِبٔس اہللٔ َوا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٔ َحسَّ ًَل ٩ًَِ أَبٔيض٤َٔا سٔ ب٩ِٔ  ٓیٕ 

ٔة ا٨َِّٟشأئ یَِو٦َ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُِت ٥َ ٧ََهی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ  ٔ ُِٟح٤ُز ٔ ا ٩ًَِ أَك١ِٔ ُُٟحو٦ َخِيبََر َو

َِٔشيَّةٔ  ٔ  اِْل

، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اوباطبل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، دبع اہلل، نسح، دمحم نب یلع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زغفہ ربیخ ےک دؿ ترر وں ےس اکنح ہعتم رک ے ےس رھگولی دگوھں اک وگتش اھک ے ےس عنم رفامای۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اوباطبلییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، دبعاہلل، نسح، دمحم نب یلع، رضحت یلع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ایگ افر رھپ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔ اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک

     938    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء ؿبعی، جویزیہ، حرضت ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُـّ  ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ اٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََاظ  ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی و َحسَّ  ٍَ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ َو ٩ًَِ ٣َأٟٕک بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  َبعٔیُّ َحسَّ

١ِْٔ َحٔسیٔث  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ََّک َرُج١ْ َتائْٔط ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََُٔلٕ٪ إ٧ٔ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ ٔ كَأٟٕب َي ٩ًَِ ٣َاٟ  ٕک َیِحٌَی ب٩ِٔ یَِحٌَی 

دبع اہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، وجریہی، رضحت امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رضحت یلع نب ایب اطبل وک اکی 

آدیم ےس ہی رفامےت نو ے انس ہک فہ اےس ہہک رےہ ےھت ہک  و اکی اکٹھب نوا آدیم ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہعتم ےس 

 ابیق دحثی ییحی نب امکل یک دحثی یک رطح ےہ۔ عنم رفامای

 دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، وجریہی، رضحت امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 تم ابیق یک یئگ ۔ ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحاکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم

     939    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

اب٩ ًیی٨ہ، زہير، سٔيا٪ اب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حش٩، ًبساہلل، ٣ح٤س ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، زہير ب٩ رحب،  :  راوی

 ب٩ ًلی، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ ُزصَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٕب َج٤ٔي ٕ َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر َياُ٪ ب٩ُِ ًُیَ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٩ًَِ يِْر َحسَّ ِی٨ََة 

 َّ ًَلٓٔیٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيض٤َٔا  ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ ابِىَِی ٣َُح٤َّ ًَ َِٟحَش٩ٔ َو ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٧ٔکَاحٔ اٟزُّصِزٔیِّ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ ی اہللُ 

ٔ اِْلَص٠ِٔيَّةٔ  ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا ةٔ یَِو٦َ َخِيبََر َو ٌَ ٤ُِت ِٟ  ا

وبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ انب ہنییع، زرہی، نسح، دبع اہلل، دمحم نب یلع، رضحت یلع ریض ا

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زغفہ ربیخ ےک دؿ اکنح ہعتم افر رھگولیں دگوھں اک وگتش 

 امای۔اھک ے ےس عنم رف

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ انب ہنییع، زرہی، نسح، دبعاہلل، دمحم نب یلع، رضحت  :  رافی

 یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿاکنح  :   ابب

  ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     940    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بساہلل ب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، اب٩ طہاب، حش٩، ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ ًلی، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ً :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ ابِىَِی ٣ُحَ  و َحسَّ ًَ َِٟحَش٩ٔ َو سٔ ا َّ٤

ا٢َ ٣َِضَّل یَا َ٘ َٓ ٔة ا٨َِّٟشأئ  ٌَ ُِّن فٔی ٣ُِت ًَبَّإض ی٠َُي ٍَ اب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ًَلٓٔیٕ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيض٤َٔا  ًَلٓٔیٕ  َّی  ب٩ِٔ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ًَبَّإض  اب٩َِ 

ِٟحُ  ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا ٨ًََِضا یَِو٦َ َخِيبََر َو ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َِٔشيَّةٔ اہللُ  ٔ ٔ اِْل  ٤ُز

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، انب باہب، نسح، دبع اہلل، دمحم نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں 

اعتٰیل ہنع   ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ترر وں ےک ہعتم ںیم رنیم رکےت نو ے انس  و رفامای رہھٹ اجؤ اے انب ابعس ریض اہلل

 ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس زغفہ ربیخ ےک دؿ عنم رفامای افر اپوتل دگوھں ےک وگتش ےس یھب۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، انب باہب، نسح، دبعاہلل، دمحم نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  ایقتم کت ےک ےئل اس یک رحتم ابیق یک یئگ ۔اکنح ہعتم افر اس ےک ایبؿ ںیم ہک فہ اجزئ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ رھپ وسنمخ ایک ایگ افر رھپ

     941    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حش٩، ًبساہلل، حرضت ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ ابوكاٟب رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اَُل أَِخبََر٧َا ابِ  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ِبٔس اہللٔ و َحسَّ ًَ َِٟحَش٩ٔ َو ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

 ًَ و٢ُ ُٔلب٩ِٔ  ُ٘ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب َي  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔيض٤َٔا أ٧َ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب  ٔس ب٩ِٔ  َّی اہللُ ابِىَِی ٣َُح٤َّ بَّإض ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِٔشيَّةٔ ٠ًََيِ  ٔ ٔ اِْل ُِٟح٤ُز ٩ًَِ أَك١ِٔ ُُٟحو٦ٔ ا ٔة ا٨َِّٟشأئ َیِو٦َ َخِيبََر َو ٌَ ٩ًَِ ٣ُِت  طٔ َوَس٥ََّ٠ 

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، نسح، دبع اہلل، رضحت دمحم نب یلع نب اوباطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ٰیل ہنع نب ایب اطبل وک انب ابعس ےس رفامےت نو ے انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رفاتی ےہ ہک اس  ے رضحت یلع ریض اہلل اعت

 فآہل فملس  ے زغفہ ربیخ ےک دؿ ترر وں ےس اکنح ہعتم رک ے افر رھگولی اپوتلں دگوھں اک وگتش اھک ے ےس عنم رفامای۔

 رضحت دمحم نب یلع نب اوباطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، نسح، دبعاہلل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی تررت افر ایکس وھپیھپ ای اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے یک رحتم اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یھپ ای اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے یک رحتم اک ایبؿاکی تررت افر ایکس وھپ

     942    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، ٣اٟک، ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨َئ  ٌِ َ٘ ِٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ث٨ََا ٣َأْٟک  یُّ َحسَّ

َٟتَٔضا ٤َِٟزِأَةٔ َوَخا تَٔضا َوَُل بَيَِن ا َّ٤ًَ ٤َِٟزِأَةٔ َو ٍُ بَيَِن ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُل یُِح٤َ  اہللُ 

کل، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دبع اہلل نب ہملسم یبنعق، ام

 فملس  ے رفامای یجیتھب افر اس یک وھپیھپ افر اھبیجن افر اس یک اخہل وک اکی آدیم ےک اکنح ںیم  عم  ںیہ ایک اج ے اگ۔



 

 

 ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، ایب زاند، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رحتم اک ایبؿ اکی تررت افر ایکس وھپیھپ ای اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے یک

     943    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، اب٩ ٣ہاجز، ٟيث، یزیس ب٩ ابی حبيب، رعاک ب٩ ٣اٟک، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أک بِ  ٩ًَِ رٔعَ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔيٕب  ٔ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ و َحسَّ ٩ٔ ٣َأٟٕک 

 ٔ ت َّ٤ًَ ٤َِٟزِأَةٔ َو ٍَ بَِی٨َُض٩َّ ا ٍٔ َِٔشَوةٕ أَِ٪ یُِح٤َ ٩ًَِ أَِربَ ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟتَٔضاَرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َِٟزِأَةٔ َوَخا  َضا َوا

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ  دمحم نب رل ، انب اہمرج، ق ،، سیدی نب ایب بیبح، رعاک نب امکل،

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اچر ترر وں وک  عم رک ے ےس عنم رفامای یجیتھب افر اس یک وھپیھپ افر اھبیجن افر اس یک اخہل وک

 ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب رل ، انب اہمرج، ق ،، سیدی نب ایب بیبح، رعاک نب امکل، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکی تررت افر ایکس وھپیھپ ای اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے یک رحتم اک ایبؿ

     944    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣ش٤٠ہ، ا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨يٕ، اب٩ طہاب،  :  راوی

 ٗبيؼہ ب٩ ذوئيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ث٨ََا  ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ََِؼارٔ ٩ِ٣ٔ و َحسَّ َ ا٢َ اب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ٣ََسنٔیٌّ ٩ِ٣ٔ اِْل َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ُ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  بٔيَؼَة ب٩ِٔ ذَُؤیِٕب  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   ٕٕ َٟٔس أَبٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِي َّی َو ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َس٤ٔ

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َٟةٔ اہللُ  َِٟدا ًَلَی ا ًَلَی ب٨ِٔٔت اِْلَٔر َوَُل اب٨َُِة اِْلُِخٔت  ُة  َّ٤ ٌَ ِٟ َُٜح ا و٢ُ َُل ت٨ُِ ُ٘  ٥َ َي

، رضحت    

ے

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، دبعارلنمح نب دبعایزعسی، انب ہملسم، اامہم نب لہس نب فینح، انب باہب، ہصیبق نب ذفئ

 ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 ےھت ہک وھپیھپ اک اکنح اھبیئ یک یٹیب  ر افر نہب یک یٹیب  ر اخہل اک اکنح ہن ایک اج ے۔



 

 

، انب باہب، ہصیبق نب دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، دبعارلامحؿ نب دبعایزعسی، انب ہملسم، اامہم نب لہس نب فینح :  رافی

، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع   

ے

 ذفئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکی تررت افر ایکس وھپیھپ ای اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے یک رحتم اک ایبؿ

     945    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ٗبيؼہ ب٩ ذوئيب ٌٛيی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٍَ  و َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٔيیُّ أ٧َ ٌِ َٜ بٔيَؼُة ب٩ُِ ذَُؤیِٕب اِل َٗ أَِخبََرنٔی 

 ٔ ٤َِٟزِأَة ٍَ اٟزَُّج١ُ بَيَِن ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یَِح٤َ ًَ َّی اہللُ  وُُل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ا٢َ أَبَا صَُزیَِزَة َي َٗ َٟتَٔضا  ٔ َوَخا ٤َِٟزِأَة تَٔضا َوبَيَِن ا َّ٤ًَ َو

َٟةٔ  اب٩ُِ ٔطَضإب  ٔ ٨ِ٤َِٟز َة أَبٔيَضا بٔت٠َِٔک ا َّ٤ًَ ََٟة أَبٔيَضا َو نَُری َخا َٓ 

ی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ   

کػت

   

ے

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ہصیبق نب ذفئ

 افر اخہل وک اکی یہ اکنح ںیم  عم رکے انب باہب  ے اہک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس عنم رفامای ہک آدیم یجیتھب افر وھپیھپ

 ہک مہ اس تررت ےک فادل یک اخہل افر وھپیھپ وک ایس اقمؾ ںیم ایخؽ رکےت ںیہ۔

ی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی  

کػت

   

ے

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ہصیبق نب ذفئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکی تررت افر ایکس وھپیھپ ای اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے یک رحتم اک ایبؿ

     946    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ظا٦، یحٌی، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابو٩ٌ٣ رٗاشی، خاٟسب٩ حارث، ہ :  راوی

 َٟ ٔ َتَب إ َٛ َُّط  ٩ًَِ یَِحٌَی أ٧َ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا أشیُّ َحسَّ َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ثَىٔی أَبُو ٣َ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ِيطٔ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٟتَٔضاَٗ ًَلَی َخا تَٔضا َوَُل  َّ٤ًَ ًَلَی  ٤َِٟزِأَةُ  َُٜح ا ٥َ َُل ت٨ُِ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اوبنعم راقیش، اخدلنب احرث، اشہؾ، ییحی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ح اس یک اخہل ای اس یک وھپیھپ  ر ہن ایک اج ے۔فآہل فملس  ے رفامای یسک تررت اک اکن



 

 

 اوبنعم راقیش، اخدلنب احرث، اشہؾ، ییحی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فر ایکس وھپیھپ ای اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے یک رحتم اک ایبؿاکی تررت ا

     947    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبيساہلل ب٩ ٣وسی، طیبا٪، یحٌی، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼ  ثَىٔی إِٔسَح ٍَ أَبَا صَُزیِ و َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة أ٧َ ٩ًَِ َیِحٌَی َحسَّ ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  َزَة وٕر َحسَّ

٠ٔطٔ  ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘  َي

وبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح ہی دحثی اس  دن ےس ااحسؼ نب وصنمر، دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، ا

 یھب رمفی ےہ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ اکنح اک :   ابب

 اکی تررت افر ایکس وھپیھپ ای اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے یک رحتم اک ایبؿ

     948    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ہظا٦، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ  سٔ ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزیَِزَة 

ًَلَی خِٔلَبٔة أَخٔيطٔ َوَُل َيُش  ا٢َ َُل َیِدُلُب اٟزَُّج١ُ  َٗ  ٥َ َٟتَٔضا َوَُل َوَس٠َّ ًَلَی َخا تَٔضا َوَُل  َّ٤ًَ ًَلَی  ٤َِٟزِأَةُ  َُٜح ا ًَلَی َسِو٦ٔ أَخٔيطٔ َوَُل ت٨ُِ و٦ُ 

ََٟضا َتَب اہللُ  َٛ ََٟضا ٣َا  ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ ِح  ٜٔ ِٟت٨َِ َتَضا َو َٔ َٔٔئ َػِح َٚ أُِختَٔضا َٟٔتَِٜت ٤َِٟزِأَةُ كَََل  َتِشأ٢َُ ا

 نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، دمحم

رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وکیئ آدیم اےنپ اھبیئ ےک اغیپؾ اکنح  ر اغیپؾ ہن دے افر ہن اھبؤ رکے وکیئ اےنپ 

س یک وھپیھپ افر اس یک اخہل  ر ایک اج ے افر ہن وکیئ تررت اینپ نہب یک الطؼ اک وساؽ رکے اھبیئ ےک اھبؤ  ر افر ہن یسک تررت اک اکنح ا

 اتہک اس ےک ربنت وک اےنپ ےئل وٹ ےل افر اچےیہ ہک اکنح رکے افر اس وک فیہ ےلم اگ وج اہلل  ے اس ےک رادر ںیم ھکل دای ےہ۔



 

 

 نی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، دمحم نب ریس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکی تررت افر ایکس وھپیھپ ای اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے یک رحتم اک ایبؿ

     949    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣َحز ب٩ ًو٪ ب٩ ابی ًو٪، ًلی ب٩ ٣شہز، زاؤز ب٩ ابی ہ٨س، اب٩ سيری٩، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ أَبٔی ص٨ِٕٔس   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ًَِوٕ٪ َحسَّ ِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ ُز ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُِحٔ ا٢َ ٧ََهی و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ 

 َ َٟتَٔضا أَِو أَِ٪ َتِشأ تَٔضا أَِو َخا َّ٤ًَ ًَلَی  ٤َِٟزِأَةُ  ََٜح ا ٥َ أَِ٪ ت٨ُِ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٔٔئ ٣َا فٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٚ أُِختَٔضا َٟٔتَِٜت ٤َِٟزِأَةُ كَََل ٢َ ا

إٔ٪َّ اہللَ  َٓ تَٔضا  َٔ َُٗضاَػِح زَّ َوَج١َّ َرازٔ ًَ 

رحمز نب ترؿ نب ایب ترؿ، یلع نب رہسم، داؤد نب ایب دنہ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

رت اینپ نہب یک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس عنم رفامای ہک یسک تررت اک اکنح اس یک وھپیھپ ای اخہل  ر ایک اج ے ای وکیئ تر

 الطؼ اک وساؽ رکے اتہک فہ تررت اس اک ربنت اےنپ ےئل وٹ ےل  س ےب کش اہلل اس وک رزؼ دےنی فاال ےہ۔

 رحمز نب ترؿ نب ایب ترؿ، یلع نب رہسم، داؤد نب ایب دنہ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکی تررت افر ایکس وھپیھپ ای اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے یک رحتم اک ایبؿ

     950    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ابی ًسی، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ابوبرک ب٩ ٧آٍ، ا :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ َّی َواب٩ِٔ ٧ ى َْ ٤ُِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ إر َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَٔسٓیٕ َحسَّ اُٟوا أَِخبََر٧َا اب٩ُِ أَبٔی  َٗ  ٍٕ ٔ آ

 ٌِ ٠َِيطٔ ٩ًَِ ُط ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ٍَ بَيَِن  َبَة  َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یُِح٤َ

َٟتَٔضا ٤َِٟزِأَةٔ َوَخا تَٔضا َوبَيَِن ا َّ٤ًَ ٤َِٟزِأَةٔ َو  ا

انب ایب دعی، ہبعش، رمعف نب دانیر، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  دمحم نب ینثم، انب  ،رر، اوبرکب نب انعف،



 

 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس عنم رفامای ہک یسک تررت اک اس یک اخہل افر وھپیھپ ےک اسھت اکی اکنح ںیم  عم 

 ایک اج ے۔

  نب انعف، انب ایب دعی، ہبعش، رمعف نب دانیر، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب  ،رر، اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  یک رحتم اک ایبؿاکی تررت افر ایکس وھپیھپ ای اخہل وک اکی اکنح ںیم  عم رک ے

     951    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، طبابہ، ورٗاء، ٤ًزو ب٩ زی٨ار :  راوی

 ٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ اُئ  َٗ ث٨ََا َوِر ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠َِْطُ  و َحسَّ ٣ٔ 

 دمحم نب احمت، ابشہب، فراقء، رمعف نب دانیر اس  دن ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 دمحم نب احمت، ابشہب، فراقء، رمعف نب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیماح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     952    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ت طیبہ، اب٩ جبير، حرضت ٤ًْا٪ یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، ٧بيہ ب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ًبيساہلل، ك٠حہ ب٩ ٤ًز ب :  راوی

 ب٩ ًٔا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ٧ُبَِيطٔ ب٩ِٔ َوصِٕب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ًُبَِيسٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َد ك٠ََِحَة ب٩َِ َحسَّ  اہللٔ أََراَز أَِ٪ یُزَوِّ

٤َاَ٪ بِ  ٤ًََُز ب٨َِٔت َطِیَبَة ب٩ِٔ  ِْ ُت ًُ ٌِ ا٢َ أَبَاُ٪ َس٤ٔ َ٘ َٓ َِٟحخِّ  ٤َاَ٪ یَِحرُضُ َذَٟٔک َوصَُو أ٣َٔيرُ ا ِْ ٔلَی أَبَاَ٪ ب٩ِٔ ًُ َٓأَِرَس١َ إ  ٕ اَ٪ ُجَبيِر َّٔ ًَ  ٩َ

َُٜح َوَُل َیِدُل  ٦ُ َوَُل ی٨ُِ ٤َُِِٟحٔ ُٜٔح ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُل ی٨َِ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘  ُب َي

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، ہیبن نب فبہ، رمع نب دیبع اہلل، ہحلط نب رمع تنب ہبیش، انب ریبج، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اح تل ارحاؾ ںیم اکنح ہن رکف افر ہن یسک ےک ےئل ایک اج ے افر ہن 



 

 

 ؾ اکنح دے۔اغیپ

ییحی نب ییحی، امکل، انعف، ہیبن نب فبہ، رمع نب دیبعاہلل، ہحلط نب رمع تنب ہبیش، انب ریبج، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاکنح اک ایب :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     953    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی برک ٣٘سمی، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، حرضت ٧بيہ ب٩ و٫ب :  راوی

مٔیُّ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ىٔی ٤ًَُزُ  و َحسَّ َْ ٌَ ا٢َ َب َٗ ثَىٔی ٧ُبَِيطُ ب٩ُِ َوصِٕب  ٍٕ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ َحسَّ

ٔلَی أَبَاَ٪  أَِرَس٠َىٔی إ َٓ ًَلَی اب٨ِٔطٔ  ٤َاَ٪  ِْ ٕ َوكَاَ٪ َیِدُلُب ب٨َِٔت َطِیَبَة ب٩ِٔ ًُ ٤َز ٌِ ٤َاَ٪  ب٩ُِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ ِْ ٤َِِٟؤس٥ٔ  ب٩ِٔ ًُ ًَلَی ا َوصَُو 

٩ًَِ َرُسو٢ٔ  ٤َاُ٪  ِْ َُٜح أَِخبََر٧َا بَٔذَٟٔک ًُ ُٜٔح َوَُل ی٨ُِ ٦َ َُل ی٨َِ ٤َُِِٟحٔ ا إٔ٪َّ ا ابٔيا ا٢َ أََُل أَُراُظ أرَِعَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

فبھ ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم رمع نب دیبع اہلل نب رمعم  ے ہلئسم دمحم نب ایب رکب رادیم، امحد نب زدی، اویب، انعف، رضحت ہیبن نب 

یک یٹیب ولعمؾ رک ے ےک ےئل اابؿ انب امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اجیھب افر فہ اےنپ ےٹیب اک اکنح ہبیش نب امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

نوں ویکہکن اح تل ارحاؾ ںیم ہن اانپ اکنح رک اتکس ےہ ہن دفرسے ےس رکان اچےتہ ےھت  و اوہنں  ے رفامای ہک ںیم اےس داہییت ایخؽ رکات 

 اک ںیمہ رضحت امثعؿ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت یک ربخ دی۔

 دمحم نب ایب رکب رادیم، امحد نب زدی، اویب، انعف، رضحت ہیبن نب فبھ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     954    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سواء، سٌيس، ٣ِط، يٌلی ب٩ ح٥ٜ، ٧آٍ، ٧بيہ ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ًبساُلًلی، ابواٟدلاب، زیاز ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ب٩ وہب، حرضت ٤ًْا٪ ب٩ ًٔا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

أب زٔیَازُ ب٩ُِ َیِحٌَی َِٟدلَّ ثَىٔی أَبُو ا ًِلَی ح و َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ اَ٪ ا ثَىٔی أَبُو َُشَّ اَُل  و َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َسَوإئ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ



 

 

٤َاجَ  ِْ ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٧ُبَِيطٔ ب٩ِٔ َوصِٕب   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٜٔي٥ٕ  لَی ب٩ِٔ َح ٌِ ٩ًَِ ٣ََِطٕ َوَي ٌٔيْس  ث٨ََا َس ا َحسَّ ٌّ اَ٪ ٤ٔي َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ًُ ٩ًَِ  ٪َ

 َٜ ٦ُ َوَُل ی٨ُِ ٤َُِِٟحٔ ُٜٔح ا ا٢َ َُل ی٨َِ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ُح َوَُل َیِدُلُب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ی، دبعاالیلع، اوبااطخلب، زاید نب ییحی، دمحم نب وساء، دیعس، رطم، یلعی نب مکح، انعف، ہیبن نب فبہ، رضحت امثعؿ نب 

مغ
مس

اوباسغؿ 

ح ایک افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رحمؾ اکنح ہن رکے افر ہن اس اک اکن

 اج ے افر ہن فہ اغیپؾ اکنح دے۔

ی، دبعاالیلع، اوبااطخلب، زاید نب ییحی، دمحم نب وساء، دیعس، رطم، یلعی نب مکح، انعف، ہیبن نب فبہ، رضحت  :  رافی

مغ
مس

اوباسغؿ 

 امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     955    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، ایوب ب٩ ٣وسی، ٧بيہ ب٩ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، زہير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ :  راوی

 وہب، ابا٪ ب٩ ٤ًْا٪، حرضت ٤ًْا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٕب َج٤ٔي ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو َياُ٪ ب٩ُِ و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس  ُزَصيِْر َحسَّ

٩ًَِ أَیُّ  َّی اہللُ ًَُیِی٨ََة  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤َاَ٪ یَِب٠ُ ِْ ًُ ٩ًَِ ٤َاَ٪  ِْ ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٧ُبَِيطٔ ب٩ِٔ َوصِٕب  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ وَب ب٩ِٔ ٣ُوَسی  ًَ

ُٜٔح َوَُل یَِدُلُب  ٦ُ َُل ی٨َِ ٤َُِِٟحٔ ا٢َ ا َٗ 

ؿ نب ہنییع، اویب نب ومیس، ہیبن نب فبہ، اابؿ نب امثعؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفس

رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رحمؾ ہن اکنح رکے افر ہن اغیپؾ اکنح 

 دے۔

ؿ نب ہنییع، اویب نب ومیس، ہیبن نب فبہ، اابؿ نب اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفس :  رافی

 امثعؿ، رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     956    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، خاٟس ب٩ یزیس، سٌيس ب٩ ابی ہَل٢، حرضت ٧بيہ ب٩ و٫ب :  راوی

ثَىٔی َخأُٟس ب٩ُِ  ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ  َحسَّ ٌٔيُس ب٩ُِ أَبٔی صََٔل٢ٕ  ثَىٔی َس َیزٔیَس َحسَّ

َٜٔح اب٨َِطُ ك٠ََِحَة ب٨َِٔت َطِیَبَة  ٕ أََراَز أَِ٪ ی٨ُِ ٤َز ٌِ ٤َاَ٪ ٧ُبَِيطٔ ب٩ِٔ َوصِٕب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ ِْ َِٟحخِّ َوأَبَاُ٪ ب٩ُِ ًُ ٕ فٔی ا ب٩ِٔ ُجَبيِر

َِٟحادِّ  َٟطُ  َیِو٣َئٕٔذ أ٣َٔيرُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٔک  أُحٔبُّ أَِ٪ َتِحرُضَ ذَٟ َٓ َٜٔح ك٠ََِحَة ب٩َِ ٤ًََُز  ِ ِس أََرِزُت أَِ٪ أ٧ُ َٗ ِّی  ٔن ٔلَی أَبَإ٪ إ أَِرَس١َ إ أَبَاُ٪ أََُل أَُراَک َٓ

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ اَ٪ َي َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩َِ  ِْ ُت ًُ ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا َجآّٔيا إ اٗٔيا ٦ُ رٔعَ ٤َُِِٟحٔ ُٜٔح ا ٥َ َُل ی٨َِ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

  نب فبھ ےس رفاتی ےہ ہک رمع نب دیبع اہلل نب رمعم  ے 

 

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، اخدل نب سیدی، دیعس نب ایب یالؽ، رضحت ب 

ونں اریمااجحلج ےھت  و رمع نب دیبع اہلل ارادہ ایک ہک فہ اےنپ ےٹیب اک اکنح اایؾ جح ںیم ہبیش نب ریبج یک یٹیب ےس رکے افر اابؿ نب امثعؿ اؿ د

  ے اابؿ یک رطػ اغیپؾ اجیھب ہک ںیم  ے ہحلط نب رمع ےک اکنح اک ارادہ ایک ےہ افر ںیم ہی دنسپ رکات نوں ہک آپ اس ںیم رشتفی الںیئ  و

ٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک اےس اابؿ  ے اہک ہک ںیم ےھجت رعایق افر لقع ےس اخیل اج ات نوں ںیم  ے امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعت

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اح تل ارحاؾ ںیم اکنح ہن رکے۔

 دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، اخدل نب سیدی، دیعس نب ایب یالؽ، رضحت ہیبن نب فبھ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     957    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی٨ار، ابی اٟظٌْاء، حرضت ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، اسحاٚ ح٨ولی، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ ز :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ َِٟح٨َِولٔیُّ َج٤ٔي ُٙ ا ٕ َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر َياُ٪ ب٩ُِ  و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ اب٩ُِ ٤َُ٧يِر

٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َارٕ  ًَ  ٩ًَِ َ  ًَُیِی٨ََة  َد ٣َِي٤ُو٧ ٥َ َتزَوَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أئ أَ٪َّ اب٩َِ  َْ ٌِ َة َوصَُو ٩ًَِ أَبٔی اٟظَّ

َٜحَ  َ َُّط ٧ ا٢َ أَِخبََرنٔی یَزٔیُس ب٩ُِ اِْلََػ٥ِّ أ٧َ َ٘ َٓ ثُِت بٔطٔ اٟزُّصِزٔیَّ  َحسَّ َٓ  ٕ ٦ْ َزاَز اب٩ُِ ٤َُ٧يِر  َضا َوصَُو َحََل٢ْ ٣َُِحٔ

ٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ااحسؼ یلظنح، انب ہنییع، انب ریمن، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، ایب ااثعشلء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت



 

 

 ے ہی دحثی  ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اح تل ارحاؾ ںیم اکنح ایک انب ریمن  ے ہی ااضہف ایک ےہ ہک ںیم

زرہی ےس ایبؿ یک  و اس  ے اہک ےھجم سیدی نب امص ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ربخ دی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی اکنح ارحاؾ 

 وھکےنل ےک دعب ایک۔

ء، رضحت انب ابعس ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ااحسؼ یلظنح، انب ہنییع، انب ریمن، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، ایب ااثعشل :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     958    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، زاؤز ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، جابز ب٩ زیس، ابی اٟظٌْاء، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َز  ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َزاُوزُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ یِٕس أَبٔی اٟظَّ و َحسَّ أئ  َْ ٌِ

 ٦ْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َِي٤ُو٧ََة َوصَُو ٣َُِحٔ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َتزَوَّ َٗ َّطُ   ًَبَّإض أ٧َ

ییحی نب ییحی، داؤد نب دبعارلنمح ، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، ایب ااثعشلء، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

  فآہل فملس  ے اح تل ارحاؾ ںیم دیسہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اکنح ایک۔ہیلع

 ییحی نب ییحی، داؤد نب دبعارلامحؿ، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، ایب ااثعشلء، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     959    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ آز٦، جزیز اب٩ حاز٦، ابوَفارہ، حرضت یزیس ب٩ اػ٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٓ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ثَِتىٔی َحسَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ اِْلََػ٥ِّ َحسَّ زَاَرَة 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَبَّإض ٣َِي٤ُو٧َُة ب٨ُِٔت ا ََٟة اب٩ِٔ  ًَٟٔی َوَخا ا٢َ َوكَا٧َِت َخا َٗ َجَضا َوصَُو َحََل٢ْ  ٥َ َتزَوَّ َّ٠ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ، رجری انب احزؾ، اوبرفارہ، رضحت سیدی نب امص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس اکنح ارحاؾ وھکےنل ےک دعب ایک افر ےتہک ںیہ امومنینم دیسہ ومیمہن  ے ھجم ےس ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص



 

 

 دیسہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ریمی افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اخہل  ںیھ۔

 ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ، رجری انب احزؾ، اوبرفارہ، رضحت سیدی نب امص ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     960    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ  :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا اب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ٔ ٤ًََُز 

ٕف  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٌِ ًَلَی خِٔلَبٔة َب  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٕف َوَُل یَِدُلِب َب ٌِ ٍٔ َب ًَلَی بَِي  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍِ َب ٔ ا٢َ َُل یَب َٗ 

ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

عیب )رخدیان ای انچیب(  ر عیب ہن رکے افر ہن وکیئ دفرسے آدیم ےک اکنح ےک اغیپؾ  ر اغیپؾ اکنح ہن  ے رفامای مت ںیم ےس وکیئ دفرسے یک 

 دے۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     961    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ٗلا٪، زہير یحٌی، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل :  راوی

ث٨ََا یَ  ا٢َ ُزصَيِْر َحسَّ َٗ أ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ َیِحٌَی ا ا  ٌّ َّی َج٤ٔي ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ًُبَِيسٔ اہللٔ أَِخبََرنٔی و َحسَّ ِحٌَی 

ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ًَلَی خِٔلَبةٔ أَخٔيطٔ إُٔلَّ أَِ٪ ٧َآ ٍٔ أَخٔيطٔ َوَُل َیِدُلِب  ًَلَی بَِي ٍِ اٟزَُّج١ُ  ٔ ٢َ َُل یَب

َٟطُ   َیأَِذَ٪ 

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی اطقؿ، زریہ ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل

اشد رفامای وکیئ آدیم اےنپ اھبیئ یک عیب  ر عیب ہن رکے افر ہن اےنپ اھبیئ ےک اغیپؾ اکنح  ر اس یک ااجزت ےک ریغب ہیلع فآہل فملس  ے ار



 

 

 اغیپؾ اکنح دے۔

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی اطقؿ، زریہ ییحی، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     962    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز :  راوی

ٔ و َحسَّ  ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا   ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم اس  دن ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     963    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣، ح٤از، ایوب، ٧آٍ :  راوی

 َ ث٨َٔيطٔ أَبُو ك ٔ و َحسَّ ٍٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ  ا١ٕ٣ٔ ا

 اوباکلم، امحد، اویب، انعف، اکی  دن افر ایس دحثی رابرہک یک ذرک یک ےہ۔

 اوباکلم، امحد، اویب، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     964    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز، زہير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، سٌيس، حرضت  :  راوی

َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزصَيِرُ ب٩ُِ رَحِ ثَىٔی  ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َة 



 

 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٍَ صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَلَی خِٔلَبٔة أَخٔيطٔ أَِو َیبٔي ٕ أَِو یَت٨ََاَجُظوا أَِو یَِدُلَب اٟزَُّج١ُ  ٍَ َحأَضْ َٟٔباز ٥َ ٧ََهی أَِ٪ َیبٔي

تَٔضا َز  َٔ َٔٔئ ٣َا فٔی إ٧َٔائَٔضا أَِو ٣َا فٔی َػِح َٚ أُِختَٔضا َٟٔتَِٜت ٤َِٟزِأَةُ كَََل ٍٔ أَخٔيطٔ َوَُل َتِشأ٢َِ ا ٤ًَِْزو ًَلَی بَِي فٔی رَٔوایَتٔطٔ َوَُل َيُش٥ِ اٟزَُّج١ُ اَز 

 ًَلَی َسِو٦ٔ أَخٔيطٔ 

رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ایب رمع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

 ای ریغب ارادہ رخدیاری امؽ یک تمیق ےڑاھ ے ای وکیئ آدیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس عنم رفامای ہک رہشی آدیم داہییت اک امؽ ےچیب

اےنپ اھبیئ ےک اغیپؾ اکنح  ر اغیپؾ اکنح دے ای اےنپ اھبیئ یک عیب  ر عیب رکے افر ہن وکیئ تررت اینپ نہب یک الطؼ اک وساؽ رکے اس 

 ہی ااضہف ایک ےہ ہک ہن وکیئ آدیم اےنپ اھبیئ ےک ےئل اتہک ایڈےلی اےنپ ےیل وج اس ےک ربنت ای راکیب ںیم ےہ رمعف  ے اینپ رفاتی ںیم

 اھبؤ  ر اھبؤ رکے۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ایب رمع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     965    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َُِٟش و َحسَّ  ٌٔيُس ب٩ُِ ا ثَىٔی َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ئَّب أَ٪َّ أَبَا صَُزیِزََة ثَىٔی رَحِ

 ًَ ٤َِٟزُِئ  ٍِ ا ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُل َت٨َاَجُظوا َوَُل َیب َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٕ َوَُل َیِدُلِب َٗ ٍِ َحأَضْ َٟٔباز ٔ ٍٔ أَخٔيطٔ َوَُل یَب لَی بَِي

َٔٔئ ٣َا فٔی إ٧َٔائَٔضا ی َٟٔتَِٜت َٚ اِْلَُِخَ ٤َِٟزِأَةُ كَََل ًَلَی خِٔلَبةٔ أَخٔيطٔ َوَُل َتِشأ٢َِ ا ٤َِٟزُِئ   ا

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

یئ آدیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای رخدی ے ےک ارادہ ےک ریغب زیچ یک تمیق ہن ےڑاھان افر ہن ےچیب رہشی داہییت اک امؽ افر ہن وک

اتہک فہ ایڈلی ےل اےنپ ےئل فہ اےپن اھبیئ ےک اغیپؾ اکنح  ر اغیپؾ اکنح دے افر ہن وکیئ تررت دفرسی تررت یک الطؼ اک وساؽ رکے 

 وج اس ےک ربنت ںیم ےہ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     966    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساُلًلی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ا  ٌّ ٚٔ َج٤ٔي ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًِلَی ح و َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ا 

ٍٔ أَخٔيطٔ  ًَلَی بَِي ٕ َوَُل َیزِٔز اٟزَُّج١ُ  ٤َز ٌِ َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ٣َ ٠َُط  ِْ ٣ٔ ٔ  اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

، دبعاالیلع، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی اس اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل رمعم یک دحثی ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش

 ےہ ہک وکیئ آدیم اےنپ اھبیئ یک عیب  ر زایدیت ہن رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     967    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، اب٩ ایوب، اس٤ٌي١، ًَلء، حرضت ابوہزیزہ یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ححز، :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ  َٗ ََفٕ  ٌِ ٌٔي١َ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ إِٔس٤َ ا  ٌّ ٕ َج٤ٔي ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ََلُئ َحسَّ ٌَ ِٟ ٌٔي١ُ أَِخبََرنٔی ا ث٨ََا إِٔس٤َ

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ًَ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ًَلَی َسِو٦ٔ أَخٔيطٔ َوَُل َیِدُلِب  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠  ا٢َ َُل َيُش٥ِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   لَی خِٔلبَتٔطٔ َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ہلل ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، انب اویب، اامسلیع، العء، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ا

ح یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک املسمونں ےک اھبؤ  ر اھبؤ ہن رکے وبیل  ر وبیل ہن اگل ے افر ہن اس ےک اغیپؾ اکنح  ر اغیپؾ اکن

 دے۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، انب اویب، الیعمس، العء، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     968    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ہ، ًَلء، سہي١، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟؼ٤س، طٌب :  راوی

ََلٔئ َوُسضَ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ِوَرقٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔيض٤َٔا  ِي١ٕ 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ   َوَس٥ََّ٠  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ادمح نب اربامیہ، دبعادمصل، ہبعش، العء، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی دحثی

 رابرہک ایس رطح رفاتی یک ےہ۔

 ادمح نب اربامیہ، دبعادمصل، ہبعش، العء، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکنح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     969    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ساٟؼ٤س، طٌبہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًب :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٤َٔس َحسَّ ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ َّی و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  ًَلَی َسِو٦ٔ أَخٔيطٔ َوخِٔلَبةٔ أَخٔيطٔ اہللُ  اُٟوا  َٗ َُّض٥ِ   ٥َ إُٔلَّ أ٧َ

دمحم نب ینثم، دبعادمصل، ہبعش، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحثی 

  ےک اغیپؾ اکنح  ر۔رابرہک رفاتی رکےت ںیہ اس ںیم ہی ےہ اےنپ اھبیئ ےک اھبؤ افر اےنپ اھبیئ

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل، ہبعش، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ح یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیماح تل ارحاؾ ںیم اکنح یک رحتم افر اغیپؾ اکن

     970    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب ٟيث، یزیس ب٩ ابی حبيب، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ط٤اسہ، ً٘بہ، ب٩ ًا٣ز، حرضت ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 ب٩ ط٤اسہ

ِبُس اہللٔ ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َّطُ و َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٔط٤َاَسَة أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔيٕب   ٔ َُيِرٔظ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث َو  ب٩ُِ َوصِٕب 



 

 

٤ُِٟذِ  ا٢َ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  وُُل إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ٔ َي ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩َِ  ِ٘ ًُ ٍَ ََل َیٔح١ُّ ٤ُ٠ِِٟٔذ٩ٔ٣ٔ ٩ُ٣ٔ أَُخو َس٤ٔ َٓ ٤ُِِٟذ٩ٔ٣ٔ  ا

َّی یََذَر  ًَلَی خِٔلَبةٔ أَخٔيطٔ َحً ٍٔ أَخٔيطٔ َوَُل َیِدُلَب  ًَلَی بَِي  ََ  أَِ٪ َیبَِتا

اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ ق ،، سیدی نب ایب بیبح، دبعارلنمح، نب رامہس، ہبقع، نب اعرم، رضحت دبعارلنمح نب رامہس ےس رفاتی 

نب اعرم ےس ربنم  ر رفامےت نو ے انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ومنم ومنم اک اھبیئ ےہ  ےہ اس  ے ہبقع

یسک ومنم ےک ےئل ہی الحؽ  ںیہ ہک فہ اےنپ اھبیئ یک عیب  ر رخدیاری رکے افر ہن اےنپ اھبیئ ےک اغیپؾ اکنح  ر اغیپؾ اکنح دے اہیں 

 کت ہک فہ ٹوھڑ دے۔

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ ق ،، سیدی نب ایب بیبح، دبعارلنمح، نب رامہس، ہبقع، نب اعرم، رضحت دبعارلنمح نب رامہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکنح راغر ف ہ  ہٹ یک رحتم افر اس ےک اب ل نو ے ےک ایبؿ ںیم

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح راغر ف ہ  ہٹ یک رحتم افر اس ےک اب ل نو ے ےک ایبؿ ںیم

     971    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ  َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک 

 ْٚ َِٟيَص بَِی٨َُض٤َا َػَسا َجُط اب٨ََِتُط َو ًَلَی أَِ٪ یُزَوِّ َد اٟزَُّج١ُ اب٨ََِتطُ  اُر أَِ٪ یُزَوِّ َِ ارٔ َواٟظِّ َِ  اٟظِّ

عف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکنح راغر ےس عنم ییحی نب ییحی، امکل ان

 رفامای ےہ افر راغر ہی ےہ ہک آدیم اینپ یٹیب اک اکنح اس رشط  ر رکے ہک فہ اینپ یٹیب اک اکنح اےس رک ےک دے اگ افر اؿ ےک درایمؿ رہم

 ر وں وک اکی دفرسی اک رہم وصتر ایک اج ے۔رقمر ہن ایک اج ے دفونں تر

 ییحی نب ییحی، امکل انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 نو ے ےک ایبؿ ںیم اکنح راغر ف ہ  ہٹ یک رحتم افر اس ےک اب ل

     972    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبيساہلل ب٩ سٌيس، یحٌی، ًبيساہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ  ث٨ََا یَِحٌَی  اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ی َوًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ َس

 ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ًُبَِئس اہللٔ  ٠ٔطٔ  ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اُر ٤ًََُز  َِ ٍٕ ٣َا اٟظِّ ٔ  ٨َآ

ہلل ہیلع زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص ا

 فآہل فملس ےس اس رطح رفاتی رکےت ںیہ دیبع اہلل یک دحثی ںیم ہی ےہ ہک ںیم  ے انعف ےس اہک راغر ایک ےہ؟

  نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماکنح راغر ف ہ  ہٹ یک رحتم افر اس ےک اب ل نو ے ےک ایب

     973    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ًبساٟزح٩٤، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أد  َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اْٟسَّ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َح٤َّ َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ

ارٔ َِ ٩ًَِ اٟظِّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی 

 ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، دبعارلنمح، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  ےہ۔ ے اکنح راغر ےس عنم ایک

 ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، دبعارلنمح، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ںیماکنح راغر ف ہ  ہٹ یک رحتم افر اس ےک اب ل نو ے ےک ایبؿ 

     974    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠ًََِيطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٍٕ ٔ ٧َآ



 

 

 ٔ اَر فٔی اِْلِٔسََل٦ َِ ا٢َ َُل ٔط َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 (اکنح راغر  ںیہ ےہ )ریغب رہم رقمر ےک ف ہ  ہٹ رکان ے رفامای االسؾ ںیم 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

   ہٹ یک رحتم افر اس ےک اب ل نو ے ےک ایبؿ ںیماکنح راغر ف ہ

     975    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیبَ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ  ٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ا٢َ ٧ََهی َة َحسَّ َٗ َزَة 

و٢َ ا ُ٘ اُر أَِ٪ َي َِ ٕ َواٟظِّ ارٔ َزاَز اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َِ ٩ًَِ اٟظِّ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُجَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِجىٔی اب٨ََِتَک َوأَُزوِّ ُج١ٔ َزوِّ ٟزَُّج١ُ ٟرٔلَّ

ُجَک أُِخًٔی ِجىٔی أُِخَتَک َوأَُزوِّ  اب٨ًَِٔی أَِو َزوِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دیبع اہلل ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ملس  ے اکنح راغر ےس عنم رفامای افر انب ریمن  ے ہی ااضہف ایبؿ ایک ےہ راغر ہی ےہ ہک اکی آدیم دفرسے ےس یلص اہلل ہیلع فآہل ف

  رک دفں اگ۔ےہک  و اینپ یٹیب اک اکنح ےھجم دے ںیم ےھجت اینپ یٹیب اک اکنح دفں اگ ای  و اینپ نہب اک اکنح ےھجم رک دے ںیم اینپ نہب اک اکنح ےھجت

 ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دیبعاہلل ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح راغر ف ہ  ہٹ یک رحتم افر اس ےک اب ل نو ے ےک ایبؿ ںیم

     976    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ًبسہ، ًبيساہلل :  راوی

٥َِٟ یَِذَُکِ  ٔ َو ٩ًَِ ًُبَِيسٔ اہللٔ َوصَُو اب٩ُِ ٤ًََُز بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ٕ و َحسَّ   زٔیَاَزَة اب٩ِٔ ٤َُ٧يِر

 دبعہ، دیبع اہلل ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ  نکی انب ریمن اک ااضہف ذرک  ںیہ ایک۔ اوبرکبی،



 

 

 اوبرکبی، دبعہ، دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ر اس ےک اب ل نو ے ےک ایبؿ ںیماکنح راغر ف ہ  ہٹ یک رحتم اف

     977    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩  :  راوی

 جزیخ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔ  ٔ و َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إ ث٨ََاظ إِٔسَح ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ُس ب٩ُِ ی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  بَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ

 ٍَ َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ا ًَِبسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ َّی اہلُل  َرآ وُُل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي َجابَٔز ب٩َِ 

ارٔ  َِ ٩ًَِ اٟظِّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، ااحسؼ نب اربامیہ، انب رج ،، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رضحت اجرب نب 

  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکنح راغر ےس عنم رفامای ےہ۔دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، ااحسؼ نب اربامیہ، انب رج ،، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رضحت  :  رافی

 اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشاطئ اکنح اک وپرا رک ے ےک ایبؿ ںیم

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رشاطئ اکنح اک وپرا رک ے ےک ایبؿ ںیم

     978    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ٤٧ير، وٛيٍ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس، اح٤ز، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ ٗلا٪، یحٌی ب٩ ایوب، ہظي٥، ا :  راوی

 ًبساٟح٤يس، ب٩ جٌَف، یزیس ب٩ ابی حبيب، ٣زثس، ًبساہلل، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٕ َحسَّ  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا صَُظِي٥ْ ح و َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي



 

 

ََفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔيسٔ ب٩ِٔ َج ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اِْلَِح٤َزُ ح و َحسَّ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔيٕب   

٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٣َ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟيزَنٔیِّ  ًَِبسٔ اہللٔ ا ٔن أَِ٪ یُوفَی بٔطٔ ٣َا زِثَٔس ب٩ِٔ  ِ
َّٙ اْٟشَّ ٥َ إٔ٪َّ أََح

 َّ ى َْ ٤ُِٟ ُى َحٔسیٔث أَبٔی برَِکٕ َواب٩ِٔ ا ِٔ َٟ وَد صََذا  َُِٟفُ ونٔ اِسَتِح٠ِ٠َُت٥ِ بٔطٔ ا ُ ا٢َ اْٟشُّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ  ی َُيَِر أَ٪َّ اب٩َِ ا

 ایب ییحی نب اویب، ،میش، انب ریمن، فعیک، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، ارمح، دمحم نب ینثم، ییحی نب اطقؿ، دبعاا دیم، نب رفعج، سیدی نب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وپرا بیبح، رمدث، دبع اہلل، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

رک ے ےک ارابتر ےس بس ےس دقحار فہ رشط ےہ  س ےک ذرےعی مت  ے ترر وں یک رشاگمنوں وک اےنپ ےئل الحؽ ایک ےہ افر انب ینثم 

 یک رفاتی ںیم رشفط اک ظفل ےہ۔

، اوباخدل، ارمح، دمحم نب ینثم، ییحی نب اطقؿ، دبعاا دیم، نب رفعج، سیدی ییحی نب اویب، ،میش، انب ریمن، فعیک، اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 نب ایب بیبح، رمدث، دبعاہلل، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دےنی افر ریغ اشدی دشہ یک ااجزت اخومیش ےک اسھت نوؿویبہ اک اکنح ںیم زابؿ ےس ااجزت 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ اک اکنح ںیم زابؿ ےس ااجزت دےنی افر ریغ اشدی دشہ یک ااجزت اخومیش ےک اسھت نو ے ےک ایبؿ ںیم

     979    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يْسہ، خاٟس ب٩ حارث، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ٣ :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ َة ا ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِيَْسَ ث٨ََاَحسَّ ٕ َحسَّ ْٔير َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی    

ا٢َ َُل ت٨َُُِٜح اِْلَیِّ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی أَبُو َس٤َ٠ََة َحسَّ ِٟبرِٔکُ َحً َُٜح ا َّی ُتِشَتأ٣ََِز َوَُل ت٨ُِ ٥ُ َحً

ا٢َ أَِ٪ َتِش  َٗ َٕ إٔذ٧َُِضا  ِي َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو َٗ  َُٜت ُتِشَتأَِذَ٪ 

دیبع اہلل نب رمع، رسیمہ، اخدل نب احرث، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےب اکنیح تررت اک اکنح اس یک ااجزت ےک ریغب ہن ایک اج ے افر ہن ابرکہ اک اکنح ایک اج

ں کت ہک اس ےس ااجزت ےل یل اج ے احصہب  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اس یک ااجزت ےسیک نویگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اہی

 فملس  ے رفامای ہک فہ اخومش نو اج ے۔



 

 

 ہنعدیبعاہلل نب رمع، رسیمہ، اخدل نب احرث، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ اک اکنح ںیم زابؿ ےس ااجزت دےنی افر ریغ اشدی دشہ یک ااجزت اخومیش ےک اسھت نو ے ےک ایبؿ ںیم

     980    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ححاد، ب٩ ابی ٤ًْا٪، ابزاہي٥ ب٩ ٣وسی، ًيسٰی، یو٧ص، حشين ب٩ ٣ح٤س  :  راوی

 طیبا٪، رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤، یحٌی، ٣ٌاویہ،

ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ثَىٔی إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی و َحسَّ ٤َاَ٪ ح و َحسَّ ِْ َِٟححَّاُد ب٩ُِ أَبٔی ًُ ث٨ََا ا ٥َ َحسَّ

ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ ٣ُ  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ یُو٧َُص  ٌِ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ح و أَِخبََر٧َا ًٔيَسی َي ٕس َحسَّ َح٤َّ

ثَىٔی  ِبُس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٕ ح و َحسَّ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ارٔمٔیُّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َو٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ب٩ُِ 

 َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ُض٥ِ  اؤَیُة ك٠ُُّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اَ٪ َحسَّ ُى أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ َحشَّ ِٔ َٟ  َٙ َٔ ٔ َواتَّ ٕ َوإِٔس٨َازٔظ ىَی َحٔسیٔث صَٔظا٦ ٌِ ١ِْٔ ٣َ ٕ ب٤ٔٔ ْٔير

َِٟحٔسیٔث  ٦ٕ فٔی صََذا ا اؤیََة ب٩ِٔ َسَلَّ ٌَ  َحٔسیٔث صَٔظا٦ٕ َوَطِیَباَ٪ َو٣ُ

دبعارلزاؼ،  زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اجحج، نب ایب امثعؿ، اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع، وی،س، نیسح نب دمحم ابیشؿ، راعف،

 رمعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح، ٰییحی، اعمفہی، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رابرہک رفاتی یک یئگ ےہ۔

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اجحج، نب ایب امثعؿ، اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع، وی،س، نیسح نب دمحم ابیشؿ، راعف،  :  رافی

 ، ییحی، اعمفہی،دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ اک اکنح ںیم زابؿ ےس ااجزت دےنی افر ریغ اشدی دشہ یک ااجزت اخومیش ےک اسھت نو ے ےک ایبؿ ںیم

     981    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ازریص، اب٩ جزیخ، اسحاٚ ب٩ ابزہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، اب٩ رآٍ،  :  راوی

 حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٍٕ  َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ



 

 

ا٢َ َس  َٗ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُى ُٔلب٩ِٔ َرآ ِٔ ٚٔ َوا٠َّٟ ا ًَِبسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ا  ٌّ و٢ُ َج٤ٔي ُ٘ ََٜة َي ُت اب٩َِ أَبٔی ٠َ٣ُِي ٌِ ٔ٤

ا٢َ  َِٟحا َٗ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ و٢ُ َسأ ُ٘ ًَائَٔظَة َت ُت  ٌِ ًَائَٔظَة َس٤ٔ َواُ٪ ٣َِولَی  ِٛ ُٜٔحَضا أَص٠َُِضا َذ رٔیَةٔ ی٨ُِ

٥ِ ُتِشتَ  ٌَ ََ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ََّضا َتِشَتِحٌٔی أَُتِشَتأ٣َِزُ أ٦َِ َُل  إ٧ٔ َٓ ُط  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َ٘ َٓ أ٣َِزُ 

ََٜتِت  ََٓذَٟٔک إٔذ٧َُِضا إَٔذا هَٔی َس ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ 

اعف، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، انب رج ،، ااحسؼ نب اربمیہ، دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، انب ر

اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ڑلیک ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  س ےک رھگ 

اج ے یگ  فاےل اس اک اکنح رکےت ںیہ ایک اس ےس ااجزت یل اج ے یگ ای  ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای یل

اہلل اعتٰیل اہنع  ے اہک ںیم  ے رعض ایک فہ ایحء رکے یگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب فہ  اعہشئ ریض

 اخومش رےہ اےسی ومعق  ر  و یہی اس یک ااجزت ےہ۔

نب راعف دبعارلزاؼ، انب راعف، رضحت اعہشئ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، انب رج ،، ااحسؼ نب اربمیہ، دمحم  :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  ے ےک ایبؿ ںیمویبہ اک اکنح ںیم زابؿ ےس ااجزت دےنی افر ریغ اشدی دشہ یک ااجزت اخومیش ےک اسھت نو

     982    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ ٓـ١، ٧آٍ بل٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌٔ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو ث٨ََا َس ٠ُُِٗت ٤َٟٔأٟٕک َحسَّ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ُى  ِٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ يٕس 

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ثََک  ا٢َ اِْلَیِّ َحسَّ َٗ  ٥َ ٔشَضا طٔ َوَس٠َّ ِٔ ُّٙ ب٨َٔ ٥ُ أََح

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٔشَضا َوإٔذ٧َُِضا ُػ٤َاتَُضا  ِٔ ََ ِٟبرِٔکُ ُتِشَتأَِذُ٪ فٔی  َضا َوا  ٩ِ٣ٔ َؤٟيِّ

دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب ییحی، دبعاہلل نب لضف، انعف نطب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ویبہ تررت اےنپ فیل ےس زایدہ سفن یک دقحار ےہ افر ونوجاؿ ونکاری ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل

 اس ےک سفن ےک ابرے ںیم ااجزت یل اج ے یگ افر اس یک اخومیش اس یک ااجزت ےہ۔



 

 

 ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب ییحی، دبعاہلل نب لضف، انعف نطب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ اک اکنح ںیم زابؿ ےس ااجزت دےنی افر ریغ اشدی دشہ یک ااجزت اخومیش ےک اسھت نو ے ےک ایبؿ ںیم

     983    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، سٔيا٪، زیاز ب٩ سٌس، ًبساہلل ب٩ ٓـ١، ٧آٍ ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

١ٔ َس٤ٔ  ـِ َٔ ِٟ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ زٔیَاز َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ٕ یُِدبٔرُ  ٍَ ب٩َِ ُجَبيِر ٔ ٍَ ٧َآ

ِٟبرِٔکُ  ٔشَضا ٩ِ٣ٔ َؤٟيَِّضا َوا ِٔ ُّٙ ب٨َٔ يُِّب أََح َّْ ا٢َ اٟ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ُتِشَتأ٣َِزُ َوإٔذ٧َُِضا ُسُٜوتَُضاًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

، انعف نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زاید نب دعس، دبعاہلل نب لضف

فملس  ے اراشد رفامای اشدی دشہ تررت اےنپ آپ یک اےنپ فیل ےس زایدہ دقحار ےہ افر ابرکہ تررت ےس ااجزت یل اج ے یگ افر اس اک 

 وکست اس یک ااجزت ےہ۔

 اہلل نب لضف، انعف نب ریبج، رضحت انب ابعسہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زاید نب دعس، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ اک اکنح ںیم زابؿ ےس ااجزت دےنی افر ریغ اشدی دشہ یک ااجزت اخومیش ےک اسھت نو ے ےک ایبؿ ںیم

     984    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ :  راوی

ٔشَضا ٩ِ٣ٔ َؤٟيِّ  ِٔ ُّٙ ب٨َٔ يُِّب أََح َّْ ا٢َ اٟ َٗ ٔ َو َياُ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ِٟبرِٔکُ َيِشَتأِذ٧َُٔضا أَبُوَصا فٔی و َحسَّ َضا َوا

ٔش  ِٔ اُرصَاََ ا٢َ َوَػ٤ُِتَضا إَِٔقَ َٗ  َضا َوإٔذ٧َُِضا ُػ٤َاتَُضا َوُرب٤ََّا 

انب ایب رمع، ایفسؿ اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ افر اہک اشدی دشہ تررت اےنپ سفن یک اےنپ فیل ےس زایدہ دقحار ےہ افر 

ا اک اخومش رانہ اس یک رطػ ےس ااجزت  ابرکہ ونوجاؿ تررت ےس اےکس سفن ےک ابرے ںیم ا اک ابپ ااجزت بلط رکے اگ افر

 ےہ افر یھبک رفامای ایکس اخومیش ا اک ارقار ےہ۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ؿ ںیمٹوھیٹ ونکاری ڑلیک ےک ابپ وک اس اک اکنح رک ے ےک وجاز ےک ایب

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ٹوھیٹ ونکاری ڑلیک ےک ابپ وک اس اک اکنح رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     985    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ہظا٦، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبةَ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ا٢َ َوَجِسُت فٔی َٛٔتابٔی  َٗ  

َجىٔی َرُس  َِٟت َتزَوَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ٥َ ٟٔٔشتِّ ٔس٨ٔيَن َوبَىَی بٔی َوأ٧ََا ب٨ُِٔت أَُسا٣ََة  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

أََتِتىٔی أ٦ُُّ ُرو٣َاَ٪ َوأَ  َٓ زٔی ُج٤َِي٤َّة  ٌِ َوفَی َط َٓ َُٓؤًُِٜت َطِضّزا  ٤َِٟسٔی٨ََة  ٔس٨َ٣ِا ا َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٍٔ ٔس٨ٔيَن  ًَلَی أُِرُجوَحٕة َو٣َعٔی تِٔش ٧َا 

٠ُِت َصِط صَ َػَواحٔٔيی  ُ٘ َٓ َِٟبأب  ًَلَی ا ِتىٔی  َٔ َٗ أَِو َٓ َٓأََخَذِت بَٔئسی  أََتِیُتَضا َو٣َا أَِزرٔی ٣َا تُزٔیُس بٔی  َٓ َخِت بٔی  َصَ َّی َذَصَب َٓ ِط َحً

ًَلَی  ٔة َو َٛ ِٟبََر ٔ َوا َِٟديِر ًَلَی ا  ٩َ٠ِ ُ٘ َٓ ََِؼارٔ  َ إَٔذا َِٔشَوْة ٩ِ٣ٔ اِْل َٓ أَِزَخ٠َِتىٔی بَِیّتا  َٓ ٔسی  َٔ َش٩َ٠ِ ََ َِ َٓ َِٟيض٩َّٔ  ٔ أَِس٤َ٠َِتىٔی إ َٓ  ٕ ٔ كَائٔز َخيِر

 َٟ ٔ أَِس٨َ٤ِ٠َىٔی إ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُؿّهی  َّی اہللُ  ًِىٔی إُٔلَّ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ِ٠َ َیزُ َٓ  ِيطٔ َرأِٔسی َوأَِػ٠َِح٨َىٔی 

ت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکبی، دمحم نب العء، اوبااسہم، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، رضح

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس اکنح ایک  و ریمی رمع ھچ اسؽ  یھ افر ھجم ےس زافػ ایک  و ںیم ون اسؽ یک  یھ رفامیت ںیہ

(  س ریمے اپس اؾ رفامؿ آںیئ  و ںیم اینپ ہک مہ دمہنی آ ے  و ےھجم اکی امہ کت اخبر راہ افر ریمے ابؽ اکونں کت نوےئگ )ڑھجےئگ

ویلیہسں ےک اسھت وھجےل  ر  یھ اوہنں  ے ےھجم اکپرا ںیم اؿ ےک اپس آیئ اس احؽ ںیم ہک ںیم اس اک اےنپ ابرے ںیم ارادہ  ںیہ 

اہہ رک ریہ  یھ اہیں اتہک ہک ریما  اجیتن  یھ اوہنں  ے ریما اہھت ڑکپا افر ےھجم درفازہ  ر ال ڑھکا ایک افر ںیم اس،س وھپےنل یک فہج ےس اہہ

اس،س وھپانل دنب نوایگ  و ےھجم رھگ ںیم دالخ ایک فاہں دنچ ااصنری تررںیت وموجد  ںیھ  و اوہنں  ے اہک اہلل ریخ فربتک اطع رکے افر 

اھگنسر ایک افر ےھجم وکیئ ریخ فالھبیئ ےس ہصح اطع نو رغض ریمی فادلہ  ے ےھجم اؿ ےک رپسد رکدای اوہنں  ے ریما رس دوھای افر ریما 

 وخػ  ںیہ اچنہپ ہک اچتش ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آ ے افر ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رپسد رکدای۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، اوبااسہم، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ٹوھیٹ ونکاری ڑلیک ےک ابپ وک اس اک اکنح رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     986    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٌی، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، اب٩ ٤٧ير، ًبسہ، ہظا٦، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہایحٌی ب٩ ی :  راوی

ٕ َواٟ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َوَة ح و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ًَِبَسةُ صَُو ابِ و َحسَّ ث٨ََا  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ َّ٩ُ ٠

 َ ٥َ َوأ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َجىٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت َتزَوَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٪َ ا ب٨ُِٔت ٔستِّ ٔس٨ٔيَن َوبَىَی بٔی َوأ٧ََا ُس٠َامِیَ

ٍٔ ٔس٨ٔيَن   ب٨ُِٔت تِٔش

ت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، انب ریمن، دبعہ، اشہؾ، رضح

ںیم ون یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکنح ایک  و ںیم ھچ اسؽ یک ڑلیک  یھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم ےس مہ رتسب نو ے  و 

 اسؽ یک  یھ۔

 ، دبعہ، اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، انب ریمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ٹوھیٹ ونکاری ڑلیک ےک ابپ وک اس اک اکنح رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     987    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز رعوہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِيطٔ ائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟ و َحسَّ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل

َضا َو٣َا ٌَ بَُضا ٣َ ٌَ ٍٔ ٔس٨ٔيَن َوُٟ َِٟيطٔ َوهَٔی ب٨ُِٔت تِٔش ٔ َِّٓت إ ٍٔ ٔس٨ٔيَن َوُز َجَضا َوهَٔی ب٨ُِٔت َسِب ٥َ َتزَوَّ ٨ًََِضا َوهَٔی ب٨ُِٔت ث٤ََاَ٪ َوَس٠َّ َت 

ةَ   ًَِْشَ

ہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض ا

 ے اؿ ےس اکنح ایک  و فہ است اسؽ یک ڑلیک  ںیھ افر اؿ ےس زافػ ایک ایگ  و فہ ون اسؽ یک ڑلیک  ںیھ افر اؿ ےک ولھک ے اؿ ےک اسھت 

 ہ اسؽ  یھ۔ےھت افر  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااقتنؽ نوا  و اؿ یک رمع ا ےنر

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ٹوھیٹ ونکاری ڑلیک ےک ابپ وک اس اک اکنح رک ے ےک وجاز ےک

     988    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، یحٌی، اسحٙ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، حرضت  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوإِٔسَح ا٢َ  و َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ َیِحٌَی َوإِٔسَح َٗ یِٕب  إٔبَِزاصٔي٥َ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ

جَ  َِٟت َتزَوَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أ٪ َحسَّ ٠َِيطٔ  َضا َرُسو٢ُ اہللٔاِْلََخَ ًَ َّی اہللُ  َػل

ةَ  ًَِْشَ ٨َِضا َوهَٔی ب٨ُِٔت ث٤ََاَ٪  ًَ ٍٕ َو٣َاَت  ٥َ َوهَٔی ب٨ُِٔت ٔسٓتٕ َوبَىَی بَٔضا َوهَٔی ب٨ُِٔت تِٔش  َوَس٠َّ

ٰیل ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، ااحسؼ ، اوباعمفہی، اشمع، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعت

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکنح ایک  و اؿ یک رمع ھچ اسؽ  یھ افر اؿ ےس تبحص یک  و اؿ یک 

 ۔رمع ون اسؽ  یھ افر  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااقتنؽ ایک  و اؿ ) اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع( یک رمع ا ےنرہ اسؽ  یھ

ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اقحس، اوباعمفہی، اشمع، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمامہ وشاؽ ںیم اکنھ افر تبحص رک ے

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 امہ وشاؽ ںیم اکنھ افر تبحص رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     989    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رضت ًائظہ ػسي٘ہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، وٛيٍ، سٔيا٪ ب٩ اس٤ٌي١ ب٩ ا٣يہ، ًبساہلل ب٩ رعوہ، ح :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََ  ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصيِر ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ َة  ٌٔي١َ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ َياُ٪  ِٔ ا ُس

 ًَ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ رُعِ ًَ َ أ َٓ ا٢ٕ  ا٢ٕ َوبَىَی بٔی فٔی َطوَّ ٥َ فٔی َطوَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َجىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َتزَوَّ ا َٗ ًَائَٔظَة  یُّ ٩ِ 



 

 

ًَائَٔظُة َتِشَتٔحبُّ  ا٢َ َوكَا٧َِت  َٗ ٥َ كَاَ٪ أَِحَوی ٨ًَِٔسُظ ٣ٔىِّی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِ٪ تُِسخ١َٔ ََٔشائََضا فٔی  ََٔشأئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ا٢ٕ   َطوَّ

، نب اہیم، دبعاہلل نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع 
ی 
م
سغ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ نب ا

وشاؽ ںیم یک  س وکن ی  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس وشاؽ ںیم اکنح رفامای افر ھجم ےس تبحص یھب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبی ےہ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ھجم ےس زایدہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

 یک ایپری  یھ افر رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع بحتسم وصتر رکیت  ںیھ اس ابت وک ہک وشاؽ ںیم ترر وں ےس تبحص

 اج ے۔

، نب اہیم، دبعاہلل نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی
ی 
م
سغ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ نب ا

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ؽ ںیم اکنھ افر تبحص رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمامہ وشا

     990    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪ :  راوی

ًَائَٔظةَ   ١َ ٌِ ٔ ٥ِ یَِذَُکِ ٓ َٟ ٔ َو َياُ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ ٤َُ٧يِر  و َحسَّ

 نب ریمن، ایفسؿ ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ  نکی اس ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک لعف ذموکر  ںیہ۔ا

 انب ریمن، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رکے  و اس ےک ےئل اس تررت ےک رہچے افر ویلیھتہں وج آدیم یسک تررت ےس اکنح اک ارادہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیموج آدیم یسک تررت ےس اکنح اک ارادہ رکے  و اس ےک ےئل اس تررت ےک رہچے افر ویلیھتہں وک اکی رظن اغیپؾ اکنح ےس ےلہپ دےنھکی ےک وجاز 

     991    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، یزیس ب٩ ٛيشا٪، ابی حاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ِيَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َّ  َحسَّ ٨ُِت ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ًََِيطٔ ُٛ ی اہللُ 

َّی اہللُ ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََِؼارٔ  َ َد ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ اِْل َُّط َتزَوَّ أَِخبََرُظ أ٧َ َٓ أََتاُظ َرُج١ْ  َٓ  ٥َ ا٢َ َُل َوَس٠َّ َٗ َِٟيَضا  ٔ ٥َ أ٧َََوزَِت إ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ًِئُن  إٔ٪َّ فٔی أَ َٓ ِيَضا  َٟ ٔ َٓا٧ُِوزِ إ َٓاذَِصِب  ا٢َ  ََِؼارٔ َطِيّئا َٗ َ  اِْل

 انب ایب رمع، ایفسؿ، سیدی نب اسیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

س  ے اکی ےک اپس احرض اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی آدیم  ے آرک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ دی ہک ا

ااصنری تررت ےس اشدی یک ےہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس رفامای ایک  و  ے اےس داھکی ےہ؟ اس  ے اہک  ںیہ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اج افر اےس دھکی ویکہکن ااصنری ترر وں یک آںوھکں ںیم ھچک نوات ےہ۔

 سیدی نب اسیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ایب رمع، ایفسؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رظن اغیپؾ اکنح ےس ےلہپ دےنھکی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیموج آدیم یسک تررت ےس اکنح اک ارادہ رکے  و اس ےک ےئل اس تررت ےک رہچے افر ویلیھتہں وک اکی 

     992    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٣ٌين، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، یزیس ب٩ ٛيشا٪، ابی حاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َ  ٌٔيٕن َحسَّ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ ٣َ ا٢َ و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ِيَشاَ٪  َٛ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ  زَارٔیُّ َحسَّ َٔ ِٟ اؤَیَة ا ٌَ زَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ

ا٢َ  َ٘ َٓ ََِؼارٔ  َ ِجُت ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ اِْل ِّی َتزَوَّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُط ا٨َّٟ َجاَئ َرُج١ْ إ َٟ   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

ِجَتضَ  ٥ِ َتزَوَّ َٛ ًَلَی  ا٢َ  َٗ ِيَضا  َٟ ٔ ِس ٧ََوزُِت إ َٗ ا٢َ  َٗ ََِؼارٔ َطِيّئا  َ إٔ٪َّ فٔی ًُُيؤ٪ اِْل َٓ ِيَضا  َٟ ٔ ُط َص١ِ ٧ََوزَِت إ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٚ ٍٔ أََوا ًَلَی أَِربَ ا٢َ  َٗ ا 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ِٜٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔليَک َوَل ٌِ َِٟحَب١ٔ ٣َا ٨ًَِٔس٧َا ٣َا َُ ٔق صََذا ا َة ٩ِ٣ٔ رُعِ َـّ ٔٔ ِٟ ٤ََّا َت٨ِٔحُتوَ٪ ا أ٧َ َٛ  ٕٚ ٍٔ أََوا ًَلَی أَِربَ

َث َذَٟٔک اٟزَُّج١َ ٓٔيض٥ِٔ  ٌَ ًَِبٕص َب ٔلَی بَىٔی  ا إ ّْ ٌِ َث َب ٌَ َب َٓ ا٢َ  َٗ ٕث ُتٔؼيُب ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ َک فٔی َب َْ ٌَ  ًََسی أَِ٪ ٧َِب

، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدی نب اسیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم یبن ییحی نب نیعم

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دختم ںیم احرض نوا اس  ے رعض ایک ہک ںیم  ے اکی ااصنری تررت ےس اشدی یک ےہ  و یبن 

ای ایک  و  ے اےس داھکی ےہ ویکہکن ااصنری ترر وں یک آںوھکں ںیم ھچک نوات ےہ اس  ے اہک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس رفام

ںیم  ے اےس داھکی ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و  ے اس ےس  ےنت رہم  ر اشدی یک؟ اس  ے اہک اچر افہیق  ر  و اےس یبن 

 ر وگای ہک مت اس اہپڑ ےس اچدنی وھکد الےت نو وج امہرے اپس  ںیہ ےہ اہتبل رقنعبی  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اچر افہیق



 

 

مہ ںیہمت اکی اقہلف ںیم ںیجیھب ےگ اتہک ےھجت اس ےس ھچک لم اج ے انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہلیبق ینب سبع یک رطػ 

 اکی رکشل اجیھب افر اس آدیم وک یھب اس رکشل ںیم رفاہن ایک۔

 ییحی نب نیعم، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدی نب اسیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ایبؿ ںیمرہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم
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زیز ب٩ ابی حاز٦، حرضت سہ١ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤، ابی حاز٦، سہ١ ب٩ سٌس، ٗتبہ، ًبساٌٟ :  راوی

 ب٩ سٌس اٟشاًسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی  ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي فٔیُّ َحسَّ َ٘ َّْ ٌٔيٕس اٟ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس َحاز٦ٕٔ 

ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََاظ  ٔلَی َرُسو٢ٔ َحسَّ ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ َٗ أًٔسیِّ  ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  زٔیز ٌَ ِٟ اہللٔ  ًَِبُس ا

َِٟيَضا َرُسو٢ُ اہللٔ ٔ ٨ََوَز إ َٓ ٔسی  ِٔ ََ ََٟک  َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٔجئُِت أََصُب  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َس َػل ٌَّ َؼ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

٤َِٟزِ  ا َرأَِت ا َّ٤٠َ َٓ ٥َ َرأَِسُط  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل بَطُ ث٥َُّ كَأِكَأ ٔف ٓٔيَضا َطِيّئا َج٠ََشِت ا٨ََّٟوَز ٓٔيَضا َوَػوَّ ِ٘ ٥ِ َي َٟ َُّط  أَةُ أ٧َ

 َٓ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َ٘ ا٢َ َُل َٓ َ٘ َٓ َض١ِ ٨ًَِٔسَک ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ِج٨ٔيَضا  زَوِّ َٓ ََٟک بَٔضا َحاَجْة  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إِٔ٪  َ٘ 

ا٢َ َُل  َ٘ َٓ  ٍَ ََٓذَصَب ث٥َُّ َرَج ا٧ُِوزِ َص١ِ َتحُٔس َطِيّئا  َٓ ٔلَی أَص٠َِٔک  ا٢َ اذَِصِب إ َ٘ َٓ ا٢َ َواہللٔ َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٣َا َوَجِسُت َطِيّئا 

ا٢َ َُل َواہللٔ َ٘ َٓ  ٍَ ََٓذَصَب ث٥َُّ َرَج ِو َخات٤ّٔا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  َٟ ٥َ ا٧ُِوزِ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوَُل َخات٤ّٔا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٟ ا٢َ َسِض١ْ ٣َا  َٗ ٩ِٜٔ َصَذا إَٔزارٔی  ٍُ بٔإَٔزارَٔک َحٔسیٕس َوَل ٥َ ٣َا َتِؼ٨َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُط  ُٔ ٠ََضا َِٔؼ َٓ ُط رَٔزاْئ 

َح٠ََص اٟزَُّج١ُ حَ  َٓ ٠َِيَک ٨ِ٣ُٔط َطِيْئ  ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟبَٔشِتطُ  ٠َِيَضا ٨ِ٣ُٔط َطِيْئ َوإِٔ٪  ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟبِٔشَتُط  َّی إَٔذا كَا٢َ ٣َ إِٔ٪  ا٦َ ً َٗ ِح٠ُٔشُط 

َک  ٌَ ا٢َ ٣َاَذا ٣َ َٗ ا َجاَئ  َّ٤٠َ َٓ َُٓسعَٔی  أ٣َََز بٔطٔ  َٓ ِّّٟيا  ٥َ ٣َُو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  آُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ٣َعٔی ُسوَرةُ ََفَ َٗ آٔ٪  َُِٟقِ  ٩ِ٣ٔ ا

 َٗ ٠ِبَٔک  َٗ  ٔ ٩ًَِ َهِضز ُؤص٩َُّ  ا٢َ َتَِقَ َ٘ َٓ َزَصا  ًَسَّ َذا  َٛ َذا َوُسوَرةُ  آٔ٪ َصَذا َٛ َُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِس ٠٣َُِِّٜتَضا ب٤َٔا ٣َ َ٘ َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ 



 

 

ٔى  ِٔ ارٔبُطُ فٔی ا٠َّٟ َ٘ وَب ُي ُ٘ ٌِ  َحٔسیُث اب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٕٔ َوَحٔسیُث َي

ی ہ، دبعایزعسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس

 

 اعاسدعی ریض ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح، ایب احزؾ، لہس نب دعس، قی

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی تررت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ افر رعض یک اے اہلل ےک روسؽ ںیم 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اےنپ سفن وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل ہبہ رک ے آیئ نوں  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہل فملس  ے اس یک رطػ اف ر ےس ےچین کت داھکی رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانپ رس رابرک اکھج ایل  ب اس تررت فآ

ےک  ے ایخؽ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک ابرے ںیم ھچک ہلصیف  ںیہ ایک  و فہ ھٹیب یئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس اکی آدیم  ے ڑھکے نو رک رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس احصہب ریض 

یک احتج  ںیہ ےہ  و اس اک اکنح ھجم ےس رکدںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ریتے اپس وکیئ زیچ وموجد ےہ؟ اس  ے 

روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےنپ الہ ےک اپس اجؤ افر دوھکی ایک مت وکیئ زیچ اپےت نو؟  اہک  ںیہ اہلل یک مسق اے اہلل ےک

ےہ یہ یک فہ ایگ فا س آای  و رعض ایک اہلل یک مسق  ںیہ ںیم  ے وکیئ زیچ  ںیہ اپیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای دوھکی ارگ و

رھپ فا س آای  و رعض یک  ںیہ اہلل یک مسق! اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس وےہ یک اوگنیھٹ یھب  ںیہ ےہ وکیئ اوگنیھٹ نو فہ ایگ 

رصػ یہی ریمی دنبہت ےہ لہس  ے اہک اس ےک اپس اچدر یھب ہن  یھ افر اہک ںیم اےس آداھ اچدر ےس دے اتکس نوں  و روسؽ اہلل یلص 

ے ازار اک ایک رکے ےگ؟ ارگ  و اےس نہپ ےل اگ  و اس ےک اپس ھچک ہن نواگ افر اس  ے ارگ انہپ  و اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی ریت

ھجت  ر ھچک ہن نواگ فہ آدیم اکیف دری کت اھٹیب راہ رھپ  ب ڑھکا نوا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس فا س اجےت نو ے 

آای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےھجت رقآؿ رکمی آات ےہ؟ اس  ے اہک ےھجم الفں  داھکی  و مکح دای افر اےس البای ایگ  ب فہ

اہں الفں وسرںیت اید ںیہ افر یئک وسر وں وک رامر ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و ا ںیہ زابین ڑپھ اتکس ےہ؟ اس  ے اہک یج 

ںیم  ے اس تررت وک اس رقآؿ یک میلعت ےک ترض وج ےھجت اید ےہ ریتی تیکلم ںیم دے دای  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اج

 ہی دحثی انب ایب احزؾ یک ےہ افر وقعیب یک دحثی اافلظ ںیم اس ےک رقبی رقبی ےہ۔

ی ہ، دبعایزعسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس :  رافی

 

 نب دعس ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح، ایب احزؾ، لہس نب دعس، قی

 اعاسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم
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خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ح٤از ب٩ زیس، زہير ب٩ رحب سٔيا٪، ب٩ ًیی٨ہ اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حشين  :  راوی

 ب٩ ًلی ابی حاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ازُ ب٩ُِ َزیِ  ث٨ََا َح٤َّ ٕ َحسَّ ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ ث٨ََاظ َخ٠َ ث٨ََا و َحسَّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٕب َحسَّ ث٨َٔيطٔ ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٕس ح و َحسَّ

 ًَ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َراَوِرزٔیِّ ح و َحسَّ ٩ًَِ اٟسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  َ إِٔسَح ٩ًَِ أ ُض٥ِ  ٩ًَِ َزائَٔسَة ك٠ُُّ بٔی لٓٔیٕ 

ا٢َ ا َٗ َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث َزائَٔسَة  ٕف  ٌِ ًَلَی َب ُض٥ِ  ـُ ٌِ َِٟحٔسیٔث َیزٔیُس َب ٕس بَٔضَذا ا ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ََٜضا َحاز٦ٔ ِجُت ِس َزوَّ َ٘ َٓ  ِٙ ٔ ٧َِل٠

آ٪ٔ  َُِٟقِ ٤ِِّ٠َضا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٓ 

میہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع ایب احزؾ، رضحت فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، زریہ نب رحب ایفسؿ، نب ہنییع ااحسؼ نب اربا

لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ذموکر یک زمدی اانسد ذرک یک ںیہ زادئہ یک دحثی ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  ے رفامای اجؤ ںیم  ے ریتا اکنح اس ےس رک دای  و اےس رقآؿ اھکس دے۔

اشہؾ، امحد نب زدی، زریہ نب رحب ایفسؿ، نب ہنییع ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع ایب احزؾ، فلخ نب  :  رافی

 رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم رہم
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بساٌٟزیز،  :  راوی  ً اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ اسا٣ہ ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ٣کی،

٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، حرضت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ سے روایت ےہ ٛہ ٣يں ےن ا٦ ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی یزیس، 

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ثَىٔی یَزٔیُس ب٩ُِ  ٕس َحسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح ثَىٔی   أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َحسَّ ٔ ح و َحسَّ َِٟضاز ا

ٔس ب٩ِٔ إٔبِزَ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیزٔیَس   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ِّیُّ َوا٠َّٟ ٤َِٟک ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  اصٔي٥َ 

 َّ ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ َّطُ  َِٟت كَاَ٪ أ٧َ ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُٚ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥ِ كَاَ٪ َػَسا َٛ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 ُٕ َِٟت َِٔؼ ا َٗ ٠ُُِٗت َُل  ا٢َ  َٗ َِٟت أََتِسرٔی ٣َا ا٨َّٟعُّ  ا َٗ ا  ََظا ّة َو َة أُوٗٔيَّ ًَِْشَ ُُٗط ْٔلَِزَوأجطٔ ث٨ًَِِٔی  ت٠َِٔک َػَسا َٓ ٕة  َخ٤ُِص ٣ٔائَةٔ  أُوٗٔيَّ

٥َ ْٔلَِزَوأجطٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٚ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َضَذا َػَسا َٓ  زِٔرَص٥ٕ 



 

 

رضحت ااحسؼ نب اربامیہ، دبعایزعسی نب دمحم، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد، دمحم نب ایب رمع یکم، دبعایزعسی، سیدی، دمحم نب اربامیہ، 

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وساؽ ایک ہک روسؽ اہلل  اوبہملس نب دبعارلنمح

افر شن اھت  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہم انتک اھت؟  و اوہنں  ے رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اینپ ازفاج ےک ےئل رہم ابرہ افہیق

ہنع  ے رعض ایک ایک  و اج ات ےہ ہک شن ایک ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک  ںیہ رفامای فصن افہیق افر ہی اپچن وس درمہ ےھت دیسہ ریض اہلل اعتٰیل 

  س روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اینپ ازفاج ےک ےئل ہی رہم نوات اھت۔

د، دمحم نب ایب رمع یکم، دبعایزعسی، سیدی، دمحم نب اربامیہ، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعایزعسی نب دمحم، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہ :  رافی

 رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح اک ایبؿاکن :   ابب

 رہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوربيٍ، س٠امی٪ ب٩ زاؤز، ٗتبيہ ب٩ سٌيس، یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌٔ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َتکٔیُّ َو ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ٍٔ ُس٠َامِیَ ٤ٔئِمُّ َوأَبُو اٟزَّبٔي ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ا٢َ َیِحٌَی َحسَّ َٗ ُى َٟٔيِحٌَی  ِٔ يٕس َوا٠َّٟ

 َ ٩ًَِ ث ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ًَلَی أَِخبََر٧َا َو ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَی  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ابٕٔت 

ًَلَی ِجُت ا٣َِزأَّة  ِّی َتزَوَّ ٔن ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ َٗ ا٢َ ٣َا صََذا  َ٘ َٓ ةٕ  ٖٕ أَثََز ُػَِفَ ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  َٓ ا٢َ  َٗ َباَرَک َوِزٔ٪ ٧ََواةٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب 

 ٕ َِٟو بَٔظاة ََٟک أَِو٥ِٟٔ َو  اہللُ 

 ی ہ نب دیعس، ییحی، امحد نب زدی، اثتب، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 
ی

 

قی
ییحی نب ییحی، اوبرعیب، امیلسؿ نب داؤد، 

ہی ایک ےہ؟ اوہنں  ے رعض یک اے  ےہ ہک یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے دبعارلنمح نب ترػ  ر زردی ےک اشنؿ دےھکی  و رفامای

اہلل ےک روسؽ ںیم  ے اکی تررت ےس یلھٹگ وجھکر ےک مہ فزؿ وس ے  ر اشدی یک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل 

 ریتے ےئل رابرک رکے، فہمیل رک اچےہ اکی رکبی ےس یہ نو۔

 ی ہ نب دیعس :  رافی
ی

 

قی
 ، ییحی، امحد نب زدی، اثتب، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، اوبرعیب، امیلسؿ نب داؤد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ ًبيس، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  بَرٔیُّ َحسَّ ُِ ِٟ ُس ب٩ُِ ًُبَِيٕس ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَلَی ِبَس اٟزَّحِ و َحسَّ َد  ٖٕ َتزَوَّ ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩َِ 

َّی َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ًَلَی َوِزٔ٪ ٧ََواة ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِو  ًَ َٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو٥ِٟٔ َو ًَ اہللُ 

 ٕ  بَٔظاة

کل ےس رفاتی ےہ ہک دبعارلنمح نب ترػ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن دمحم نب دیبع، اوبتراہن، داتدہ، رضحت ا،س نب ام

 ںیم وجھکر یک یلھٹگ ےک مہ فزؿ وس ے  ر اشدی یک۔  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ا ںیہ رفامای فہمیل رک، اچےہ رکبی یہ ےس نو۔

 دمحم نب دیبع، اوبتراہن، داتدہ، رضحت ا،س نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم

     998    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، طٌبہ، ٗتازہ، ح٤يس، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

 ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ  َتاَزَة َوح٤َُِيٕس  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٍْ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َوٛٔي ث٨ََا إِٔسَح َد و َحسَّ ٖٕ َتزَوَّ ِو ًَ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ 

 َ ًَل ٕ ا٣َِزأَّة  َِٟو بَٔظاة َٟطُ أَِو٥ِٟٔ َو ا٢َ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ی َوِزٔ٪ ٧ََواةٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َوأَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہبعش، داتدہ، دیمح، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعارلنمح نب ترػ ریض اہلل اعتٰیل 

وجھکر یک یلھٹگ ےک مہ فزؿ وس ے ےک رہم  ر اشدی یک افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ رفامای ہک ہنع  ے اکی تررت ےس 

 فہمیل رک اچےہ اکی رکبی یہ ےس نو۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہبعش، داتدہ، دیمح، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم



 

 

     999    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٍ، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، وہب ب٩ جزیز، اح٤س ب٩ َخاغ، طبابہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ابوزاؤز، ٣ح٤س ب٩ رآ :  راوی

ًَِبسٔ  ٍٕ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ح و َحسَّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ و َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ  اہللٔ 

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٕ ح و َحسَّ ا٢َ َجزٔیز َٗ ٔ َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث َوصِٕب  ٩ًَِ ح٤َُِيٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  ث٨ََا َطَبابَُة ك٠ُُّ إغ َحسَّ  َٔخَ

ِجُت ا٣َِزأَةّ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َتزَوَّ ا٢َ  َٗ 

ابشہب، دیمحایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک دمحم نب ینثم، اوبداؤد، دمحم نب راعف، اہرفؿ نب دبع اہلل، فبہ نب رجری، ادمح نب رخاش، 

 ںیہ۔

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد، دمحم نب راعف، اہرفؿ نب دبعاہلل، فبہ نب رجری، ادمح نب رخاش، ابشہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم رہم

     1000    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ہ، َرض ب٩ ط٤ي١، طٌبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

َبُة حَ و َحسَّ  ٌِ ث٨ََا ُط اَُل أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِي١ٕ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ٔ ب٩ُِ ث٨ََا إِٔسَح زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  سَّ

ٖٕ َرآنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ ِو ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ََّشا َي ُت أَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَلَیَّ َبَظاَطُة  ُػَضِيٕب  ٥َ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 َٙ ٠ُِت ٧ََواّة َوفٔی َحٔسیٔث إِٔسَح ُ٘ َٓ َتَضا  ِٗ ٥ِ أَِػَس َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ََِؼارٔ  َ ِجُت ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ اِْل ٠ُِت َتزَوَّ ُ٘ َٓ زِٔض  ٌُ ِٟ  ٩ِ٣ٔ َذصَٕب  ا

 ،بیہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب دقاہم، رضن نب لیمش، ہبعش، دبعایزعسی نب

دبعارلنمح نب ترػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے داھکی افر ھجم  ر اشدی یک وخیش ےک آاثر 

آہل فملس  ے رفامای  و  ے اس اک رہم انتک ادا ےھت  و ںیم  ے رعض ایک ںیم  ے اکی ااصنری تررت ےس اشدی یک ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ایک؟ ںیم  ے رعض ایک اکی یلھٹگ ےک ربارب افر ااحسؼ یک دحثی ںیم ےہ وس ے ےس۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب دقاہم، رضن نب لیمش، ہبعش، دبعایزعسی نب ،بیہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1001    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ح٤زہ، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ٣ْىی، ابوزاؤز، طٌبہ،  :  راوی

بِ  ًَ َبُة َواِس٤ُطُ  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩ًَِ و َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ  ُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی 

ًَلَی َوِزٔ٪ ٧ََواةٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ  َد ا٣َِزأَّة  ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َتزَوَّ  َّ٪ 

انب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، ایب زمحہ، ہبعش، دبعارلنمح، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعارلنمح نب 

 ؿ وس ے  ر اکنح ایک۔ترػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکی تررت ےس وجھکر یک یلھٹگ ےک مہ فز

 انب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، ایب زمحہ، ہبعش، دبعارلنمح، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیمرہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآ

     1002    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، وہب، طٌبہ :  راوی

 َّ َُيَِر أ٧َ  ٔ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا َوصِْب أَِخبََر٧َا ُط ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ و َحسَّ ًَ َٟسٔ  ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َو َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُط 

ٖٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ِو ًَ  ب٩ِٔ 

دمحم نب راعف، فبہ، ہبعش اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ وسا ے اس ےک ہک دبعارلنمح نب ترػ ےک وٹیبں ںیم ےس اکی 

( ےک اافلظ ےہک ںیہ۔
ٍ
ت  َ
 آدیم  ے ) نِمْ َذه

 ہبعشدمحم نب راعف، فبہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1003    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اس٤ٌي١، اب٩ ٠ًيہ، ًبساٌٟزیز، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َة  ىٔی اب٩َِ ٠ًَُيَّ ٌِ ٌٔي١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َ َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٢َ اہللٔ َػل

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُزَ  ًَ َّی اہللُ  ٠َٕص ََفََٛٔب ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َِ َساةٔ بٔ َِ ِٟ ََٓؼ٠َِّی٨َا ٨ًَِٔسَصا َػََلَة ا ا٢َ  َٗ ُٕ ا َخِيبََر   َوَرَٛٔب أَبُو ك٠ََِحَة َوأ٧ََا َرزٔی

ٚٔ َخ  ا َٗ ٥َ فٔی ُز ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِجَزی ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ َّی اہللُ  دَٔذ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل َٓ ََٟت٤َصُّ  َبًٔی  ِٛ ِيبََر َوإٔ٪َّ ُر

دٔٔذ ٧َٔيیِّ  َٓ ِّی َْلََری بََياَق  إٔن َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  دٔٔذ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل َٓ  ٩ًَِ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َوا٧َِحَْسَ اِْلَٔزاُر  َّی اہللُ  ا َزَخ١َ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ  ٥َ

 َٗ ٨ِ٤َُِٟذرٔی٩َ  َشاَئ َػَباُح ا َٓ  ٕ ِو٦ َٗ ٨َِٟا بَٔشاَحٔة  َّا إَٔذا ٧َزَ بَِت َخِيبَرُ إ٧ٔ بَرُ ََخٔ ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َٗ َیَة  ََِٟقِ َد ا ِس ََخَ َٗ ا٢َ َو َٗ ََٟضا ثَََلَث ٣َزَّإت  ا

 ًَ ا٢َ  َٗ ْس َواہللٔ  اُٟوا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ٤ًَِأٟض٥ِٔ  ٔلَی أَ ِو٦ُ إ َ٘ ِٟ ٨َِوّة ا ًَ ا٢َ َوأََػب٨َِاَصا  َٗ َِٟد٤ٔيُص  ْس َوا ُف أَِػَحاب٨َٔا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٔ َو زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا

ُدِذ جَ  َٓ ا٢َ اذَِصِب  َ٘ َٓ ِئی  ًِٔلىٔی َجارٔیَّة ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َ٘ َٓ َحائَطُ زِٔحَيُة  َٓ ِيُی  ٍَ اٟشَّ َة ب٨َِٔت َوُج٤ٔ ٔٔيَّ أََخَذ َػ َٓ  ارٔیَّة 

ًَِلِيَت زِٔحَيةَ  ا٢َ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل َحاَئ َرُج١ْ إ َٓ ٔ حٌَُٓیٕ  ير ـٔ یَِوَة َوا٨َّٟ َة ب٨َِٔت حٌَُٓیٕ َسئِّس َُقَ ٔٔيَّ  َػ

 َ٠ َٓ ََٓحاَئ بَٔضا  ا٢َ  َٗ ا٢َ اِزًُوُظ بَٔضا  َٗ ََٟک  ِئی ٣َا َتِؼ٠ُُح إُٔلَّ  ا٢َ ُخِذ َجارَٔیّة ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟيَضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔ ا ٧ََوَز إ َّ٤

 َ٘ ًَِت َشَضا أَ ِٔ ََ ا٢َ  َٗ َضا  َٗ َٟطُ ثَابْٔت یَا أَبَا َح٤ِزََة ٣َا أَِػَس ا٢َ  َ٘ َٓ َجَضا  َضا َوَتزَوَّ َ٘ ًَِت ا٢َ َوأَ َٗ ٔ َُيَِرَصا  َّی إ َجَضا َحً َذا كَاَ٪ َضا َوَتزَوَّ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  أَِػَبَح ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َُٟط ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟي١ٔ  أَصَِسِتَضا  َٓ َٟطُ أ٦ُُّ ُس٠َِي٥ٕ  زَِتَضا  ٙٔ َجضَّ ی ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ كَاَ٪ ٨ًَِٔسُظ  بٔاِٟطَّ َ٘ َٓ وّسا  َوَس٥ََّ٠ رَعُ

١َ اٟزَُّج١ُ یَ  ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ا  ٌّ ا٢َ َوَبَشَم ٧َٔل َٗ ٠َِيحِٔئ بٔطٔ  َٓ ١َ اٟزَُّج١ُ َیحٔيُئ َطِيْئ  ٌَ ٔ َوَج ٤ِز ١َ اٟزَُّج١ُ َیحٔيُئ بٔاٟتَّ ٌَ حٔيُئ بٔاِْلَٗٔٔم َوَج

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٓکَا٧َِت َؤٟي٤ََة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َحاُسوا َحِيّشا  َٓ  ٩ٔ٤ِ  بٔاٟشَّ

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زریہ نب رحب، اامسلیع، انب ہیلع، دبعایزعسی، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

افر  ے ربیخ اک زغفاہ ڑلا مہ  ے اس ریبخ ےک اپس یہ حبص یک امنز ادنریھے ںیم ادا یک  و اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار نو ے 

ہل فملس  ے ربیخ ےک وکوچں ںیم دفڑ اگلان رشفع یک افر اوبہحلط یھب وسار نو ے افر ںیم اوبہحلط ےک ےھچیپ اھٹیب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

اہلل ہیلع ریما انٹھگ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راؿ ےس گل اجات اھت افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ازار یھب آپ یلص 

 فملس یک راؿ یک دیفسی داتھکی اھت  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فآہل فملس یک راؿ ےس کسھک ایگ اھت افر ںیم اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 ربیخ فریاؿ نوایگ ےب کش مہ  ب یسک دیماؿ ںیم ارتےت ںیہ  و اس وقؾ یک حبص ےڑی نو 
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
اجیت ےہ فملس یتسب ںیم ےچنہپ  و رفامای اَّللّ

 رمہبت رفامای افر وگ اےنپ اےنپ اکومں یک رطػ لکن ےکچ ےھت نج وک ڈراای اجات ےہ اؿ اافلظ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے نیت

اوہنں  ے اہک دمحم آےکچ ںیہ دبعایزعسی  ے اہک ہک امہرے ضعب اسویھتں  ے ہی یھب اہک ہک رکشل یھب آاکچ رافی ےتہک ںیہ مہ  ے ربیخ وک 

دہیح احرض نو ے افر رعض ایک اے اہلل ےک یبن ےھجم ربجا حتف رکایل افر دیقی  عم ود  ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 



 

 

دیقویں ںیم ےس ابدنی اطع رکدںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اجؤ افر اکی ابدنی ےل و اوہنں  ے ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

اے اہلل ےک یبن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنب ییح وک ےل ایل  و اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی آدیم  ے آرک اہک 

 ے دہیح وک ہی نب ییح ونبرقہظی ف ونبریضن یک رسدار اطع رک دی فہ آپ ےک العفہ یسک ےک اشایؿ اشؿ  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہیلع فآہل فملس  ے اےس داھکی رفامای فملس  ے رفامای دہیح وک ابدنی ےک رمہاہ البؤ انچہچن فہ اےس ےل رک احرض نو ے  ب یبن رکمی یلص اہلل 

ہک  و اس ےک العفہ دیقویں ںیم ےس وکیئ ابدنی ےل ےل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ آزاد ایک افر اؿ ےس اشدی یک اثتب 

اہلل ہیلع فآہل فملس راہتس ںیم ےچنہپ رافی  ے اہک اے اوبزمحہ اس اک رہم ایک اھت؟ رفامای اؿ وک آزاد رکان افر اشدی رکان یہ رہم اھت  ب آپ یلص 

 و اےس اؾ میلس  ے ایتر رک ےک رات ےک فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم جیھب دای افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ڑمچے اک درتس وخاؿ  ے احب تل رعفیس حبص یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س ےک اپس وج ھچک نو فہ ےل آ ے افر اکی

 وھچبا دای انچہچن ضعب آدیم رینپ افر ضعب وجھکرںی افر ضعب یھگ ےل رک احرض نو ے رھپ اوہنں  ے اس بس وک الم رک امدیلہ ولحا ایتر رکایل

 افر یہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فہمیل اھت۔

 ت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، الیعمس، انب ہیلع، دبعایزعسی، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم
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ابوربيٍ، ح٤از اب٩ زیس، ثابت ًبساٌٟزیز، ػہيب ا٧ص ٗتبہ ب٩ سٌيس، حا٣س ثابت، طعی ب٩ حبحاب، ابوًوا٧ہ،  :  راوی

٣ح٤س ب٩ ًبيس ابو٤ًْا٪ ا٧ص زہير ب٩ رحب ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ٤ًز ب٩ سٌس، ًبساٟززاٚ، سٔيا٪ یو٧ص ب٩ 

 ًبيس، طٌيب

ثَىٔی  ٩ًَِ و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ ُػَضِيٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٩ًَِ ثَابٕٔت َو ىٔی اب٩َِ َزیِٕس  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ث٨ََاظ  أَبُو اٟزَّبٔي أ٧ََٕص ح و َحسَّ

 ٩ًَِ ِئب ب٩ِٔ َحِبَحإب  ٌَ ٩ًَِ ثَابٕٔت َوُط ىٔی اب٩َِ َزیِٕس  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ ٌٔيٕس َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  أ٧ََٕص ح و َحسَّ

ث٨ََا أَبُو بَرٔیُّ َحسَّ ُِ ِٟ ُس ب٩ُِ ًُبَِيٕس ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ َتاَزَة َو َٗ  ٩ًَِ َوا٧ََة  ٩ًَِ أ٧ََٕص ح  ًَ ٤َاَ٪  ِْ ٩ًَِ أَبٔی ًُ ًََوا٧ََة 

ٕب  ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ُس ب٩ُِ  و َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ َِٟحِبَحأب  ِئب ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ ُط ثَىٔی أَبٔی  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َحسَّ

 َ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ًُب َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ٚٔ َج٤ٔي ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ٕس َو ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َو٤ًَُزُ ب٩ُِ َس ٍٕ َحسَّ ٔ ًَ َرآ ِئب ب٩ِٔ ِيٕس  ٌَ ٩ِ ُط



 

 

١َ ًٔتِ  ٌَ َة َوَج ٔٔيَّ َٙ َػ ًَِت َّطُ أَ ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُض٥ِ  ٩ًَِ أ٧ََٕص ك٠ُُّ َِٟحِبَحأب  ٕ ا اذ ٌَ َضا َوفٔی َحٔسیٔث ٣ُ َٗ َضا َػَسا َ٘

َضا َ٘ َضا ًِٔت َٗ َة َوأَِػَس ٔٔيَّ َد َػ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ َتزَوَّ

اب، اوبتراہن، دمحم نب دیبع اوبامثعؿ ا،س  اوبرعیب، امحد انب
 
ی ہ نب دیعس، احدم اثتب، یعش نب بح

 

زدی، اثتب دبعایزعسی، ،بیہ ا،س قی

زریہ نب رحب اعمذ نب اشہؾ، دمحم نب راعف، رمع نب دعس، دبعارلزاؼ، ایفسؿ وی،س نب دیبع، بیعش فلتخم اانسد ےس رفاتی ذرک یک ےہ 

آہل فملس ےس رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی وک آزاد ایک افر اؿ یک ہک رضحت ا،س یبن یلص اہلل ہیلع ف

آزادی وک اؿ اک رہم رقمر ایک افر اعمذ  ے اےنپ ابپ ےس دحثی رفاتی یک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی ےس اشدی یک 

 افر اؿ اک رہم اؿ یک آزادی وک رقمر ایک۔

اب، اوبتراہن، دمحم نب دیبع  :  رافی
 
ی ہ نب دیعس، احدم اثتب، یعش نب بح

 

اوبرعیب، امحد انب زدی، اثتب دبعایزعسی، ،بیہ ا،س قی

 نب دعس، دبعارلزاؼ، ایفسؿ وی،س نب دیبع، بیعش اوبامثعؿ ا،س زریہ نب رحب اعمذ نب اشہؾ، دمحم نب راعف، رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ز، ابی بززہ، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی خاٟس ب٩ ًبساہلل، ٣ِطٖ، ًا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣َُِطِّ ِبٔس اہللٔ  ًَ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  أَبٔی ٣ُوَسی 

 َّٟ ٥َ فٔی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط أَِجَزا٪ٔ اہللٔ َػل َٟ ُجَضا  ُٙ َجارٔیََتطُ ث٥َُّ یََتزَوَّ ٔ ت ٌِ  ٔذی ُي

ییحی نب ییحی اخدل نب دبع اہلل، رطمػ، اعرم، ایب ربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 اشدی رکے رفامای اس ےک ےئل دفرہا ارج ےہ۔فآہل فملس  ے اس آدیم ےک ابرے ںیم وج اینپ ویڈی وک آزاد رکے رھپ اس ےس 

 ییحی نب ییحی اخدل نب دبعاہلل، رطمػ، اعرم، ایب ربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  افر میلعت رقآؿ افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیمرہم ےک ایبؿ ںیم
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبةَ  َٖ أَبٔی ك٠ََِحَة یَِو٦َ  َحسَّ ٨ُِت رِٔز ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ث٨ََا ثَابْٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا   َحسَّ

َُِت اٟظَّ  َ أََتِی٨َاص٥ُِ حٔيَن بَز َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َس٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َسمٔی َت٤َصُّ  َٗ ُجوا ٣ََوأطَيُض٥ِ ٤ِ َخِيبََر َو ِس أََِخَ َٗ ُص َو

َّی  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ َو َٗ َِٟد٤ٔيُص  ْس َوا اُٟوا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ُُٔذؤسض٥ِٔ َو٣َکَات٠ٔٔض٥ِٔ َو٣ُزُورٔص٥ِٔ  ُجوا بٔ بَِت َوََخَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََخٔ اہللُ 

َشاَئ َػ  َٓ ِو٦ٕ  َٗ ٨َِٟا بَٔشاَحٔة  َّا إَٔذا ٧َزَ ِت فٔی َسِض٥ٔ زِٔحَيَة َجارٔیَْة َج٤ٔي٠َْة َخِيبَرُ إ٧ٔ ٌَ َٗ َّ َوَج١َّ َوَو ًَز ا٢َ َوَصز٣ََُض٥ِ اہللُ  َٗ ٨ِ٤َُِٟذرٔی٩َ  َباُح ا

ٔلَی أ٦ُِّ ُس٠َِي٥ٕ ُتَؼ  َضا إ ٌَ َٓ ةٔ أَِرُؤٕض ث٥َُّ َز ٌَ ٥َ بَٔشِب ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اِطتََراصَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟطُ َوتُ َٓ َضا  ٌُ ا٢َ َوأَِحٔشبُطُ ٨ِّ َٗ َضيِّئَُضا 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َوَج َٗ ُة ب٨ُِٔت حٌَُٓیٕ  ٔٔيَّ َتسُّ فٔی بَِیتَٔضا َوهَٔی َػ ٌِ ا٢َ َوَت ٤َِز َواِْلََٗٔم َٗ ٥َ َؤٟي٤ََتَضا اٟتَّ

احٔيَؽ َؤجيَئ بٔاِْل٧ََِلا َٓ َ ُٓٔحَؼِت اِْلَِرُق أ  ٩َ٤ِ ا٢َ َواٟشَّ َٗ ا٢َ َو َٗ ٍَ ا٨َّٟاُض  ٔ َظب َٓ  ٩ٔ٤ِ ِت ٓٔيَضا َؤجيَئ بٔاِْلَٗٔٔم َواٟشَّ ٌَ ُؤؿ َٓ  َٔ

٥َِٟ َیِححُ  هَٔی ا٣َِزأَتُُط َوإِٔ٪  َٓ اُٟوا إِٔ٪ َحَحَبَضا  َٗ َٟٕس  َجَضا أ٦َِ اتََّدَذَصا أ٦َُّ َو ا أََراَز أَ ا٨َّٟاُض َُل ٧َِسرٔی أََتزَوَّ َّ٤٠َ َٓ َٟٕس  هَٔی أ٦ُُّ َو َٓ ِ٪ ِبَضا 

٤َِٟٔسی٨َةٔ  ا َز٧َِوا ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ َجَضا  ِس َتزَوَّ َٗ َّطُ  ُٓوا أ٧َ َز ٌَ َٓ  ٔ ٌٔير َِٟب ٔ ا ًَُحز ًَلَی  َسِت  ٌَ َ٘ َٓ َب َحَحَبَضا  َٛ ٠َِيطٔ  َیزِ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َز

َباُئ َو٧ََسَر َرُسو٢ُ  ـِ ٌَ ِٟ ُة ا َٗ ثََرِت ا٨َّٟا ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َا  ٌِ َٓ ٥َ َوَز ِس َوَس٠َّ َٗ َشتََرَصا َو َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٧ََسَرِت  ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 َّ ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠ُُِٗت یَا أَبَا َح٤ِزََة أََو ا٢َ  َٗ َِٟيُضوزٔیََّة  َس اہللُ ا ٌَ ٩َ٠ِ أَبِ ُ٘ َٓ َِٓت ا٨َِّٟشاُئ  ا٢َ إٔی َواہللٔ أَِْشَ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

أَِزًُو اَٟٟ  َٓ ُْىٔی  ٌَ َِٟح٤ّا َوكَاَ٪ یَِب ٍَ ا٨َّٟاَض ُخِبزّا َو أَِطَب َٓ ا٢َ أ٧ََْص َوَطضِٔسُت َؤٟي٤ََة َزی٨ََِب  َٗ  ٍَ َٗ ِس َو ا٦َ َ٘ َٗ  َْ ا ََفَ َّ٤٠ََٓ ٨َّاَض 

 َ ًَل ١َ ی٤َُزُّ  ٌَ َح َٓ َجا  ٥ِ َیَِخُ َٟ َِٟحٔسیُث  َٕ َرُجََلٔ٪ اِسَتأ٧ََِص بٔض٤َٔا ا َتَد٠َّ َٓ ُتطُ  ٌِ ٔ ٕ ٨ِ٣ُٔض٩َّ َوَتب ًَلَی ك١ُِّ َواحَٔسة ُيَش٥ُِّ٠  َٓ ی ََٔشائٔطٔ 

 َٓ َٕ َوَجِسَت أَص٠ََِک  ِي َٛ ٕ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  وُٟوَ٪ بَٔديِر ُ٘ َي َٓ ِٟبَِئت  َٕ أْمُتَْن یَا أَص١َِ ا ِي َٛ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ ٍَ َسََل٦ْ  َْ َرَج ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ  ٕ و٢ُ بَٔديِر ُ٘ َي

 َّ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ُط  ٌَ ُت ٣َ ٌِ َواَوَرَج َٓ َجا  َََٓخَ ا٣َا  َٗ  ٍَ ِس َرَج َٗ ا َرأَیَاُظ  َّ٤٠ََٓ َِٟحٔسیُث  ِس اِسَتأ٧ََِص بٔض٤َٔا ا َٗ َِٟباَب إَٔذا صَُو بٔاٟزَُّج٠َئِن  ہللٔ ا

 َّ٤٠َ َٓ ُط  ٌَ ُت ٣َ ٌِ ٍَ َوَرَج َج َجا ََفَ ِس ََخَ َٗ َُّض٤َا  َِٟووُِی بٔأ٧َ ٠َِيطٔ ا ًَ َِٟبأب ٣َا أَِزرٔی أ٧ََا أَِخبَرِتُُط أ٦َِ أ٧ُِز٢َٔ  ٔة ا َّٔ ٍَ رِٔج٠َُط فٔی أُِسُٜ ا َوَؿ

 َ ٔ اِْلیََة َُل َتِسُخ٠ُوا بُُيوَت ا٨َّٟٔيیِّ إُٔلَّ أ الَی َصٔذظ ٌَ ِٟٔحَحاَب بَِيىٔی َوبَِی٨َطُ َوأ٧َِز٢ََ اہللُ َت  ِ٪ یُِذَذَ٪ َل٥ُِٜ اِْلیَةَ أَِرَخی ا

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ربیخ ےک دؿ اوبہحلط ےک ےھچیپ اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت ا،س ریض ا

ر وسار اھت افر ریما دقؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ رابرک وک ٹوھ اجات اھت وسرج ےک ولطع نوےت یہ مہ ربیخ اج ےچنہپ اف

فڑے افر وٹرکایں ےل رک ےلکن اوہنں  ے اہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل ووگں  ے اےنپ اجونرفں وک ابرہ اکنؽ ایل اھت افر فہ اےنپ دکاؽ افر اھپ

 و فملس یھب ںیہ افر رکشل یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریبخ ربابد نوایگ  ب مہ یسک وقؾ ےک دیماؿ ںیم ارت ےت ںیہ 



 

 

 تسکش دی افر رضحت دہیح ےک ہصح ںیم اکی وخوصبرت ابدنی اؿ یک حبص ربی نو اجیت ےہ نج وک ڈراای اجات ےہ ابآلرخ اہلل  ے ا ںیہ

آیئ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس اس وک است ابدنویں ےک دبےل ںیم رخدی ایل رھپ اےس اؾ میلس یک رطػ اجیھب ہک 

فآہل فملس  ے ہی اس ےئل رفامای اتہک ایہن ےک رھگ  فہ اےس انب ونسار رک ایتر رکدںی افر رافی ےتہک ںیہ ہک ریما امگؿ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع

 ںیم فہ اینپ دعت وپری رکںیل افر ہی ابدنی ہی تنب ییح  ںیھ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےک فہمیل ںیم وجھکر، رینپ

رےھک ےئگ افر رینپ افر نھکم الای ایگ افر ووگں  ے  افر نھکم اک اھکان ایتر رکفاای زنیم وک وھکدا ایگ زگوھں ںیم ڑمچے ےک درتس وخاؿ ال رک

 وخب ریس )ٹیپ رھب رک( نو رک اھکای افر ووگں  ے اہک مہ  ںیہ اجےتن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس اشدی یک ای اؾ فدل انبای

رکفاںیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبی نوں ےہ؟ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا ںیہ  ردہ 

افر فہ  یگ افر ارگ  ںیہ  ردہ ہن رکفاای  و اؾ فدل نویگ  س  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وسار نو ے اک ارادہ ایک  و ا ںیہ  ردہ رکفاای

فآہل فملس  ے اؿ ےس اشدی یک ےہ۔  ب دمہنی ےک افٹن ےک ےلھچپ ہصح  ر ھٹیب ںیئگ  و احصہب وک ولعمؾ نوا ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

اہلل رقبی ےچنہپ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ افینٹن وک دفڑاان رشفع ایک  و مہ  ے یھب اینپ وسارایں زیت رکدںی آپ یلص 

افر ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رگ ڑپے آپ یلص  ہیلع فآہل فملس یک ابصعء افینٹن  ے وھٹرک اھکیئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اہلل ہیلع فآہل فملس اےھٹ افر اؿ  ر  ردہ ایک افر زعمز ترر وں  ے انہک رشفع رکدای اہلل اس وہیدہی وک دفر رکے، رافی ےتہک ںیہ ںیم  ے

اہلل یک مسق ! آپ رگ ڑپے ےھت ا،س ےتہک  اہک@ اے اوبزمحہ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رگ ڑپے ےھت؟ و اوہنں  ے اہک@ اہں

ںیہ ہک ںیم زبنی ےک فہمیل ںیم احرض نوا  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفیٹ افر وگتش ےس ٹیپ رھب 

 ہیلع فآہل فملس افرغ نو رک اےھٹ  و رک الھکای افر ووگں وک الب ے ےک ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم اجیھب اھت  ب آپ یلص اہلل

 ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ الچ افر دف آدویمں  ے اھک ے ےک دعب ھٹیب رک وگتفگ رشفع رک دی فہ ہن ےلکن آپ یلص اہلل ہیلع

 
ْ
ی 
َ ل
َ
ع

اٌؾ  ْم اے رھگ فاو مت ےسیک نو؟ اوہنں فآہل فملس اینپ ازفاج ےک اپس رشتفی ےل ےئگ اؿ ںیم ےس اکی وک السؾ ایک افر رفامےت َْسَ

ُک

 ے اہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ریختی ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ ویبی وک اسیک اپای؟ آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ا ںیہ دھکی ہیلع فآہل فملس رفامےت تہب رتہب ےہ  ب فا س درفازہ  ر ےچنہپ  و فہ دفونں آدیم وحم وگتفگ ےھت آپ یلص اہلل

رک وٹ آ ے فہ ڑھکے نو ے افر ےلچ ےئگ اہلل یک مسق! ےھجم اید  ںیہ ہک ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ دی ای آپ یلص اہلل 

 ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہیلع فآہل فملس  ر فیح انزؽ یک یئگ ہک فہ اج ےکچ ںیہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس و ے افر ںیم فا س آای 
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ا ي
َ
ا فملس  ے اانپ اپؤں درفازہ یک وچٹھک  ر راھک  و ریمے افر اےنپ درایمؿ  ردہ ڈاؽ دای افر اہلل زع فلج  ے ہی آتی انزؽ یک ل

ْم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگفں ںیم تم دالخ نو وسا ے

لَُک
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وَت ا ُ ُ
 
  اس ےک ہک ںیہمت ااجزت دی اج ے۔ي

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 افر وےہ فریغہ یک اوگنیھٹ اک رہم نو ے ےک ایبؿ ںیمرہم ےک ایبؿ ںیم افر میلعت رقآؿ 

     1007    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، طبابہ، س٠امی٪، ثابت ا٧ص، ًبساہلل ب٩ ہاط٥، ب٩ حيا٪، بہز، س٠امی٪ ب٩ ٣ِيرہ، ثابت،  :  راوی

 حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔ و َحسَّ  ثَىٔی ب ٩ًَِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َصأط٥ٔ ب٩ِٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَ طٔ 

 ٔ ٩ًَِ ثَاب  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ اَ٪ َوا٠َّٟ َش٤ٔطٔ َحيَّ ِ٘ ُة ٟٔٔسِحَيَة فٔی ٣َ ٔٔيَّ ا٢َ َػاَرِت َػ َٗ ث٨ََا أ٧ََْص  ٕت َحسَّ

وُٟوَ٪ ٣َا َرأَی٨َِا فٔی اٟشَّ  ُ٘ ا٢َ َوَي َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ُوا َی٤َِسحُو٧ََضا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ ٔلَی زِٔحَيَة َوَج َث إ ٌَ َب َٓ ا٢َ  َٗ ٠ََضا  ِْ ِئی ٣ٔ

ًَِلاُظ بٔضَ  َ أ ٠َِيطٔ َو َٓ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ث٥َُّ ََخَ َٗ ا٢َ أَِػ٠ٔحٔيَضا  َ٘ َٓ ِّی  ٔلَی أُم َضا إ ٌَ َٓ َّی إَٔذا ا ٣َا أََراَز ث٥َُّ َز ٥َ ٩ِ٣ٔ َخِيبََر َحً َس٠َّ

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا أَِػَبَح  َّ٤٠َ َٓ َة  بَّ ُ٘ ِٟ ٠َِيَضا ا ًَ َب  ٔ ٧َز٢ََ ث٥َُّ ََضَ ٠ََضا فٔی َهِضزٔظ ٌَ ٕ  َج ١ُ َزاز ـِ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ كَاَ٪ ٨ًَِٔسُظ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٠ُوا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َسَوازّ  ٌَ َّی َج ٙٔ َحً ؤی ١ٔ اٟشَّ ـِ َٓ ٔ َو ٤ِز ١ٔ اٟتَّ ـِ َٔ ١َ اٟزَُّج١ُ َیحٔيُئ بٔ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيأِت٨َٔا بٔطٔ  ٠ُوا َیأِك٠ُُوَ٪ َٓ ٌَ َح َٓ ا َحِيّشا 

َِٟحِئص  َٓکَا٧َِت ت٠َِٔک َؤٟي٤ََة َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ا ا٢َ أ٧ََْص  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َأئ  ٔلَی َج٨ِبٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ٣َأئ اٟشَّ بُوَ٪ ٩ِ٣ٔ حَٔيإق إ  َوَيِْشَ

َِٟيضَ  ٔ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َصٔظِظ٨َا إ َّی إَٔذا َرأَی٨َِا ُجُسَر ا ٨َا َحً ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيَضا  ًَ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٨َا ٣َٔلی٨ََّا َوَر ٌِ َٓ ا ََفَ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ِس أَِرَز َٗ طُ  َٔ ُة َخ٠ِ ٔٔيَّ ا٢َ َوَػ َٗ ٥َ ٣َٔلیََّتطُ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُة َػل ثَرَِت ٣َٔليَّ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َّی  َِٟيَضا َحً ٔ َِٟيطٔ َوَُل إ ٔ ٠َِيَص أََحْس ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ی٨َُِوزُ إ َٓ ا٢َ  َٗ ًَِت  ََ َوُُصٔ ُصٔ َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

َد  ََخَ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ََٓسَخ٨َ٠ِا ا ا٢َ  َٗ ٥َِٟ َرَُضَّ  ا٢َ  َ٘ َٓ أََتِی٨َاُظ  َٓ ا٢َ  َٗ َشتََرَصا  َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َجَوارٔی ََٔشائٔطٔ یَتََرائَِی٨ََضا َػل

ًَتَٔضا  َوَيِظ٤َتَِن بَٔصِ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، امیلسؿ، اثتب ا،س، دبعاہلل نب اہمش، نب ایحؿ، زہب، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل 

 آںیئ افر احصہب  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہنع ےس رفاتی ےہ ہک میسقت ںیم ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع دہیح ےک ہصح ںیم

ےک اپس اؿ یک رعتفی رکان رشفع رک دی افر اوہنں  ے اہک ہک دیقویں ںیم ا یس تررت مہ  ے  ںیہ دیھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فملس  ے دہیح یک رطػ اغیپؾ اجیھب  و اس  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارادہ ےک اطمقب 



 

 

ےس  اطع رکدای رھپ اےس ریمی فادلہ یک رطػ اجیھب افر اہک ہک اس یک االصح رکدف الہن دالھ دف رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربیخ

  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےلکن اہیں کت ہک اےس اےنپ ےھچیپ اھٹب ے نو ے ارتے رھپ اؿ ےک ےئل اکی ہبق انبای ایگ  س  ب حبص نویئ

فآہل فملس  ے رفامای  س ےک اپس زادراہ زادئ نو فہ امہرے اپس ےل آ ے ےتہک ںیہ ہک آدویمں  ے زادئ وجھکرںی افر وتس الان رشفع 

اجبن آامسین اپین ےک  رکدای اہیں کت ہک اوہنں  ے اس ےس امدیلہ انبای افر ڈریھ گل ایگ افر اس امدیلہ ےس اھکان رشفع ایک افر اےنپ ک ول یک

وحض ےس اپین ےتیپ ےھت ا،س  ے اہک ہی ےس اکنح  ر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی فہمیل اھت  س مہ ےلچ اہیں کت ہک  ب مہ 

 فآہل فملس  ے  ے دمہنی یک دویارںی دںیھکی افر مہ دمہنی ےک اتشمؼ نو ے  و مہ  ے اینپ وسارایں دفڑاںیئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اینپ وساری وک دفڑاای افر رضحت ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ردفی  ںیھ  س روسؽ اہلل یلص اہلل 

 احصیب ہیلع فآہل فملس یک وساری  ے وھٹرک اھکیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر دیسہ ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رگ ڑپے افر وکیئ یھب

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ای دیسہ ہی یک رطػ ہن داتھکی اھت اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے نو ے 

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دیسہ ہی  ر  ردہ ایک رھپ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آ ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس  ے رفامای ںیمہ وکیئ اصقنؿ  ںیہ اچنہپ ےتہک ںیہ ہک مہ دمہنی ںیم دالخ نو ے افر ازفاج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس وج مک  ن 

  ںیھ فہ دیسہ ہی وک دےنھکی ےک ےئل ںیلکن افر رگ ے  ر ا ںیہ المتم رک ے ںیگل۔

اہلل نب اہمش، نب ایحؿ، زہب، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت ا،س ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، امیلسؿ، اثتب ا،س، دبع :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیسہ زبنی تنب شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی افر آایت  ردہ ےک زن فؽ افر فہمیل ک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ زبنی تنب شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی افر آایت  ردہ ےک زن فؽ افر فہمیل ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     1008    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٠امی٪ ب٩ ٣ِيرہ، ثابت، حرضت ا٧ص  ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪ و بہز و ٣ح٤س ب٩ رآٍ و ابوَرض و ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟ  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ ح و َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِي٤ُوٕ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ رِضٔ َصأط٥ُ ب٩ُِ ا

 ِٟ ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا َحسَّ ٌّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َج٤ٔي َٗ ةُ َزی٨ََِب  ِت ًٔسَّ ـَ َ٘ َِ ا ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ أ٧ََٕص َوصََذا َحٔسیُث بَِضز ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٔ ٤ُِٔيَرة



 

 

 ٔ ًَح زُ  َّی أََتاصَا َوهَٔی تَُد٤ِّ َٙ َزیِْس َحً َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ ًَلَیَّ  صَا  اذَُِکِ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔزَیِٕس  ًَ َّی اہللُ  اَػل َٗ ًَُو٤َِت فٔی ی٨ََضا  ا َرأَیُِتَضا  َّ٤٠َ َٓ  ٢َ

وَ  َٓ َصا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ذَََکَ ًَ َّی اہللُ  َِٟيَضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٍُ أَِ٪ أ٧َُِوَز إ َّی ٣َا أَِسَتٔلي ًَ٘ٔٔيی َػِسرٔی َحً ًَلَی  َِٜؼُت  َ َِّٟیُتَضا َهِضزٔی َو٧

 َّ ٠ُِت یَا َزی٨َُِب أَِرَس١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٔلَی َٓ ا٣َِت إ َ٘ َٓ ِّی  َّی أَُوا٣َٔز َرب ٕة َطِيّئا َحً ٌَ ٔ َِٟت ٣َا أ٧ََا بَٔؼاَ ا َٗ ٔک  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِذَُکُ ی اہللُ 

ٔ إٔذِٕ٪  يِر َِ ٠َِيَضا بٔ ًَ ََٓسَخ١َ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  آُ٪ َوَجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُِٟقِ ا٣َِشحٔٔسَصا َو٧َز٢ََ ا َ٘ َٓ ا٢َ  ِس َرأَیِت٨َُا أَ٪َّ َٗ َ٘ َٟ ٢َ َو

َد ا٨َّٟا َََٓخَ ُِٟدِبزَ َوا٠َِّٟح٥َ حٔيَن ا٣َِتسَّ ا٨ََّٟضاُر  ٨َ٤َا ا ٌَ ِ ٥َ أَك ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثُوَ٪ فٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُض َوبَقَٔی رَٔجا٢ْ یََتَحسَّ

َّی اہللُ َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََخَ َٓ ا٦ٔ  ٌَ َس اٟلَّ ٌِ ِٟبَِئت َب ٩َ٠ِ ا ُ٘ ٠ًََِيض٩َّٔ َوَي ٍُ حَُحَز ََٔشائٔطٔ ُيَش٥ُِّ٠  ١َ یَتَتَبَّ ٌَ َح َٓ ُتُط  ٌِ َب ٥َ َواتَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

 َ ُجوا أَِو أَِخب ِس ََخَ َٗ ِو٦َ  َ٘ ِٟ ٤َا أَِزرٔی أ٧ََا أَِخبَرِتُُط أَ٪َّ ا َٓ ا٢َ  َٗ َٕ َوَجِسَت أَص٠ََِک  ِي َٛ ا٧َِل٠َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ ا٢َ  َٗ َّی َزَخ١َ َرنٔی  َٙ َحً

ِو٦ُ ب٤َٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ َوُؤًَى ا َٗ ِٟٔحَحاُب  تَِر بَِيىٔی َوبَِی٨َطُ َو٧َز٢ََ ا َِٟقی اٟشِّ َ أ َٓ ُط  ٌَ ََٓذَصِبُت أَِزُخ١ُ ٣َ ِٟبَِيَت  ٍٕ فٔی ا ٔ ا ُؤًُووا بٔطٔ َزاَز اب٩ُِ َرآ

 ٔ ِّٙ َحٔسیْٔطٔ َُل َتِسُخ٠ُوا بُُيوَت ا٨َّٟٔيیِّ إُٔلَّ أَِ٪ یُِذَذَ٪ َل٥ُِٜ إ َِٟح ِؤٟطٔ َواہللُ َُل َيِشَتِحٌٔی ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٔلَی  ی٩َ إ٧َٔاُظ إ َُيَِر ٧َأِظٔ ا٦ٕ  ٌَ َ  لَی ك

دمحم نب احمت نب ومیمؿ ف زہب ف دمحم نب راعف ف اوبرضن ف اہمش نب اقمس، نمیلس نب ریغمہ، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ہنع یک دعت وپری نویئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زدی ےس رفامای ہک  رفاتی ےہ ہک  ب رضحت زبین ریض اہلل اعتٰیل

زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ریماذرک رکف زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےئگ اہیں کت ہک اؿ ےک اپس ےچنہپ افر فہ آ ے اک ریمخ رک ریہ 

اؿ یک تمظع آیئ اہیں کت ہک ھجم ںیم اؿ یک رطػ دےنھکی یک اطتق ہن   ںیھ زدی ےتہک ںیہ  ب ںیم  ے ا ںیہ داھکی  و ریمے دؽ ںیم

ںیم  ے  یھ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ اک ذرک ایک اھت انچہچن ںیم  ے اؿ ےس ھٹیپ ریھپی افر اینپ ازیویں  ر و ا رھپ 

ؾ اجیھب ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجت اید رکےت ںیہ اہک اے زبنی! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے آپ یک رطػ اغیپ

اس  ے اہک ںیم ھچک یھب  ںیہ رک یتکس اس فتق کت ہکبج ریمے رب اک مکح ہن آ ے ااختسرہ رکوں افر فہ اینپ امنز یک ہگج ڑھکی نویئگ 

اجزت آ ے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہک وج اہک افر رقآؿ انزؽ نوا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس ریغب ا

 افر مہ  ے داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ رفیٹ افر وگتش الھکای افر  ب دؿ ڑچھ ایگ  و وگ اھک رک ےلچ ےئگ افر

اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےلچ افر ںیم  ابیق ووگں  ے رھگ ںیم یہ اھک ے ےک دعب وگتفگ رکان رشفع رک دی  س روسؽ اہلل یلص

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھچیپ الچ  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج ےک رجحات یک رطػ ےئگ ا ںیہ السؾ ایک 

افی ےتہک ںیہ ہک ےھجم اید  ںیہ ںیم افر اوہنں  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ رھگ فاوں وک اسیک اپای ر

 ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربخ دی ہک وگ اج ےکچ ںیہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم ربخ دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلچ اہیں کت ہک رھگ ںیم دالخ نو ے افر ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دالخ نوان اچاہ
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 ات۔اج ے ربونتں وک دےنھکی فاےل ہن نو اہلل قح ابت ےنہک ےس ایح  ںیہ رفام

 دمحم نب احمت نب ومیمؿ ف زہب ف دمحم نب راعف ف اوبرضن ف اہمش نب اقمس، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی افر آایت  ردہ ےک زن فؽ افر فہمیل ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم دیسہ زبنی تنب

     1009    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ٓـي١ ب٩ حشين، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از اب٩ زیس، ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب اْز َوصُ َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ِي١ُ ب٩ُِ حَُشيِٕن َو ـَ ُٓ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ٩ًَِ ثَابٕٔت و اٟزَّبٔي َو اب٩ُِ َزیِٕس 

َّی ا٢َ ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ََّشا  َ ُت أ ٌِ ا٢َ أَبُو  ٩ًَِ أ٧ََٕص َوفٔی رَٔوایَةٔ أَبٔی كَا١ٕ٣ٔ َس٤ٔ َٗ ٕ َو ًَلَی ا٣َِزأَة  ٥َ َٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو اہللُ 

َّطُ ذَبََح َطاةّ  إ٧ٔ َٓ ًَلَی َزی٨ََِب   ٥َ َٟ ًَلَی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ََٔشائٔطٔ ٣َا أَِو  كَا١ٕ٣ٔ 

 ے روسؽ اہلل  اوبرعیب، اوباکلم، لیضف نب نیسح، ہبیتق نب دیعس، امحد انب زدی، اثتب، رضحت ا،س نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

یلص اہلل ہیلع فملس وک  ںیہ داھکی ہک آپ  ے اسیج رضحت زبنی ےک اکنح  ر فہمیل ایک یسک دفرسی زفہج ےک اکنح  ر ایک نو۔ وضحر یلص 

 اہلل ہیلع فملس  ے اکی رکبی ذحب یک  یھ۔

  نب امکلاوبرعیب، اوباکلم، لیضف نب نیسح، ہبیتق نب دیعس، امحد انب زدی، اثتب، رضحت ا،س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ زبنی تنب شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی افر آایت  ردہ ےک زن فؽ افر فہمیل ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     1010    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًباز، جب٠ہ ب٩ ابی رواز ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، حرضت ا٧ص  :  راوی

 ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس بِ  ٕ َو٣َُح٤َّ از ٔ ب٩ِٔ َجَب٠ََة ب٩ِٔ أَبٔی َروَّ ًَبَّاز ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ ََفٕ َحسَّ ٌِ ْس َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  ٩ُ َبظَّ



 

 

َّی ٥ََٟ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وُُل ٣َا أَِو ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ ُػَضِيٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ًَلَی  ُط  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

٤َُض٥ِ ُخِبزّا ا٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ ََٔشائٔطٔ  ٌَ ِ ا٢َ أَك َٗ  ٥َ َٟ ِٟب٨َُانٔیُّ ب٤َٔا أَِو ا٢َ ثَابْٔت ا َ٘ َٓ ًَلَی َزی٨ََِب   ٥َ َٟ ا أَِو َّ١َ ٤٣ٔ ـَ ِٓ ثََر أَِو أَ ِٛ وظُ  أَ ُٛ َّی َتَز َِٟح٤ّا َحً  َو

کل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب رمعف نب ابعد، ہلبج نب ایب رفاد دمحم نب  ،رر، انب رفعج، ہبعش، دبعایزعسی نب ،بیہ، رضحت ا،س نب ام

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ ازفاج رہطمات ےس اکنح  ر زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اکنح ےس 

 اہلل ہیلع زایدہ افر الضف فہمیل  ںیہ ایک اثتب اانبلین  ے اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے سک زیچ ےک اسھت فہمیل ایک؟ اہک آپ یلص

 فآہل فملس  ے ا ںیہ وگتش افر رفیٹ الھکیئ اہیں کت ہک اوہنں  ے ٹوھڑ دای ریس نو رک اھکای

دمحم نب رمعف نب ابعد، ہلبج نب ایب رفاد دمحم نب  ،رر، انب رفعج، ہبعش، دبعایزعسی نب ،بیہ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ زبنی تنب شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی افر آایت  ردہ ےک زن فؽ افر فہمیل ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     1011    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حٌی ب٩ حبيب، ًاػ٥ ب٩ َرض، ٣ح٤س ب٩ ًبساُلًلی، ٣ٌت٤ز، اب٩ حبيب، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، حرضت ا٧ص ب٩ ی :  راوی

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ضُ  ًِلَی ك٠ُُّ َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  َِّئِمُّ َو٣َُح٤َّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ اٟت َِٟحارٔثٔیُّ َو ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا تَ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ٣ُ ُى ُٔلب٩ِٔ ٥ِ  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ٤ٔز

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک   ٕ ث٨ََا أَبُو ٣ِٔح٠َز ُت أَبٔی َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ َّی اہللُ َحبٔيٕب َحسَّ َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َتزَوَّ َّ٤َٟ

 ٌٔ َل َٓ ِو٦َ  َ٘ ِٟ ًَا ا ٥َ َزی٨ََِب ب٨َِٔت َجِحٕع َز ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّ٤٠َ َٓ و٣ُوا  ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ُ ٠َِٟٔ٘ٔيا٦ٔ  أ َُّط یََتَضيَّ أ٧َ َٛ أََخَذ  َٓ ا٢َ  َٗ ثُوَ٪  ٤ُوا ث٥َُّ َج٠َُشوا یََتَحسَّ

 َٗ ًِلَی فٔی َحٔسیْٔض٤َٔا  َ ًَِبسٔ اِْل ًَأػ٥ْ َواب٩ُِ  ِو٦ٔ َزاَز  َ٘ ِٟ ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٦َ ٩ِ٣َ  َٗ ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٦َ  َٗ َ َرأَی َذَٟٔک  َس ثَََلث ٌَ َ٘ َٓ ْة َوإٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ ا٢َ 

 ٔ ح َٓ ا٢َ  َٗ وا  ُ٘ َٓا٧َِل٠َ ا٣ُوا  َٗ َُّض٥ِ  ِو٦ُ ُج٠ُوْض ث٥َُّ إ٧ٔ َ٘ ِٟ إَٔذا ا َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َجاَئ َٟٔيِسُخ١َ  ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ َػل أَِخبَرُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ئُِت 

 َّ َحاَئ َحً َٓ ا٢َ  َٗ وا  ُ٘ ِس ا٧َِل٠َ َٗ َُّض٥ِ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ زَّ ًَ ًَ ا٢َ َوأ٧َِز٢ََ اہللُ  َٗ ِٟحَٔحاَب بَِيىٔی َوبَِی٨َطُ  َِٟقی ا َ أ َٓ ََٓذَصِبُت أَِزُخ١ُ  ی َزَخ١َ 

ا٦ٕ َُيَِر ٧َا ٌَ َ ٔلَی ك َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َُل َتِسُخ٠ُوا بُُيوَت ا٨َّٟٔيیِّ إُٔلَّ أَِ٪ یُِذَذَ٪ َل٥ُِٜ إ ِؤٟطٔ َوَج١َّ َیا أَیَُّضا ا َٗ ٔلَی  ی٩َ إ٧َٔاُظ إ إٔ٪َّ َذل٥ُِٜٔ كَاَ٪ ٨ًَِٔس ِٔظٔ

ًَٔوامّی   اہللٔ 

ییحی نب بیبح، اعمص نب رضن، دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، انب بیبح، رمتعم نب امیلسؿ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 



 

 

 شحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی

 

 

 

یک  و احصہب وک البای اوہنں  ے  رفاتی ےہ ہک  ب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زبنی ئ

 اک اھکای رھپ ابںیت رک ے ھٹیب ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنھٹ ےک ےئل ایتر نو ے وگای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا ںیہ اےنھٹ

 فآہل فملس ڑھکے نوےئگ  ب ااشرہ رفام رےہ ےھت  نکی فہ ہن اےھٹ  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی داھکی  و آپ یلص اہلل ہیلع

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےھٹ وج وقؾ ںیم ےس اےھٹ وج اےھٹ اعمص افر انب دبعاالیلع  ے اینپ دحثی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ نیت 

ے نو ے افر آدیم ت ےھٹ رےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے اتہک دالخ نوں داھکی  و وگ ت ےھٹ نو ے ںیہ رھپ فہ ڑھک

ہ ےلچ ےئگ ںیم احرض نوا افر یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ربخ دی ہک فہ اج ےکچ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے افر رجح

 ںیم دالخ نو ے ںیم  ے یھب دالخ نوان اچاہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمے افر اےنپ درایمؿ  ردہ ڈاؽ دای افر اہلل  ے
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ہن فہ وسا ے اس ےک ہک مت وک ااجزت دی اج ے اھک ے یک رطػ ربنت  اّللّ

 یک رطػ دےھکی ریغب۔

ییحی نب بیبح، اعمص نب رضن، دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، انب بیبح، رمتعم نب امیلسؿ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ زبنی تنب شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی افر آایت  ردہ ےک زن فؽ افر فہمیل ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     1012    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٤ًزو ٧اٗس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ثَىٔی  ٔطَضإب إٔ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک و َحسَّ

ِٟٔحَحأب  ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟأض بٔا ا٢َ أ٧ََا أَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أ٧ََْص أَِػَبَح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ٕب َيِشأَُٟىٔی  ٌِ َٛ ِس كَاَ٪ أُبَیُّ ب٩ُِ  َ٘ َٟ

َٔ اٟ ا َٔ َس اِرتٔ ٌِ ٔ َب ا٦ ٌَ ًَا ا٨َّٟاَض ٠ٟٔلَّ َس َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  َجَضا بٔا ا٢َ َوكَاَ٪ َتزَوَّ َٗ وّسا بٔزَی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع  ََٓح٠ََص َرُسو٢ُ  ٨ََّضارٔرَعُ

َّی ب٠ََ  ُط َحً ٌَ ٤ََظِيُت ٣َ َٓ ٤ََشی  َٓ ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ َّی  ِو٦ُ َحً َ٘ ِٟ ا٦َ ا َٗ َس ٣َا  ٌِ ُط رَٔجا٢ْ َب ٌَ ًَائَٔظَة ث٥َُّ اہللٔ َوَج٠ََص ٣َ  ٔ َّ بَاَب حُِحَزة

إَٔذا ص٥ُِ ُج٠ُوْض  َٓ طُ  ٌَ ُت ٣َ ٌِ ٍَ َوَرَج َج ُجوا ََفَ ِس ََخَ َٗ َُّض٥ِ  ٍَ َه٩َّ أ٧َ َج ًَائَٔظَة ََفَ َّ حُِحَزَة  َّی ب٠ََ ا٧َٔيَة َحً َّْ ُت اٟ ٌِ َج ٍَ ََفَ َج ٣َکَا٧َُض٥ِ ََفَ

ِٟحَٔحأب  ٔ َوأ٧َِز٢ََ اہللُ آیََة ا تِر َب بَِيىٔی َوبَِی٨َُط بٔاٟشِّ رَضَ َٓ ا٣ُوا  َٗ ِس  َٗ إَٔذا ص٥ُِ  َٓ ِت  ٌَ َج  ََفَ



 

 

ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اجحب ےک ابرے ںیم  رمعف اندق، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب باہب، رضحت

ںیم ووگں ےس زایدہ ملع راتھک نوں افر ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ھجم ےس  ر دے ےک ابرے ںیم وپےتھچ ےھت ا،س ریض اہلل  ے 

دی ود  نو ے حبص یک افر اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زبنی تنب شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اش

فآہل فملس  ے اؿ ےس اشدی دمہنی ںیم یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ووگں وک دؿ ےک دنلب نو ے ےک دعب اھک ے ےک ےئل البای 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھٹیب  س روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفام نو ے افر احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب آپ یلص

ےئگ ووگں ےک ڑھکے نو ے ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےھٹ  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلچ افر ںیم یھب آپ 

ٰیل اہنع ےک رجحہ ےک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت الچ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعت

 درفازے  ر ےچنہپ رھپ امگؿ ایک ہک احصہب اج ےکچ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وٹ آ ے افر ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

اہلل  اسھت فا س آایگ  س وگ اینپ وہگجں  ر یہ ت ےھٹ نو ے ےھت  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وٹ آ ے افر ںیم یھب آپ یلص

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت فا س آایگ  س وگ اینپ وہگجں  ر یہ ت ےھٹ نو ے ےھت  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس و ے افر ںیم یھب 

دفرسی ابر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت فا س آای اہیں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رجحہ 

ےچنہپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس و ے افر ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت فا س آایگ  و احصہب اج ےکچ ےھت ےک اپس 

  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمے افر اےنپ درایمؿ  ردہ ڈاؽ دای افر  ردہ یک آتی انزؽ یک یئگ۔

 ، اصحل، انب باہب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق، وقعیب نب اربامیہ نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ زبنی تنب شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی افر آایت  ردہ ےک زن فؽ افر فہمیل ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     1013    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، جٌَف، اب٩ س٠امی٪، ابی ٤ًْا٪، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

سٔ أَبٔی  ٌِ َِٟح ٩ًَِ ا  ٪َ ىٔی اب٩َِ ُس٠َامِیَ ٌِ ََفْ َي ٌِ ث٨ََا َج ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َد َرُسو٢ُ َحسَّ ا٢َ َتزَوَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٤َاَ٪  ِْ ًُ

٠َِتُط فٔی ٌَ َح َٓ ِّی أ٦ُُّ ُس٠َِي٥ٕ َحِيّشا  ِت أُم ٌَ َؼ٨َ َٓ ا٢َ  َٗ ََٓسَخ١َ بٔأَص٠ِٔطٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟت یَا أ٧ََُص اذَِصِب بَٔضَذا  اہللٔ َػل ا َ٘ َٓ َتِوٕر 

 َّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٟک إ و٢ُ إٔ٪َّ َصَذا  ُ٘ ََل٦َ َوَت ئَُک اٟشَّ ِّی َوهَٔی ُتَِقٔ َِٟيَک أُم ٔ ِت بَٔضَذا إ َْ ٌَ ١ِ َب ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ٠ٔي١ْ یَا ی اہللُ  َٗ ٨٣َّٔا 

 ُ ٠ُِت إٔ٪َّ أ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذَصِبُت بَٔضا إ ا٢َ  َٗ ََٟک ٨٣َّٔا َرُسو٢َ اہللٔ  و٢ُ إٔ٪َّ صََذا  ُ٘ ََل٦َ َوَت ئَُک اٟشَّ ِّی ُتَِقٔ م



 

 

َٟ٘ٔيَت َوَس  ََُٓل٧ّا َو٩ِ٣َ  ََُٓل٧ّا َو ََُٓل٧ّا َو َُ لٔی  َٓاِز ا٢َ اذَِصِب  َٗ ُط ث٥َُّ  ٌِ ا٢َ َؿ َ٘ َٓ ٠ٔي١ْ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ِوُت ٩ِ٣َ َٗ ًَ ََٓس ا٢َ  َٗ ِمَّ رَٔجاُّل 

٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ َٟ٘ٔيُت  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا  َسِمَّ َو٩ِ٣َ  َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ُزَصاَئ ثَََلٔث ٣ٔائَٕة َو َٗ ٥ِ كَا٧ُوا  َٛ ًََسَز  ْٔل٧ََٕص 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُِٟحِحَزةُ  ُة َوا َّٔ
َّی ا٣َِتَْلَِت اٟؼُّ ََٓسَخ٠ُوا َحً ا٢َ  َٗ ِوَر  ْة  ٠َِيطٔ أ٧ََُص َصأت اٟتَّ ًََْشَ  ِٙ ٥َ َٟٔیَتَح٠َّ َوَس٠َّ

 َ ْة َوَزَخ٠َِت ك َٔ ٔ َجِت كَائ ََخَ َٓ ا٢َ  َٗ وا  ٌُ ٔ َّی َطب أَك٠َُوا َحً َٓ ا٢َ  َٗ ا َی٠ٔيطٔ  ََِشإ٪ ٤٣َّٔ ٔ َِٟيأِك١ُِ ك١ُُّ إ ْة َو ا٢َ لٔی ًََْشَ َ٘ َٓ َّی أَك٠َُوا ك٠ُُُّض٥ِ  ْة َحً َٔ ٔ ائ

٤َا أَِزرٔی َٓ ُت  ٌِ َٓ ا٢َ ََفَ َٗ  ٍِ َٓ ثُوَ٪ فٔی  َیا أ٧ََُص اِر ُٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ یََتَحسَّ ٔ ا٢َ َوَج٠ََص كََوائ َٗ ُت  ٌِ َٓ ثََر أ٦َِ حٔيَن َر ِٛ ُت كَاَ٪ أَ ٌِ حٔيَن َوَؿ

٥َ َجأْٟص َوَزِوجَ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِّٟيْة َوِجَضَضا بَِئت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟحائٔٔم ُتطُ ٣َُو ٔلَی ا إ

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََخَ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ُوا  ُ٘ َْ ا  َٓ َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ًَلَی ََٔشائٔطٔ ث٥َُّ َرَج  ٥َ َش٠َّ َٓ

ِس َر  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُض٥ِ َوَجاَئ َرأَِوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُجوا ك٠ُُّ ََخَ َٓ َِٟباَب  ابَِتَسُروا ا َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ  ًَ ٠ُوا  ُ٘ ِس َث َٗ َُّض٥ِ  ٍَ َه٨ُّوا أ٧َ َج

٥ِ٠َ یَ  َٓ  ٔ ُِٟحِحَزة تَِر َوَزَخ١َ َوأ٧ََا َجأْٟص فٔی ا َّی أَِرخَی اٟشِّ ٥َ َحً ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلَیَّ ٠َِبِث إُٔلَّ َئشيّرا َحً َد  ی ََخَ

ًَلَی ا٨َّٟأض یَا أَیُّ  أَص٩َُّ  ٥َ َوََقَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََخَ َٓ ٔ اِْلیَُة  َِٟت َصٔذظ ٔ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َُل َتِسُخ٠ُوا بُُيوَت َوأ٧ُِز َضا ا

ٕ َُيَِر ٧َأِظٔ  ا٦ ٌَ َ ٔلَی ك وا َوَُل ٣ُِشَتأَِٔٔشيَن ا٨َّٟٔيیِّ إُٔلَّ أَِ٪ یُِذَذَ٪ َل٥ُِٜ إ ا٧َِتْٔشُ َٓ ٤ٌُِٔت٥ِ  َ إَٔذا ك َٓ َٓاِزُخ٠ُوا  ٩ِٜٔ إَٔذا زًُٔیُت٥ِ  ی٩َ إ٧َٔاُظ َوَل

ا٢َ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أ٧ََا أَِحَس  َٗ ُس  ٌِ َِٟح ا٢َ ا َٗ ٔلَی آَٔخٔ اِْلیَٔة  ٔ َٟٔحٔسیٕث إٔ٪َّ َذل٥ُِٜٔ كَاَ٪ یُِذذٔی ا٨َّٟٔيیَّ إ ًَِضّسا بَٔضٔذظ  ُث ا٨َّٟأض 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   اِْلَیأت َوحُحٔبَِن ََٔشاُئ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ہبیتق نب دیعس، رفعج، انب امیلسؿ، ایب امثعؿ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ی فادلہ اؾ میلس  ے امدیلہ انبای افر اےس اکی اھتیل ںیم راھک رھپ فآہل فملس  ے اشدی یک افر اےنپ الہ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر ریم

اہک اے ا،س! ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل اج افر ہہک ہی ریمی فادلہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ 

ریہ ںیہ ہک ہی لیلق دہہی ےہ امہری رطػ ےس آپ یلص اہلل  اجیھب ےہ افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ہہک ریہ  ںیھ افر ہہک

ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اے اہلل ےک روسؽ، ےتہک ںیہ ںیم اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ایگ افر ںیم  ے 

ریقح اس دہہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رعض ایک ریمی فادلہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ رعض رکیت ںیہ افر یتہک ںیہ ہی 

ےئل امہری رطػ ےس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس رھک دف رھپ رفامای اجؤ افر الفں الفں افر وج ےھجت ےلم افر ضعب 

ےہ ںیم  ے ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک آدویمں ےک انؾ ےئل الب الؤ ےتہک ںیہ ںیم  ے البای وج ےھجم الم افر  س اک انؾ ایل اھت رافی اتہک 

 س رقتةی ینتک دعتاد  یھ؟ اوہنں  ے اہک رقتةی نیت وس افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم رفامای اے ا،س! فہ ابطؼ ےل آؤ 



 

 

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اچےئہ ہک دس احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آ ے اہیں کت ہک ہفص افر رجحہ رابرک رھب ےئگ روسؽ اہلل یلص اہلل 

ں دس اک ہقلح انب و افر اچےئہ ہک فہ آدیم اےنپ اسےنم ےس اھک ے اوہنں  ے ریس نو رک اھکای اکی رگفہ فہ الکن  و دفرسا رگفہ دالخ نوا اہی

 ے ا ےن ایل  و ںیم ہن اجؿ  اک ہک  ب ںیم کت ہک بس  ے اھک ایل  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم رفامای اے ا،س اھکان ا ےن ےل ںیم 

  ے راھک اھت اس فتق اھکان زایدہ اھت ای  ب ںیم  ے ا ےنای افر اؿ ںیم ےس ھچک امجںیتع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ںیم

ہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ اانپ ابںیت رک ے ھٹیب ںیئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب رشتفی رفام ےھت افر آپ یلص ا

 ہنم ریھپے یھٹیب  ںیھ افر اؿ اک رہچہ دویار یک رطػ اھت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر وبھج نب ےئگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

آ ے  ب احصہب  ے داھکی ہک روسؽ فآہل فملس اینپ ازفاج ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر ا ںیہ السؾ ایک رھپ فا س 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وٹ آ ے ںیہ  و اوہنں  ے امگؿ ایک ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر وبھج ںیہ افر درفزاے یک رطػ 

 افر ںیم رجحہ ںیم دلجی یک افر بس ےک بس ےلچ ےئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے  ردہ اٹہای افر دالخ نوےئگ

اھٹیب نوا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھتڑی دری یہ رہھٹے اہیں کت ہک ریمے اپس رشتفی ال ے افر ہی آتی انزؽ یک یئگ 
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دعج  ے اہک ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ووگں ںیم بس ےس ےلہپ ہی آایت ںیم  ے ںینس افر  ي ُ

 ازفاج ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ردہ ںیم رےنہ ںیگل۔

 ہبیتق نب دیعس، رفعج، انب امیلسؿ، ایب امثعؿ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ زبنی تنب شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی افر آایت  ردہ ےک زن فؽ افر فہمیل ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     1014    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابی ٤ًْا٪، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٤َاَ٪  ِْ ٩ًَِ أَبٔی ًُ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠ًََِيطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َتزَوَّ َّ٤َٟ

َّی اَوَس  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َ٘ َٓ  ٕ ُط أ٦ُُّ ُس٠َِي٥ٕ َحِيّشا فٔی َتِوٕر ٩ِ٣ٔ حَٔحاَرة َٟ ٥َ َزی٨ََِب أَصَِسِت  ٥َ اذَِصِب ٠َّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

٠ُوا یَِسُخ٠ُوَ٪  ٌَ َح َٓ َٟ٘ٔيُت  َٟطُ ٩ِ٣َ  ِوُت  ًَ َس َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  َٟ٘ٔيَت ٩ِ٣ٔ ا َُ لٔی ٩ِ٣َ  اِز َّی  َٓ ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُجوَ٪ َوَوَؿ َيأِك٠ُُوَ٪ َوَیَِخُ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ



 

 

َِ أَ  ٥ِ أََز َٟ و٢َ َو ُ٘ ا٢َ ٓٔيطٔ ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ َي َٗ ًَا ٓٔيطٔ َو َس َٓ ا٦ٔ  ٌَ ًَلَی اٟلَّ ٥َ یََسُظ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٓأَك٠َُوا َحً ًَِوتُُط  َٟ٘ٔیُتُط إُٔلَّ َز َحّسا 

وا َوََخَ  ٌُ ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِش َطب َّی اہللُ  ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َح َٓ َِٟحٔسیَث  ٠ًََِيطٔ ا أَكَاُٟوا  َٓ ْة ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٔ ٔ و٢َ ُجوا َوبَقَٔی كَائ ُ٘ َتِحٌٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَِ٪ َي

 َّٟ ًَزَّ َوَج١َّ یَا أَیَُّضا ا أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ِٟبَِئت  ُض٥ِ فٔی ا َٛ َد َوَتَز ََخَ َٓ ُض٥ِ َطِيّئا  ٔلَی َٟ ٔذی٩َ آ٨٣َُوا َُل َتِسُخ٠ُوا بُُيوَت ا٨َّٟٔيیِّ إُٔلَّ أَِ٪ یُِذَذَ٪ َل٥ُِٜ إ

َّی  َٓاِزُخ٠ُوا َحً ٩ِٜٔ إَٔذا زًُٔیُت٥ِ  ا٣ّا َوَل ٌَ َ ٨ٔيَن ك َُيَِر ٣َُتَحیِّ َتاَزةُ  َٗ ا٢َ  َٗ ی٩َ إ٧َٔاُظ  َُيَِر ٧َأِظٔ  ٕ ا٦ ٌَ َ ٠ُوب٥ُِٜٔ ك ُ٘ ٔ َّ َذل٥ُِٜٔ أَكَِضزُ ٟ ب٠ََ

 ٔ ٠ُُٗوبٔض  ٩َّ َو

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، ایب امثعؿ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ا،س زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اشدی یک اؾ میلس  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل امدیلہ اک دہہی اکی رھتپ یک اھتیل ںیم اجیھب 

ےتہک ںیہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اجؤ افر املسمونں ںیم ےس وج یھب ےھجت ےلم اےس ریمی رطػ ےس دترت دف  س ںیم 

 ے رہ اس وک دترت دی وج ےھجم الم  س احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آان رشفع نو ےئگ فہ اھکےت 

 

 

کلی

 

ت
ے اجےت ےھت افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانپ اہھت رابرک اس اھک ے ںیم راھک افر ربتک یک داع یک افر وج اہلل وک اجےت افر 

ریس  وظنمر اھت ڑپاھ افر ںیم  ے یسک وک یھب ہن ٹوھڑا وج ےھجم الم رگم اےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دترت دی  س احصہب  ے اھکای افر

افر ےلچ ےئگ افر اؿ ںیم ےس اکی امجتع ابیق رہ یئگ افر اوہنں  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وگتفگ وک ابمل رکدای یبن نو ےئگ 

رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےس ایح رکےت ےھت ہک ا ںیہ ھچک ںیہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےئگ افر ا ںیہ رھگ ںیم 
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 ااظتنر ہن رک ے فاےل نوں  ب ںیہمت البای اج ے بت آؤ۔

 ؿ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، ایب امثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1015    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا زُعَٔی  یَحسَّ اہللُ 

٠َِيأِتَٔضا َٓ َِٟؤٟي٤َةٔ  ٔلَی ا ٥ِ إ ُٛ  أََحُس

 ییحی نب ییحی، امکل انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ںیم ےس

 ےک ےئل آان اچےئہ۔ س یسک وک فہمیل ےک ےئل البای اج ے  و اےس اس 

 ییحی نب ییحی، امکل انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1016    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، خاٟس ب٩ حار ث، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ  َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِيطٔ  و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اب٩ِٔ ٤ًََُز 

 َ ًَل ُُط  إَٔذا ًُبَِيُس اہللٔ ی٨َُزِّٟ َٓ ا٢َ َخأْٟس  َٗ ٠ُِيحِٔب  َٓ َِٟؤٟي٤َٔة  ٔلَی ا ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إَٔذا زُعَٔی أََحُس َٗ  ٥َ زِضٔ َوَس٠َّ ٌُ ِٟ  ی ا

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے دمحم نب ینثم، اخدل نب احر ث، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل

رفامای  ب مت ںیم ےس یسک وک فہمیل یک دترت دی اج ے  و اچےئہ ہک وبقؽ رک ےل اخدل  ے اہک دیبع اہلل اس ےس اشدی یک دترت رماد 

 ےتیل ںیہ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، اخدل نب احر ث، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1017    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َّی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٥ِ  َحسَّ ُٛ ا٢َ إَٔذا زُعَٔی أََحُس َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ٔلَی َؤٟي٤َةٔ  ٠ُِيحِٔب  إ َٓ ٕض   رُعِ



 

 

انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ب مت 

 ںیم ےس یسک وک اشدی ےک فہمیل یک دترت دی اج ے  و اچےئہ ہک وبقؽ رکے۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع انب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1018    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، ایوب، ٗتیبہ، ح٤از، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَیُّوُب ح و َحسَّ اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  اب٩ِٔ  ا َح٤َّ

َوَة إَٔذا زًُٔیُت٥ِ  ًِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ائُِتوا اٟسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٤ًََُز 

 اوبرعیب، اوباکلم، امحد، اویب، ہبیتق، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 د رفامای  ب مت وک دترت ےک ےئل البای اج ے  و دترت ےک ےئل آؤ۔فآہل فملس  ے اراش

 اوبرعیب، اوباکلم، امحد، اویب، ہبیتق، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح اک ایبؿاکن :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1019    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل و٢ُ  ُ٘ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز كَاَ٪ َي ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا 

ّسا كَاَ٪ أَِو ٧َِحَوظُ  ٠ُِيحِٔب رُعِ َٓ ٥ِ أََخاُظ  ُٛ ًَا أََحُس ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َز  اہللُ 

ب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اوی

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ب مت ںیم ےس یسک وک اس اک اھبیئ اشدی فےمیل یک دترت دے  و اچےئہ ہک وبقؽ رک ےل۔

 ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1020    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًيسٰی ب٩ ٨٣ذر، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ ث٨ََا اٟزُّبَِئسیُّ  ُة َحسَّ ث٨ََا َب٘ٔيَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ثَىٔی ًٔيَسی ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح ا٢َ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ آ

٠ُِيحِٔب َرُسو٢ُ ا َٓ  ٔ ٕض أَِو ٧َِحؤظ ٔلَی رُعِ ٥َ ٩ِ٣َ زُعَٔی إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ہللٔ َػل

ااحسؼ نب وصنمر، ٰیسیع نب ذنمر، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 ترت ےک ےئل البای اج ے  و اچےئہ ہک وبقؽ رکے۔اراشد رفامای  س وک اشدی ای ایس رطح یک یسک د

 ااحسؼ نب وصنمر، ٰیسیع نب ذنمر، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیمدترت دےنی فاےل یک دترت وک

     1021    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤يس، ب٩ ٣شٌس، بْش ب٩ ٓـ١، اس٤ٌي١ ب٩ ا٣يہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ  َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ َسَة ا ٌَ ثَىٔی ح٤َُِيُس ب٩ُِ ٣َِش ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  َحسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َة  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا

ًَِوَة إَٔذا زًُٔیُت٥ِ  ٥َ ائُِتوا اٟسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دیمح، نب دعسم، رشب نب لضف، اامسلیع نب اہیم، انعف، رضحت انب رمع

 فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب ںیہمت دترت ےک ےئل البای اج ے  و دترت ےک ےئل آؤ۔

 دیمح، نب دعسم، رشب نب لضف، الیعمس نب اہیم، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1022    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ٣وسٰی  :  راوی



 

 

 ِ٘ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ُت و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ وُُل  ُ٘ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًَ ا٢َ َوكَاَ٪  َٗ ََٟضا  َوَة إَٔذا زًُٔیُت٥ِ  ًِ ٔ اٟسَّ ٥َ أَٔجیبُوا َصٔذظ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

زِٔض َوَیأِتٔيَضا َوصَُو َػائ٥ْٔ  ٌُ ِٟ ٔ ا َُيِر زِٔض َو ٌُ ِٟ َوَة فٔی ا ًِ ِتٔی اٟسَّ  ٤ًََُز َیأ

، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس دترت وک وبقؽ رکف  س یک ںیہمت دترت دی اج ے رافی اتہک ےہ ہک رضحت دبعاہلل اشدی افر 

  رشتفی الےت۔ریغ اشدی یک دترت ںیم رشتفی الےت ےھت افر رفزہ یک اح تل ںیم یھب

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیمدترت دےنی فاےل یک دترت وک وبق

     1023    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ٤ًَُزُ بِ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ثَىٔی رَحِ ٠ًََِيطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕس  ٩ُ ٣َُح٤َّ

أَٔجیبُوا َٓ  َٕ ا ٔلَی َُکَ ا٢َ إَٔذا زًُٔیُت٥ِ إ َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 فآہل فملس  ے رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمع نب دمحم، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 اراشد رفامای ارگ ںیہمت رکبی ےک رھک یک دترت ےک ےئل یھب البای اج ے  و وبقؽ رکف۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمع نب دمحم، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1024    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ِبٔس اہللٔ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل و َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ  ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس إِٔ٪  َحسَّ َٓ ٠ُِيحِٔب  َٓ ا٦ٕ  ٌَ َ ٔلَی ك ٥ِ إ ُٛ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا زُعَٔی أََحُس َّی اہللُ  َػل

 ٕ ا٦ ٌَ َ ٔلَی ك َّی إ ى َْ ٤ُِٟ ٥ِ یَِذَُکِ اب٩ُِ ا َٟ ٥ٌَٔ َوإِٔ٪ َطاَئ َتَزَک َو َ  َطاَئ ك

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، اوبزح ،، رضحت اجرب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب مت ںیم ےس یسک وک اھک ے یک دترت دی اج ے  و وبقؽ رک ےل  س ارگ اچےہ  و 

 اک ذرک  ںیہ ایک۔
ٍ
ااؾ
َ
ع َ
 ط
َ
 اھکےل افر ارگ اچےہ  و ٹوھڑ دے  نکی انب ینثم  ے ِإَل

 دبعارلنمح نب دہمی، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1025    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ابوزبير :  راوی

 ٔ ٠ ِْ ٔ ب٤ٔٔ ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر  طٔ و َحسَّ

 نب رج ،، اوبزح ، اؿ اانسد ےس یھب دحثی رابرہک ایس رطح رمفی ےہ۔انب ریمن، اوباعمص، ا

 انب ریمن، اوباعمص، انب رج ،، اوبزح ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 مکح ےک ایبؿ ںیمدترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک 

     1026    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُياث، ہظا٦، اب٩ سيری٩، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ صَٔظا ُؽ ب٩ُِ َُٔيإث  ِٔ ث٨ََا َح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ   ٕ٦

٠َِٓيَ  ا  ِٔطّ ِٔ ٠ُِيَؼ١ِّ َوإِٔ٪ كَاَ٪ ٣ُ َٓ إِٔ٪ كَاَ٪ َػائ٤ّٔا  َٓ ٠ُِيحِٔب  َٓ  ٥ِ ُٛ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا زُعَٔی أََحُس ٥ِ اہللُ  ٌَ  ِل

نی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشہؾ، انب ریس



 

 

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ب مت ںیم ےس یسک وک دترت دی اج ے  و اچےئہ ہک وبقؽ رک ےل  س ارگ رفزہ دار نو  و داع رکے افر ارگ 

 ااطفر رک ے فاال نو  و اھکےل۔

 ایغث، اشہؾ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1027    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّطُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٌَ َحسَّ و٢ُ بٔئَِص اٟلَّ ُ٘ ا٦ُ  كَاَ٪ َي

ًََصی اہلَل ِس  َ٘ َٓ َوَة  ًِ ٥ِ َیأِٔت اٟسَّ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٤ََِٟشاٛٔيُن  َِٟيطٔ اِْل٨ََُِٔياُئ َویُتَِرُک ا ٔ َِٟؤٟي٤َةٔ یُِسعَی إ ا٦ُ ا ٌَ َ َٟطُ ك   َوَرُسو

اک اھکان ےہ  س ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ےھت ربا اھکان اس فےمیل 

 ںیم اریمفں وک البای اج ے افر اسمک ن وک ٹوھڑ دای اج ے افر وج دترت وک ہن آای  و قیقحت اس  ے اہلل افر اس ےک روسؽ یک انرفامین یک۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1028    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز سٔيا٪، ابوبرک، حرضت سٔيا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟحٔسیُث َْشُّ اٟلَّ و َحسَّ  َٕ َصَذا ا ِي َٛ ٠ُُِٗت ٠ٟٔزُّصِزٔیِّ یَا أَبَا برَِکٕ  ا٢َ  َٗ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٦ُ اِْل٨ََُِٔيأئ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ

َياُ٪ َوكَاَ٪ أَبٔی َُ  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ا٦ُ اِْل٨ََُِٔيأئ  ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ َِٟيَص صَُو َْشُّ اٟلَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔحَک  ـَ ُت بٔطٔ َٓ ٌِ َِٟحٔسیُث حٔيَن َس٤ٔ ًَىٔی َصَذا ا زَ ِٓ َ أ َٓ ا  ٨ٔيا

وُُل َْشُّ  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َّطُ َس٤ٔ ُد أ٧َ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلرَِعَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ٨ِطُ اٟزُّصِزٔیَّ  ًَ ُِٟت  َ َشأ َِٟؤٟي٤َٔة ث٥َُّ ذَََکَ َٓ ا٦ُ ا ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ  اٟلَّ

١ِْٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک   ب٤ٔٔ

انب ایب رمع ایفسؿ، اوبرکب، رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے زرہی ےس اہک اے اوبرکب ہی دحثی ےسیک ےہ 



 

 

ہک اھکونں ںیم ےس ربا اھکان اریمفں اک ےہ؟  و فہ سنہ ڑپے افر اہک ہک اریمفں اک اھکان ربا  ںیہ ےہ ایفسؿ  ے اہک ہک ریمے فادل اریم 

اس دحثی  ے ربھگاٹہ ںیم ڈاؽ دای  ب ےس ںیم  ے اےس انس ںیم  ے زرہی ےس اس ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ےھت افر ےھجم

 ے اہک ےھجم دبعارلنمح االرعج  ے دحثی ایبؿ یک اوہنں  ے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ےھت اھکونں ںیم 

  یک دحثی یک رطح ذرک ایک۔ےس ربا اھکان فہمیل اک اھکان ےہ رھپ امکل

 انب ایب رمع ایفسؿ، اوبرکب، رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1029    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، سٌيس ب٩ ٣شيب، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٚٔ أَِخ  ا ًَِبسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ٤َُِٟشئَّب ح َو ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ بََر٧َا ٣َ

َِٟؤٟي٤َٔة ٧َِحَو َحٔسیٔث ٣َأٟٕک  ا٦ُ ا ٌَ َ ا٦ٔ ك ٌَ ا٢َ َْشُّ اٟلَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد   اِْلرَِعَ

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ربا اھکان دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، دیعس نب بیسم، ارعج، رضحت اوبرہریہ ر

 فہمیل اک اھکان ےہ ابیق امکل یک دحثی یک رطح ایبؿ ایک۔

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، دیعس نب بیسم، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1030    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابوز٧از، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُ  َٔک و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ٧َِحَو ذَٟ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس  َز َحسَّ

 انب ایب رمع، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ اس  دن ےس یھب ہی دحثی رابرہک رفاتی یک یئگ ےہ۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دترت دےنی فاےل یک دترت وک وبقؽ رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1031    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 د، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زیاز ب٩ سٌس، ارع :  راوی

َد یُ  ُت ثَابّٔتا اِْلرَِعَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕس  ٌِ ُت زٔیَاَز ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ و َحسَّ ُث  َحسِّ

ا٢َ َْشُّ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٥ِ یُحِٔب  ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٟ َِٟيَضا ٩ِ٣َ َیأِبَاَصا َو٩ِ٣َ  ٔ َضا ٩ِ٣َ َیأِتٔيَضا َویُِسعَی إ ٌُ َِٟؤٟي٤َةٔ ی٨َ٤ُِ ا٦ُ ا ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ اٟلَّ

َٟطُ  ًََصی اہلَل َوَرُسو ِس  َ٘ َٓ َوَة  ًِ  اٟسَّ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انب ایب رمع، ایفسؿ، زاید نب دعس، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی

 اراشد رفامای ربا اھکان اس فہمیل اک اھکان ےہ  س ںیم آ ے فاےل وک رفاک اج ے افر ااکنر رک ے فاےل وک البای اج ے افر وج دترت وبقؽ ہن

 رکے اس  ے اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفامین یک۔

 د نب دعس، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ایب رمع، ایفسؿ، زای :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نیت الطؼ ےس ہقلطم تررت الطؼ دےنی فاےل ےک ےئل الحؽ  ںیہ اال فہ یسک دفرسے اخفدن ےس

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

نو  ہقلطم تررت الطؼ دےنی فاےل ےک ےئل الحؽ  ںیہ اال فہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہ اس ےس فیط رکے رھپ دجایئ نو افر ایکس دعت وپری نیت الطؼ ےس

 اج ے ۔

     1032    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو سٔيا٪، رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو َِٟت َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ صِزٔیِّ 

َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة إ ًَ ا َٓ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َجائَِت ا٣َِزأَةُ رٔ ِجُت  َتزَوَّ َٓ َبتَّ كَََلقٔی  َٓ ىٔی  َ٘ َل٠َّ َٓ َة  ًَ ا َٓ ٨ُِت ٨ًَِٔس رٔ ُٛ َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

 َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓتََبشَّ ِؤب  َّْ ١ُِْ صُِسبَةٔ اٟ ُط ٣ٔ ٌَ ٔ َوإٔ٪َّ ٣َا ٣َ ا٢َ أَتُزٔیب٩َِ اٟزَّبٔير ًََة َ٘ ا َٓ ٔلَی رٔ ٔسی٩َ أَِ٪ َتزِٔجعٔی إ

َِٟبأب ی٨ََِتٔوزُ أَِ٪  َِٟت َوأَبُو برَِکٕ ٨ًَِٔسُظ َوَخأْٟس بٔا ا َٗ َٚ ًَُشِي٠ََتٔک  َّی َتُذوقٔی ًَُشِي٠ََتُط َویَُذو ٨ََٓاَزی یَا أَبَا برَِکٕ أََُل َُل َحً ُط  َٟ یُِذَذَ٪ 



 

 

ٔ ٣َا َتِحَضزُ بٔطٔ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ  ٍُ َصٔذظ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َتِش٤َ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف ایفسؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رافہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ویبی 

 ے ےھجم الطؼ دے دی ےہ افر نیت  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نویئ افر رعض ایک ںیم رافہع ےک اپس  یھ  و اس

الطںیق افر ںیم  ے دبعارلنمح نب زح ، ےس اشدی رکیل افر اس ےک اسھت ڑپکے ےک انکرے یک رطح ےہ انرمد ےہ روسؽ اہلل یلص 

زمہ ےھکچ افر  اہلل ہیلع فآہل فملس رکسما ے افر رفامای ایک ریتا ارادہ ےہ ہک  و رافہع ےک اپس فا س وٹ اج ے  ںیہ اہیں کت ہک  و اس اک

ےھت فہ ریتا زما ےھکچ رفامیت ںیہ ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ ےک اپس وموجد ےھت افر اخدل نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع درفازہ  ر 

ت روسؽ اس ااظتنر ںیم ہک اےس یھب ااجزت دی اج ے  و اخدل  ے درفازہ  ر ےس اکپر رک اہک اے اوبرکب ایک مت  ںیہ  ن رےہ ہک ہی ترر

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ایک آفاز دنلب رک ریہ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف ایفسؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿاکنح  :   ابب

یکس دعت وپری نو نیت الطؼ ےس ہقلطم تررت الطؼ دےنی فاےل ےک ےئل الحؽ  ںیہ اال فہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہ اس ےس فیط رکے رھپ دجایئ نو افر ا

 اج ے ۔

     1033    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہب، یو٧ص اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبير، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ و :  راوی

 ٨ًہا

ا٢َ رَحِ  َٗ ث٨ََا َو ٔ َحسَّ اصٔز ا٢َ أَبُو اٟلَّ َٗ ٠َ٣ََة  ُى ََٟٔحِ ِٔ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٠َ٣َُة أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َحسَّ

 ًَ ٥َ أَِخ یُو٧ُُص  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ أَ٪َّ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ثَىٔی رُعِ هٔیَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ َُِٟقَ ًََة ا ا َٓ بََرِتُط أَ٪َّ رٔ

 ٔ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ اٟزَّب َسُظ  ٌِ َجِت َب َتزَوَّ َٓ َضا  َٗ ََٓبتَّ كَََل َٙ ا٣َِزأََتُط  َِٟت یَا َرُسو٢َ ك٠ََّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٓحائَِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٔ ير

ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  َسُظ  ٌِ ِجُت َب َتزَوَّ َٓ إت  َ٘ َضا آَٔخَ ثَََلٔث َتِل٠ٔي َ٘ َل٠َّ َٓ َة  ًَ ا َٓ ََّضا كَا٧َِت َتِحَت رٔ طُ إُٔلَّ اہللٔ إ٧ٔ ٌَ َّطُ َواہللٔ ٣َا ٣َ ٔ َوإ٧ٔ  ٩َ اٟزَّبٔير

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓتََبشَّ ا٢َ  َٗ ُِٟضِسبَٔة َوأََخَذِت بُٔضِسبَٕة ٩ِ٣ٔ ٔج٠َِبابَٔضا  ١ُِْ ا ٠َّٔک ٣ٔ ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َؿاحٔکّا 

َٚ ًَُشِي٠ََتٔک َوَتُذوقٔی ًَُشِي٠ََتُط  َّی یَُذو ًََة َُل َحً ا َٓ ٔلَی رٔ َّی تُزٔیٔسی٩َ أَِ٪ َتزِٔجعٔی إ ُٙ َجأْٟص ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ی سِّ َوأَبُو برَِکٕ اٟؼِّ

 َٙ ٔٔ َل َٓ ا٢َ  َٗ ُط  َٟ ٥ِ یُِذَذِ٪  َٟ  ٔ ُِٟحِحَزة أؾ َجأْٟص بَٔبأب ا ٌَ ِٟ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٥َ َوَخأُٟس ب٩ُِ َس ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َخأْٟس ی٨َُازٔی أَبَا برَِکٕ أََُل  اہللُ 



 

 

ا َتِحضَ  َّ٤ًَ  ٔ ٥َ َتزُِجزُ َصٔذظ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   زُ بٔطٔ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س انب باہب، رعفہ نب زح ،، اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 دںی اس تررت  ے اس ےک دعب دبعارلنمح نب زح ، رافہع رقیظ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ ویبی وک الطؼ دے دی افر نیت الطںیق

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی رکیل رھپ اس  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو رک رعض ایک اے اہلل ےک 

 ںیم  ے اس ےک دعب روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم رافہع ےک اکنح ںیم  یھ اس  ے ےھجم آرخی الطؼ )ںیت الطںیق( دے دںی  و

دبعارلنمح نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اکنح رکایل اہلل یک مسق اس ےک اپس ھچک  ںیہ وسا ے ڑپکے ےک انکرے ےک )انرمد ےہ( 

دہ ریتھک ےہ ہک  و افر اس  ے اینپ اچدر اک انکرہ ڑکپ رک اتبای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الھکلھک رک رکسما ے رھپ رفامای اشدی  و ارا

رافہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس وٹ اج ے  ںیہ اہیں کت ہک فہ ریتا زمہ ھکچ ےل افر  و اس اک زمہ ھکچ ےل افر اوبرکب دصقی ریض 

ہ ےک اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ت ےھٹ نو ے ےھت افر اخدل نب دیعس نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رجح

مت  درفازہ  ر ت ےھٹ نو ے ےھت ویکہکن ا ںیہ ااجزت  ںیہ دی یئگ ےھت اخدل  ے اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اکپران رشفع رکدای اے اوبرکب

 اس تررت وک ڈاٹن ویکں  ںیہ دےتی ہک ہی تررت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ایک وگتفگ رک ریہ ےہ۔

 ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س انب باہب، رعفہ نب زح ،، اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوباطرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ؽ  ںیہ اال فہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہ اس ےس فیط رکے رھپ دجایئ نو افر ایکس دعت وپری نو نیت الطؼ ےس ہقلطم تررت الطؼ دےنی فاےل ےک ےئل الح

 اج ے ۔

     1034    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، رعوہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َحسَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ َٙ ا  هٔیَّ ك٠ََّ َُِٟقَ ًََة ا ا َٓ  رٔ

َّی اہللُ َحائَِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ  ٔ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ اٟزَّبٔير ًَ َجَضا  َتزَوَّ َٓ َضا  ا٣َِزأََتُط  َ٘ َة ك٠ََّ ًَ ا َٓ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ رٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

١ِْٔ َحٔسیٔث یُو٧َُص  إت ب٤ٔٔ َ٘  آَٔخَ ثَََلٔث َتِل٠ٔي

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رافہع رقیظ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ویبی وک الطؼ دے دی اس تررت ےس دبعارلنمح نب زح ،  ے اشدی رکیل فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض   ے اینپ

 نویئ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! رافہع  ے اےس آرخی الطؼ دے دی )نیت الطںیق( ابیق وی،س یک دحثی یک رطح ےہ۔



 

 

 ت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رعفہ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دجایئ نو افر ایکس دعت وپری نو نیت الطؼ ےس ہقلطم تررت الطؼ دےنی فاےل ےک ےئل الحؽ  ںیہ اال فہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہ اس ےس فیط رکے رھپ

 اج ے ۔

     1035    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، ہظا٦، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َةَ  َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ََلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِيطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦

ِب١َ أَِ٪ یَ  َٗ َضا  ُ٘ ُيَل٠ِّ َٓ ُد َرُجَّل  َٓتََتزَوَّ َضا  ُ٘ ُيَل٠ِّ َٓ ُجَضا اٟزَُّج١ُ  ٤َِٟزِأَةٔ یََتزَوَّ ٩ًَِ ا ٥َ ُسئ١َٔ  ا٢َ ِسُخ١َ بَٔضا أََتح١ُّٔ ٟٔزَِؤجَضا اِْلَوَّ َوَس٠َّ َٗ  ٢ٔ

َٚ ًَُشِي٠ََتَضا َّی یَُذو  َُل َحً

دمحم نب العء، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس 

آدیم  ے اشدی  تررت ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  س ےس اکی آدیم  ے اشدی یک رھپ اےس الطؼ دے دی  و اس ےس اکی دفرسے

رکیل افر اس  ے اےس دوخؽ ےس لبق یہ الطؼ دے دی ایک ہی تررت ےلہپ اخفدن ےک ےئل الحؽ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 رفامای  ںیہ اہیں کت ہک دفرسا رمد اس ےس امجع یک ذلت ھکچ ےل۔

 اہنع دمحم نب العء، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یکس دعت وپری نونیت الطؼ ےس ہقلطم تررت الطؼ دےنی فاےل ےک ےئل الحؽ  ںیہ اال فہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہ اس ےس فیط رکے رھپ دجایئ نو افر ا

 اج ے ۔

     1036    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٓـي١، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦، :  راوی

 ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ِي١ٕ ح و َحسَّ ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕ بَٔضَذا َحسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ ا  ٌّ اؤیََة َج٤ٔي

 ٔ  اِْلِٔس٨َاز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب لیضف، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشہؾ، اس  دن ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب لیضف، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشہؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

یکس دعت وپری نو نیت الطؼ ےس ہقلطم تررت الطؼ دےنی فاےل ےک ےئل الحؽ  ںیہ اال فہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہ اس ےس فیط رکے رھپ دجایئ نو افر ا

 اج ے ۔

     1037    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَائَٔظةَ َحسَّ  ٩ًَِ ٕس  َٙ   ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َِٟت ك٠ََّ ا َٗ

 ٢ُ أََراَز َزِوُجَضا اِْلَوَّ َٓ ِب١َ أَِ٪ یَِسُخ١َ بَٔضا  َٗ َضا  َ٘ َجَضا َرُج١ْ ث٥َُّ ك٠ََّ َتزَوَّ َٓ ُشئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َرُج١ْ ا٣َِزأََتطُ ثَََلثّا  َٓ َجَضا  أَِ٪ یََتزَوَّ

َّی یَُذ  ا٢َ َُل َحً َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٢ُ َػل َٚ اِْلَوَّ َٚ اِْلَٔخُ ٩ِ٣ٔ ًَُشِي٠َتَٔضا ٣َا َذا  و

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیبع اہلل نب رمع، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم  ے اینپ ویبی وک 

 اےس الطؼ دے دی اب نیت الطںیق دے دںی  و اس ےس اکی دفرسے آدیم  ے اشدی رکیل رھپ اس  ے تبحص رک ے ےس ےلہپ

اس ےک ےلہپ اخفدن  ے اس ےس اشدی اک ارادہ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ  و آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ اہیں کت ہک دفرسا رمد ایس رطح امجع یک ذلت ھکچ ےل  س رطح ےلہپ  ے یھکچ۔

  نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیبعاہلل نب رمع، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ دصہقیاوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ے اخفدن ےس اکنح رکے فہ اس ےس فیط رکے رھپ دجایئ نو افر ایکس دعت وپری نو نیت الطؼ ےس ہقلطم تررت الطؼ دےنی فاےل ےک ےئل الحؽ  ںیہ اال فہ یسک دفرس

 اج ے ۔

     1038    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل، اب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، اب٩ سٌيس، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا َیِحٌَیو َحسَّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ا  اظ ٣َُح٤َّ ٌّ ٌٔيٕس َج٤ٔي ىٔی اب٩َِ َس ٌِ َي

٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ َحسَّ  ٠َطُ َوفٔی َحٔسیٔث َیِحٌَی  ِْ ٣ٔ ٔ ًَائَٔظةَ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ أس٥ُ  َ٘ ِٟ  ث٨ََا ا

دمحم نب دبع اہلل، انب ریمن، دمحم نب ینثم، ییحی، انب دیعس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی 



 

 

 رمفی ےہ۔

 اعتٰیل اہنع دمحم نب دبعاہلل، انب ریمن، دمحم نب ینثم، ییحی، انب دیعس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امجع ےک فتق ایک داع ڑپانھ بحتسم ےہ ؟

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 امجع ےک فتق ایک داع ڑپانھ بحتسم ےہ ؟

     1039    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، یحٌی، جزیز، ٨٣ؼور، سا٥ٟ، َکیب، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  اَُل أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  َٗ ُى َٟٔيِحٌَی  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوإِٔسَح ٩ًَِ َُکَ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  یِٕب 

ِتَٔی أَصِ  ِو أَ٪َّ أََحَسص٥ُِ إَٔذا أََراَز أَِ٪ یَأ َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ بٔاِس٥ٔ اہللٔ ا٠َُّٟض٥َّ َج٨ِّب٨َِا ًَبَّإض  َٗ ٠َطُ 

 ٔ َُّط إ إ٧ٔ َٓ ت٨ََا  ِٗ ِيَلاَ٪ ٣َا َرَز ِيَلاَ٪ َوَج٨ِِّب اٟظَّ ُظ َطِيَلاْ٪ أَبَّسااٟظَّ ٥َِٟ َيرُضَّ َْٟس فٔی َذَٟٔک  ِر بَِی٨َُض٤َا َو سَّ َ٘  ِ٪ يُ

ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی، رجری، وصنمر، اسمل، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ااَؿ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ مت ںیم ےس وکیئ اکی 
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ڑپھ ےل ف

  رادر ےہ  و اےس اطیشؿ یھبک اصقنؿ ہن اچنہپ ےکس اگ۔ارگ ایمں ویبی ےک ےئل اس امجع ںیم ہچب

 ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی، رجری، وصنمر، اسمل، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح اک ایبؿاکن :   ابب

 امجع ےک فتق ایک داع ڑپانھ بحتسم ےہ ؟

     1040    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، اب٩ ٤٧ير، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ثوری، ٨٣ؼور، جزیز  :  راوی

 طٌبہ

 َّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ و َحسَّ ث٨ََا أَب ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  ی ح و ی َواب٩ُِ َبظَّ



 

 

 َ ى ٌِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر ب٤َٔ ص٤َُا  ِورٔیِّ لِٔکَ َّْ ٩ًَِ اٟ ا  ٌّ ٚٔ َج٤ٔي ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  َبَة َحسَّ ٌِ َُيَِر أَ٪َّ ُط  ٕ ی َحٔسیٔث َجزٔیز

ِورٔیِّ بٔاِس٥ٔ اہللٔ َوفٔی رَٔوایَ  َّْ ٩ًَِ اٟ  ٔٚ ا ًَِبٔس اٟزَّزَّ ا٢َ َِٟيَص فٔی َحٔسیْٔطٔ ذَِٔکُ بٔاِس٥ٔ اہللٔ َوفٔی رَٔواَیٔة  َٗ ا٢َ ٨ِ٣َُؼوْر أَُراُظ  َٗ  ٕ ٔة اب٩ِٔ ٤َُ٧يِر

 بٔاِس٥ٔ اہللٔ 

 نب رفعج، ہبعش، انب ریمن، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، وثری، وصنمر، رجری ہبعش اس دحثی یک فلتخم اانسد دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم

ِ اک ذرک ےہ افر ضعب ںیم  ںیہ۔
َ
ِ اّللّ
ْ ِ
 

 ذرک یک ںیہ رفؼ رصػ ہی ےہ ہک ضعب ںیم ِب

 ارلزاؼ، وثری، وصنمر، رجری ہبعشدمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، انب ریمن، دبع نب دیمح، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اینپ ویبی ےس لبق ںیم وخاہ آےگ ےس ای ےھچیپ ےس امجع رکے  نکی درب ںیم ہن رک ے ےک یب

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  ای ےھچیپ ےس امجع رکے  نکی درب ںیم ہن رک ے ےک ایبؿ ںیماینپ ویبی ےس لبق ںیم وخاہ آےگ ےس

     1041    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، ابوبرک، سٔيا٪ اب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس  ث٨ََا  ٩ًَِ ابِ َحسَّ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ُى ْٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوا٠َّٟ ًَ َٜٔسرٔ ٌٔيٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٨ِ٤ُ ِٟ ٩ٔ ا

ُٗب٠ُٔضَ  و٢ُ إَٔذا أَتَی اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط ٩ِ٣ٔ زُبُزَٔصا فٔی  ُ٘ َِٟيُضوزُ َت وُُل كَا٧َِت ا ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َي ْث َس٤ٔ ٥ِ رَحِ ُٛ َِٟت ََٔشاُؤ ٨َزَ َٓ َُٟس أَِحَو٢َ  َِٟو ا كَاَ٪ ا

َّی ٔطئُِت٥ِ  ث٥َُِٜ أَن أِتُوا رَحِ َٓ  َل٥ُِٜ 

 ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، اوبرکب، ایفسؿ انب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہید  ے اہک

  ب آدیم اینپ تررت ےک ےھچیپ 
ْ

ُ َ

 

وا رَحَْث
ُ

 

ْاْي َ

 

ْم ف

لَُک

ْ رَْحٌث 

ُ

اُؤُک
َ
ِ

 

ےس اس ےک اےلگ اقمؾ ںیم فیط رکے  و ہچب اگنیھب دیپا نواگ  و آتی رابرہک ن

ْم اہمتری ویبایں اہمتری ایتیھکں ںیہ  س مت اینپ یتیھک وک ےسیج اچنو آؤ۔

ُ

 

ْت

ے

ی ِ

 

م

 

َ
ّ

 

ن
َ
 أ

 ، ایفسؿ انب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ویبی ےس لبق ںیم وخاہ آےگ ےس ای ےھچیپ ےس امجع رکے  نکی درب ںیم ہن رک ے ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1042    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ ہاز، اب٩ حاز٦، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

سٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  َِٟضازٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ب٩ِٔ ا

ا٢َ  َٗ َُٟسَصا أَِحَو٢َ  ُٗب٠َُٔضا ث٥َُّ َح٠َ٤َِت كَاَ٪ َو ٤َِٟزِأَةُ ٩ِ٣ٔ زُبُزَٔصا فٔی  و٢ُ إَٔذا أُتَٔيِت ا ُ٘ أِتُوا  َیُضوَز كَا٧َِت َت َٓ ْث َل٥ُِٜ  ٥ِ رَحِ ُٛ َِٟت ََٔشاُؤ ٔ أ٧ُِز َٓ

َّی ٔطئِتُ  ث٥َُِٜ أَن  ٥ِ رَحِ

دمحم نب رل ، ق ،، انب اہد، انب احزؾ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہید  ے اہک  ب تررت ایسس 

وا 
ُ

 

ْاْي َ

 

ْم ف

لَُک

ْ رَحٌْث 

ُ

اُؤُک
َ
ِ

 

 ےک ےھچیپ یک اجبن ےس اس ےک اےلگ ہصح ںیم فیط یک اج ے  و اس اک ہچب اگنیھب دیپا نواگ  و آتی ) ن
ْ

ُ َ

 

ْم( رَحَْث

ُ

 

ْت

ے

ی ِ

 

م

 

َ
ّ

 

ن
َ
 أ

 انزؽ یک یئگ۔

 دمحم نب رل ، ق ،، انب اہد، انب احزؾ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وخاہ آےگ ےس ای ےھچیپ ےس امجع رکے  نکی درب ںیم ہن رک ے ےک ایبؿ ںیماینپ ویبی ےس لبق ںیم 

     1043    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوًوا٧ہ، ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، ایوب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ًبيساہلل ب٩ سٌيس، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ابو٩ٌ٣، وہب اب٩ جزیز، ٤ٌَا٪ ب٩ راطس، س٠امی٪ ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤، سٔيا٪، 

 ٣ٌبس، ٣ٌلی ب٩ اسس، ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣دتار، سہي١ ب٩ ابی ؾ

٤َسٔ  ًَِبٔس اٟؼَّ َِٟوارٔٔث ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ًََوا٧ََة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  ٩ًَِ أَیُّوَب ح  و َحسَّ ی  ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  َحسَّ

 ُ٤ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ ثَىٔی َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ و َحسَّ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ

ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ َياُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز اُٟوا َحسَّ َٗ أشیُّ  َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ َوأَبُو ٣َ ٌٔيٕس َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ   ب٩ُِ َس

َبسٕ  ٌِ ُ٪ ب٩ُِ ٣َ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحسَّ ُث  ٤َاَ٪ ب٩َِ َرأطٕس یَُحسِّ ٌِ ُت ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ث٨ََا َحسَّ َّی ب٩ُِ أََسٕس  َحسَّ ل ٌَ ٣ُ

ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح ك١ُُّ َصُذَُلٔئ  ٤ُِِٟدَتارٔ  ٔ َوصَُو اب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ بَٔضَذا َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ إِٔ٪ َطاَئ ٣ُحَ  ٤َأ٪  ٌِ َِٟحٔسیٔث َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث ا٨ُّٟ َٔک فٔی ٔػ٤َا٦ٕ َواحٔسٕ ا َُيَِر أَ٪َّ ذَٟ َيٕة  َيّة َوإِٔ٪ َطاَئ َُيَِر ٣َُحبِّ  بِّ

ہبیتق نب دیعس، اوبتراہن، دبعاوارث نب دبعادمصل، اویب، دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، دیبع 



 

 

ی نب ا،د، دبعایزعسی، انب اتخمر، اہلل نب دیعس، اہرفؿ نب دبعاہلل اوبنعم، فبہ انب رجری

معل

، امعنؿ نب رادش، امیلسؿ نب دبعم، 

لیہس نب ایب اصحل فلتخم اانسد ےس فیہ دحثی رمفی ےہ زرہی یک دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک وشرہ ارگ اچےہ  و اینپ ویبی وک افدناھ 

 رخ ںیم رکے ینعی آےگ فاےل ہصح ںیماٹل رک امجع رکے افر ارگ اچےہ  و دیساھ اٹل رک تبحص رکے رگم امجع اکی وسا

ہبیتق نب دیعس، اوبتراہن، دبعاوارث نب دبعادمصل، اویب، دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح،  :  رافی

ی نب 

معل

ا،د، دبعایزعسی، ایفسؿ، دیبعاہلل نب دیعس، اہرفؿ نب دبعاہلل اوبنعم، فبہ انب رجری، امعنؿ نب رادش، امیلسؿ نب دبعم، 

 انب اتخمر، لیہس نب ایب ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تررت اک اےنپ اخفدن ےک رتسب ےس اےنپ آپ وک رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 آپ وک رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیمتررت اک اےنپ اخفدن ےک رتسب ےس اےنپ 

     1044    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

إر َو  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ ا٠َّٟ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ  َ ٤َِٟزِأ ةُ َصأجَزّة َٔفَاَغ إَٔذا بَاَتِت ا

َّی ُتِؼبَٔح  َُٜة َحً ٔ ٤َََِٟلئ ٨َِتَضا ا ٌَ َٟ  َزِؤجَضا 

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

رتسب ےس دجا نو رک ابفوجد الب ے ےک رات سگارے  و حبص کت رفےتش اس ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب تررت اےنپ اخفدن ےک 

 اخ وؿ  ر تنعل رکےت ںیہ۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 تررت اک اےنپ اخفدن ےک رتسب ےس اےنپ آپ وک رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1045    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس، اب٩ حارث، طٌبہ :  راوی

ث٨َٔيطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب َحسَّ  ٍَ و َحسَّ َّی َتزِٔج ا٢َ َحً َٗ ٔ َو َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ  ث٨ََا َخأْٟس َي

 ییحی نب بیبح، اخدل، انب احرث، ہبعش اینیس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ اہیں کت ہک وٹ آ ے۔

 ییحی نب بیبح، اخدل، انب احرث، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اخفدن ےک رتسب ےس اےنپ آپ وک رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم تررت اک اےنپ

     1046    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز، ٣زوا٪، یزیس، اب٩ ٛيشا٪، ابی حاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اب٩ ابی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ِيَشاَ٪  َٛ ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ َیزٔیَس َي ث٨ََا ٣َزَِواُ٪  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َة 

٠َِيطٔ َو  َّٟذٔ ًَ ٠ًََِيطٔ إُٔلَّ كَاَ٪ ا ِبَی  َتأ َٓ أطَضا  ٔلَی َٔفَ ٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ یَِسًُو ا٣َِزأََتُط إ ٔسی بَٔئسظ ِٔ ََ َّٟٔذی  ٤َأئ َساخّٔلا َس٥ََّ٠ َوا ی فٔی اٟشَّ

٨ًََِضا َّی َیزَِضی  ٠َِيَضا َحً ًَ 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل انب ایب رمع، رمفاؿ، سیدی، انب اسیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

فملس  ے رفامای اس ذات یک مسق  س ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ وکیئ آدیم  ب اینپ ویبی وک اےنپ رتسب یک رطػ الب ے افر فہ اس ےک 

 الب ے  ر ااکنر رک دے  و آامسؿ فاال ینعی اہلل اس تررت  ر انراض راتہ ےہ۔

 ایب رمع، رمفاؿ، سیدی، انب اسیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 تررت اک اےنپ اخفدن ےک رتسب ےس اےنپ آپ وک رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1047    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

ابوبرک ب٩ ابی طبيہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ابوسٌيس، وٛيٍ، زہير ب٩ رحب، جزیز، ا٤ًع، ابی حاز٦، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٍْ ح و و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ٌٔيٕس اِْلََطخُّ َحسَّ ثَىٔی أَبُو َس اؤَیَة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اَُل َحسَّ َٗ



 

 

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ُض٥ِ  ث٨ََا َجزٔیْز ك٠ُُّ ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َرُسو٢ُ اَحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی صَُزیَِزَة  ہللٔ َػل

 ٌَ َٟ ٠َِيَضا  ًَ َباَ٪  ـِ َُ َباَت  َٓ ٥ِ٠َ َتأِتٔطٔ  َٓ أططٔ  ٔلَی َٔفَ ًَا اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط إ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َز َّی ُتِؼبَٔح اہللُ  َُٜة َحً ٔ ٤َََِٟلئ  ٨َِتَضا ا

، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہیبش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اوبدیعس، فعیک، زریہ نب رحب، رجری، اشمع

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب آدیم  ے اینپ ویبی وک اےنپ رتسب یک رطػ البای افر فہ ہن

 آیئ اس  ے اس  ر انرایگض یک اح تل ںیم رات سگاری  و اس تررت  ر رفےتش تنعل رکےت رےتہ ںیہ۔

اوبرکب نب ایب ہیبش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اوبدیعس، فعیک، زریہ نب رحب، رجری، اشمع، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  فیرا

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دن ےک رتسب ےس اےنپ آپ وک رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیمتررت اک اےنپ اخف

     1048    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ززا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ٤ًز ب٩ ح٤زہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ سٌس، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٤َزٔیِّ َحسَّ ٌُ ِٟ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َح٤ِزََة ا اؤیََة  ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ  َس

٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أََْشِّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔيٕس ا ُت أَبَا َس ٌِ ّة یَِو٦َ َس٤ٔ َٟ ٔ  ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس اہللٔ ٨ِ٣َز

َصا َِٟيطٔ ث٥َُّ ی٨َُِْشُ ِٔسَّ ٔ ٔضی إ ِٔ ٔلَی ا٣َِزأَتٔطٔ َوُت ٔضی إ ِٔ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ اٟزَُّج١َ ُي  ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمداؿ نب اعمفہی، رمع نب زمحہ، دبعارلنمح نب دعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ووگں ںیم بس ےس ربا اہلل ےک زندکی رمہبت ےک ارابتر ےس ایقتم ےک دؿ فہ آدیم 

 نواگ وج اینپ تررت ےک اپس اج ے افر اس ےس امجع رکے رھپ اس تررت ےک راز وک الیھپات ےہ۔

 زمحہ، دبعارلنمح نب دعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، رمداؿ نب اعمفہی، رمع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 تررت اک اےنپ اخفدن ےک رتسب ےس اےنپ آپ وک رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1049    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ٤ًز ب٩ ح٤زہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ سٌس، حرضت ابوسٌيس خسری رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ٕ َوأَبُو َُکَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس و َحسَّ ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َح٤ِزََة  ا أَبُو أَُسا٣ََة 

ًَِو٥ٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔيٕس ا ُت أَبَا َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ  اِْل٣ََا٧َٔة ٨ًَِٔس اہللٔ یَِو٦َ َٗ

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  ًَِو٥َ ا ٕ إٔ٪َّ أَ ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َٗ َصا َو َِٟيطٔ ث٥َُّ ی٨َُِْشُ ِٔسَّ ٔ ٔضی إ ِٔ ٔلَی ا٣َِزأَتٔطٔ َوُت ٔضی إ ِٔ  اٟزَُّج١َ ُي

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، اوبااسہم، رمع نب زمحہ، دبعارلنمح نب دعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایقتم ےک دؿ اہلل ےک زندکی بس ےس ےڑی اامتن وج نویگ فہ ہی ےہ ہک رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

" اہک ےہ۔ َ

َ

ظ

ْ

ْع
َ
 رمد اینپ تررت ےک اپس اج ے افر اس ےس امجع رکے افر رھپ اس ےک راز وک اظرہ رک دے انب ریمن  ے "ِإّؿَ أ

 ہم، رمع نب زمحہ، دبعارلنمح نب دعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، اوبااس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1050    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، ربيٌہ، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، حرضت اب٩  :  راوی

 ٣حيریز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٌٔيٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٔس ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُة  ٌَ ََفٕ أَِخبََرنٔی َربٔي ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ

 َٓ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا ًَلَی أَبٔی َس ٣ََة  ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َوأَبُو ُٔصِ َٗ َُّط  ٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َُحيِرٔیز ا٢َ یَا أَبَا َیِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  َ٘ َٓ ٣ََة  ُط أَبُو ُٔصِ َٟ َ َشأ

 ٌٔ ٍَ َرُسو٢ٔ َس َُزَِو٧َا ٣َ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ز٢َِ  ٌَ ِٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِذَُکُ ا َّی اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َّیيٕس َص١ِ َس٤ٔ ٥َ  اہللٔ َػل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

زِبَُة  ٌُ ِٟ ٠َِی٨َا ا ًَ َِٟت  َلا َٓ زَٔب  ٌَ ِٟ ائ٥َٔ ا َشبَِی٨َا ََکَ َٓ  ٔٙ ٔ ٨َ٠ِا َُزَِوَة ب٤ُ٠َِِؼَل٠ ُ٘ َٓ ز٢َٔ  ٌِ ََ ٍَ َو ٔ ََِشَت٤ِت أََرِز٧َا أَِ٪  َٓ َٔٔسأئ  ِٟ َوَرُٔب٨َِا فٔی ا

٨َِٟا َرُسو٢َ اہللٔ َػ  َ َشأ َٓ ََِشأَُُٟط  ٥َ بَيَِن أَِهُضز٧َٔا َُل  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١ُ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ِٔ ٠َِي٥ُِٜ ََ ًَ ا٢َ َُل  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ل



 

 

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ إُٔلَّ َسَتُٜوُ٪  ٔلَی یَِو٦ٔ ا َََش٤َٕة هَٔی كَائ٨َْٔة إ  َٙ َتَب اہللُ َخ٠ِ َٛ ٠ُوا ٣َا  ٌَ ِٔ  أَِ٪ َُل َت

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، رہعیب، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، رضحت انب ریحمسی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

افر اوبرصہم رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس احرض نو ے  و اوبرصہم  ے اؿ ےس وپاھچ اے  رفاتی ےہ ہک ںیم

 اوبدیعس! ایک مت  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زعؽ اک ذرک رکےت نو ے انس ےہ؟ اوہنں  ے اہک یج اہں! مہ  ے روسؽ اہلل یلص

ینب قلطصم ںیم رشتک یک  س مہ  ے رعب یک زعمز ترر وں وک دیقی انبای افر مہ  ر ترر وں ےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفہ 

دحیلعہ رےنہ یک دمت یبمل نویئگ  یھ افر مہ  ے اس ںیم رتبغ یک ہک ہیہی احلص رکںی ترر وں ےک دبےل افکر ےس افر ہی یھب مہ  ے 

اہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم آپ یلص اہلل  ارادہ ایک ہک مہ اؿ ےس عفن احلص رکںی افر زعؽ رکںیل مہ  ے

 ے ہیلع فآہل فملس ےس وپےھچ ریغب ااسی رکںی ےگ؟  و مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  س رفح ےک دیپا نو ے اک اہلل  ے ایقتم ےک دؿ کت ھکل دای فہ دیپا نو رک رفامای  ںیہ مت  ر الزؾ ےہ ہک مت ااسی ہن رکف زعؽ ہن رکف ویکہکن

 رےہ یگ۔

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، رہعیب، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، رضحت انب ریحمسی ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1051    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َفد، ٣ح٤س ب٩ زبير، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪ :  راوی

دٔ  ََِٟفَ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَی بِ  َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبَة  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ أ٪ َحسَّ َٗ ٔ ُس ب٩ُِ اٟزِّبِز ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ٔ ٣َِولَی بَىٔی َصأط٥ٕ َحسَّ

 َ ٔل ْٙ إ ٔ َتَب ٩ِ٣َ صَُو َخاٟ َٛ إٔ٪َّ اہلَل  َٓ ا٢َ  َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ َة  ٌَ ىَی َحٔسیٔث َربٔي ٌِ ٔ فٔی ٣َ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  یَحبَّاَ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  َیِو٦ٔ ا

دمحم نب رفج، دمحم نب زح ،، ومٰیس نب ہبقع، دمحم نب ییحی نب ةحؿ اانسد ےس یھب یہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل  ے ھکل دای ےہ ایقتم ےک دؿ کت دیپا رک ے فاال وکؿ ےہ؟

 ، ومٰیس نب ہبقع، دمحم نب ییحی نب ةحؿدمحم نب رفج، دمحم نب زح ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1052    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤س ب٩ اس٤اء، جویزیہ، ٣اٟک، اب٩ ٣حيریز، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ ٣ح :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  َبعٔیُّ َحسَّ ُـّ ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ اٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ٌٔيٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس  ٕ ٩ِ اب٩ِٔ ٣َُحيِرٔیز

ُِٟدِسرٔیِّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ا ًَ َّی اہللُ  ٨َِٟا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ز٢ُٔ ث٥َُّ َسأ ٌِ ََ ٨ََُّٜٓا  ا٢َ أََػب٨َِا َسَبایَا  َٗ َُّط أَِخبََرُظ  ٥ُِ أ٧َ َّٜ ٨ََٟا َوإ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ

َََش٤َٕة كَائ٨َٔ  ٠ُوَ٪ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٔ َت َٟ  ٥ُِ َّٜ ٠ُوَ٪ َوإ٧ٔ ٌَ ِٔ َت َٟ  ٥ُِ َّٜ ٠ُوَ٪ َوإ٧ٔ ٌَ ِٔ َت َِٟ٘ٔيا٣َٔة إُٔلَّ هَٔی كَائ٨َْٔة َٟ ٔلَی یَِو٦ٔ ا  ٕة إ

دبع اہلل نب دمحم نب اامسء، وجریہی، امکل، انب ریحمسی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ دیقی تررںیت 

  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیلم افر مہ زعؽ رکےت ےھت رھپ مہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم وپاھچ

رگم وکیئ یھب ذی رفح  س وک ایقتم کت دیپا نوان ےہ  مت رضفر ااسی رکےت نو مت رضفر ااسی رکےت نو مت رضفر ااسی رکےت نواتدیکا درہاای

 فہ دیپا نو رک رےہ یگ۔

 دیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل نب دمحم نب اامسء، وجریہی، امکل، انب ریحمسی، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1053    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ـ١، طٌبہ، ا٧ص ب٩ سيری٩، ٣ٌبس ب٩ سيری٩، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی َص، ب٩ ًلی، بْش ب٩ ٣ٔ :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٔسير َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ََِصُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ و َحسَّ َبٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ی٩َ 

 ِٟ ٌٔيٕس ا ا٢َ أَبٔی َس َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٌٔيٕس  َتطُ ٩ِ٣ٔ أَبٔی َس ٌِ َٟطُ َس٤ٔ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٠ًََِي٥ُِٜ أَِ٪ َُل ُدِسرٔیِّ   َُل 

َسُر  َ٘ ِٟ ٤ََّا صَُو ا َٓإ٧ٔ ٠ُوا  ٌَ ِٔ  َت

وبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رصن، نب یلع، رشب نب لضفم، ہبعش، ا،س نب ریسنی، دبعم نب ریسنی، رضحت ا

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ںیہ مت  ر الزؾ ےہ ہک مت زعؽ ہن رکف ویکہکن ہی ےط دشہ اعمہلم ےہ۔

 اعتٰیل ہنعرصن، نب یلع، رشب نب لضفم، ہبعش، ا،س نب ریسنی، دبعم نب ریسنی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1054    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی ب٩ حبيب، خاٟس، اب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، یحٌ :  راوی

 ٣ہسی و بہز

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ََفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ َْى ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ىٔی و َحسَّ ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي  َحبٔيٕب َحسَّ

ثَىٔ  َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ َ اب٩َِ ا ٩ًَِ أ٧َ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا َحسَّ ٌّ اُٟوا َج٤ٔي َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ َوبَِضزْ  ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ٔص ی ٣َُح٤َّ

 َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیْٔض٥ِٔ  ٠َُط  ِْ ٣ٔ ٔ ٠ُوا  ا٢َ ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌَ ِٔ ٠ًََِي٥ُِٜ أَِ٪ َُل َت ز٢ِٔ َُل  ٌَ ِٟ فٔی ا

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٌٔيٕس  َتطُ ٩ِ٣ٔ أَبٔی َس ٌِ ُط َس٤ٔ َٟ ٠ُُِٗت  َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ  ٕ َسُر َوفٔی رَٔواَیٔة بَِضز َ٘ ِٟ ٤ََّا صَُو ا إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ُٛ  َذا

  ایس دحثی یک دفرسی دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ییحی نب بیبح، اخدل، انب احرث، دمحم نب اح

 

 
مت، دبعارلنمح نب دہمی ف ب

اانسد ذرک یک ںیہ اؿ ااحدثی ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمفی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زعؽ ےک ابرے 

زہب یک رفاتی ےہ ہک ہبعش  ے اہک ہک ںیم  ے  ںیم اراشد رفامای  ںیہ مت  ر الزؾ ےہ ہک مت ااسی لمع ہن رکف ویکہکن ہی دقتری اک اعمہلم ےہ افر

 اؿ ےس وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انب ایب دیعس ےس انس ےہ؟  و اوہنں  ے اہک اہں۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ییحی نب بیبح، اخدل، انب احرث، دمحم نب احمت، دبعارلنمح نب دہمی ف زہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1055    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣شٌوز، حرضت ابوسٌيس رضی اہلل ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، اب٩ زیس، ایوب، ٣ح٤س، ًبساٟزح٩٤ ب٩ بْش  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا حَ  اَُل َحسَّ َٗ ُى ْٔلَبٔی كَا١ٕ٣ٔ  ِٔ َِٟحِحَسرٔیُّ َوا٠َّٟ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ و َحسَّ ث٨ََا أَیُّوُب  اْز َوصَُو اب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ َّ٤

 ًَ ٕس  َّی اہللُ ٣َُح٤َّ ا٢َ ُسئ١َٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا ٔلَی أَبٔی َس ُظ إ ٕ َرزَّ وز ٌُ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ بِْٔشٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ٩ِ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ْس  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ َسُر  َ٘ ِٟ ٤ََّا صَُو ا إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ٠ُوا َذا ٌَ ِٔ ٠َِي٥ُِٜ أَِ٪ َُل َت ًَ ا٢َ َُل  َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٔلَی ا٨َِّٟهیٔ  ا ُب إ ٠َِي٥ُِٜ أََِقَ ًَ ِوُٟطُ َُل  َٗ  َو



 

 

 اوبرعیب، اوباکلم، امحد، انب زدی، اویب، دمحم، دبعارلنمح نب رشب نب وعسمد، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل

 ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زعؽ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک

ْم یہن اراشد رفامای  ںیہ مت  ر الزؾ ےہ ہک مت ااسی ہن رکف ویکہکن ہی دقتری اک اعمہلم ےہ دمحم  ے اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وق

ُک
ْ
ی 
َ ل
َ
ع

ا 
َ
ؽ ل

 ےک رقبی ےہ۔

نمح نب رشب نب وعسمد، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اوبرعیب، اوباکلم، امحد، انب زدی، اویب، دمحم، دبعارل :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1056    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ بْش، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ِبٔس اٟ ًَ  ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ٕ َحسَّ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََِؼارٔیِّ زَّ و َحسَّ َ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ بِْٔشٕ اِْل

َّی اہللُ  ز٢ُِ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ ِٟ ا٢َ ذَُٔکَ ا َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا ٔلَی أَبٔی َس ُظ إ َّی َرزَّ َِٟحٔسیَث َحً زَّ ا ا٢َ ََفَ َٗ ٥ِ ُٛ ا٢َ َو٣َا َذا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٍُ ٤َِٟزِأَةُ تُزِٔؿ ُط ا َٟ اُٟوا اٟزَُّج١ُ َتُٜوُ٪  ُظ  َٗ ُئؼيُب ٨ِ٣َٔضا َویرَِکَ َٓ ُط اِْل٣ََُة  َٟ ُظ أَِ٪ َتِح١َٔ٤ ٨ِ٣ُٔط َواٟزَُّج١ُ َتُٜوُ٪  ُئؼيُب ٨ِ٣َٔضا َویرَِکَ َٓ

 ِ ث ََٓحسَّ ِوٕ٪  ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َسُر  َ٘ ِٟ ٤ََّا صَُو ا إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ٠ُوا َذا ٌَ ِٔ ٠َِي٥ُِٜ أَِ٪ َُل َت ًَ ََل  َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحَش أَِ٪ َتِح١َٔ٤ ٨ِ٣ُٔط  َٜأَ٪َّ ُت بٔطٔ ا ا٢َ َواہللٔ َل َ٘ َٓ  ٩َ

 َصَذا َزِجزْ 

دمحم نب ینثم، اعمذ نب اعمذ، انب ترؿ، دمحم نب دبعارلنمح نب رشب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

ای ںیہمت ایک ےہ؟ احصہب  ے رعض ایک ہک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس زعؽ اک ذرک ایک ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفام

اکی آدیم ےہ اس یک ویبی دفدھ الپیت ےہ فہ اس ےس تبحص رکات ےہ افر اس ےس لمح وک اندنسپ رکات ےہ افر اکی آدیم یک ویڈی 

رفامای  ںیہ  فابدنی ےہ فہ اس ےس تبحص رکات ےہ افر اندنسپ رکات ےہ ہک اےس اس ےس لمح نو اج ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

 مت  ر الزؾ ےہ ہک مت ہی لمع ہن رکف انب ترؿ  ے اہک ہی دحثی ںیم  ے نسح ےس ایبؿ یک  و اوہنں  ے اہک وگای ہک ڈاٹن ےہ۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اعمذ، انب ترؿ، دمحم نب دبعارلنمح نب رشب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1057    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ ب٩ بْش، حرضت اب٩ ًو٪ ححاد ب٩ طارع، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ زیس، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، ابزاہي٥، ًبساٟزح٤ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ارٔعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٩ًَِ و َحسَّ ّسا  ثُِت ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ

 ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ بِْٔشٕ َي ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ بِْٔشٕ إٔبَِزاصٔي٥َ بَٔحٔسیٔث  ثَُط  ا٢َ إٔیَّاَی َحسَّ َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ  ىٔی َحٔسیَث ا

اجحج نب اشرع، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، انب ترؿ، دمحم، اربامیہ، دبعارلنمح نب رشب، رضحت انب ترؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رشب یک دحثی زعؽ ایبؿ یک  و اوہنں  ے اہک انیقی یہی ایبؿ یک  رفاتی ےہ ہک ںیم دمحم وک اربامیہ ےک فاہطس ےس دبعارلنمح نب

 دبعارلنمح نب رشب  ے۔

اجحج نب اشرع، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، انب ترؿ، دمحم، اربامیہ، دبعارلنمح نب رشب، رضحت انب ترؿ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1058    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساُلًلی، ہظا٦، ٣ح٤س ب٩ ٣ٌبس ب٩ سيری٩، ابوسٌيس، حرضت اب٩ ًو٪ :  راوی

ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َ٠ُِٗا ْٔلَبٔی َس َحسَّ ا٢َ  َٗ َبسٔ ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٌٔيٕس ص١َِ ٤ُِٟ

َِٟحٔسی َٚ ا ٥ِ َوَسا ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ز٢ِٔ َطِيّئا  ٌَ ِٟ ٥َ یَِذَُکُ فٔی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٔلَی َس٤ٔ ِوٕ٪ إ ًَ ىَی َحٔسیٔث اب٩ِٔ  ٌِ َث ب٤َٔ

َسُر  َ٘ ِٟ ِؤٟطٔ ا َٗ 

دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، دمحم نب دبعم نب ریسنی، اوبدیعس، رضحت انب ترؿ ےس رفاتی ےہ ہک مہ  ے اوبدیعس ےس وپاھچ ایک 

  رفامای یج اہں ابیق دحثی سگر یکچ ےہ۔آپ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زعؽ اک ذرک رکےت نو ے انس ےہ؟ اوہنں  ے

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، دمحم نب دبعم نب ریسنی، اوبدیعس، رضحت انب ترؿ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1059    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، اح٤س ب٩ ًبسہ، سٔيا٪، ًبيساہلل، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ٧حيح، ٣حاہس، حرضت ابوسٌيس  :  راوی

 خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َوارٔیزٔیُّ َوأَِح٤َُس  َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ ًُبَِيُس اہللٔ َحسَّ َٗ ِبَسَة أَِخبََر٧َا و  ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ِبَسَة  ًَ ب٩ُِ 

ز٢ُِ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ذَُٔکَ ا َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًََة  ِ ز َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  َّی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔيٕح  ٥َ  ہللٔ َػل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

ْة  َٗ ْص ٣َِد٠ُو ِٔ ََ َِٟيَشِت  َُّط  إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ُٛ َٔک أََحُس ١ِ ذَٟ ٌَ ِٔ ََل َي َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٥ِ َو ُٛ ١ُ َذَٟٔک أََحُس ٌَ ِٔ ا٢َ َو٥َٟٔ َي َ٘ َضآَ ُ٘ ٔ   إُٔلَّ اہللُ َخاٟ

رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی دیبع اہلل نب رمع، ادمح نب دبعہ، ایفسؿ، دیبع اہلل، ایفسؿ نب ہنییع، انب حیجن، اجمدہ، 

مت ںیم ےس وکیئ اکی  ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ںیم ےس وکیئ اکی ااسی ویکں رکات ےہ؟ افر ہی  ںیہ رفامای ہک

 ااسی ہن رکے ویکہکن وکیئ اجؿ ا یس  ںیہ وج دیپا یک یئگ نو رگم اس اک اخقل اہلل ےہ۔

 دیبعاہلل نب رمع، ادمح نب دبعہ، ایفسؿ، دیبعاہلل، ایفسؿ نب ہنییع، انب حیجن، اجمدہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ںیمزعؽ ےک مکح ےک ایبؿ 

     1060    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس، ًبساہلل ب٩ وہب، ٣ٌاویہ، اب٩ ػاٟح، ًلی ب٩ ابی ك٠حہ، ابووزاک، حرضت ابوسٌيس خسری  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ ث٨ََا  ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٩ًَِ َحسَّ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة   ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ َػأٟٕح  ٌِ اؤیَُة َي ٌَ  ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣ُ

 ًَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  و٢ُ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ طُ َي ٌَ ُِٟدِسرٔیِّ َس٤ٔ ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َِٟوزَّأک  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أَبٔی ا َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ك١ُِّ ٩ِ ا

طُ َطِيْئ  ٌِ ٥ِ ی٨َ٤َِ َٟ َٙ َطِيٕئ  َُٟس َوإَٔذا أََراَز اہللُ َخ٠ِ َِٟو ٤َِٟأئ یَُٜوُ٪ ا  ا

اہرفؿ نب دیعس، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی، انب اصحل، یلع نب ایب ہحلط، اوبفداک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 



 

 

ےس زعؽ ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ینم )امدہ رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ایحت( ےک رہ ےرطے ےس ہچب  ںیہ نوات افر  ب اہلل یسک زیچ ےک دیپا رک ے اک ارادہ رکےت ںیہ  و اےس وکیئ زیچ  ںیہ رفیتک۔

ایب ہحلط، اوبفداک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل اہرفؿ نب دیعس، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی، انب اصحل، یلع نب  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1061    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣ذر، زیس ب٩ حباب، ٣ٌاویہ، ًلی ب٩ ابی ك٠حہ، ابووزاک، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

ًَلٔیُّ بِ  اؤیَُة أَِخبََرنٔی  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ حَُبإب َحسَّ یُّ َحسَّ َِٟبِصٔ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ا ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ا َِٟضاطٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٩ُ أَبٔی ك٠ََِحَة ا ِٔمُّ 

٠ٔطٔ  ِْ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َِٟوزَّأک   ا

ادمح نب ذنمر، زدی نب ةحب، اعمفہی، یلع نب ایب ہحلط، اوبفداک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ۔ فآہل فملس

 ادمح نب ذنمر، زدی نب ةحب، اعمفہی، یلع نب ایب ہحلط، اوبفداک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمزعؽ ےک مکح

     1062    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ُزَصيِْر أَِخبََر٧َا أَبُو اٟزُّبَيِر ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٠َِيطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َجابٔز

ُظ أَِ٪ َتِح١َٔ٤  ٠َِيَضا َوأ٧ََا أََِکَ ًَ  ُٖ ا٢َ إٔ٪َّ لٔی َجارٔیَّة هَٔی َخاز٨َ٣ُٔا َوَسا٧َٔیت٨َُا َوأ٧ََا أَكُو َ٘ َٓ  ٥َ َُّط  َوَس٠َّ إ٧ٔ َٓ ٨ًََِضا إِٔ٪ ٔطئَِت  ًِز٢ِٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ

َّ َسَيأِتٔي ِس أَِخبَرِتَُک أ٧َ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ِس َحب٠َِٔت  َٗ َِٟحارٔیََة  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ٠َبَٔث اٟزَُّج١ُ ث٥َُّ أََتاُظ  َٓ ََٟضا  َر  ُٗسِّ ََٟضاَضا ٣َا  َر  ُٗسِّ  طُ َسَيأِتٔيَضا ٣َا 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح نب دبعاہلل نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ر



 

 

فملس یک دختم ںیم احرض نوا اس  ے رعض ایک ریمی اکی ابدنی ےہ ہی امہری اخدہم ےہ افر امہرا اپین الیت ےہ افر ںیم اس ےس 

س ےس زعؽ تبحص رکات نوں  نکی ںیم ہی اندنسپ رکات نوں ہک فہ احہلم نو اج ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ  و اچےہ  و ا

رک اس ےئل وج اس یک دقتری ںیم اھکل ےہ فہ آاج ے اگ فہ آدیم وھتڑے رعہص ےک دعب رھپ آای افر رعض ایک ویڈی وک لمح نوایگ ےہ  و 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم  ے ےھجت ربخ ددیی  یھ ہک وج اس ےک رادر ںیم اھکل ےہ فہ آیہ اج ے اگ۔

 ہلل نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1063    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس ب٩ ٤ًزو، سٔيا٪، ب٩ ًیی٨ہ، سٌيس ب٩ حشا٪، رعوہ ب٩ ًياق، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  ویرا

َوَة  ٩ًَِ رُعِ اَ٪  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ َحشَّ ٩ًَِ َس َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ثٔیُّ َحسَّ ٌَ ٤ِزٕو اِْلَِط ًَ ٌٔيُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ب٩ِٔ ًَٔيإق 

ِبٔس اہللٔ ٨ًََِضا ًَ ًِز٢ُٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی َجارٔیَّة لٔی َوأ٧ََا أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َسأ٢ََ َرُج١ْ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّی  َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ

ََٓحاَئ اٟزَّ  ا٢َ  َٗ ٍَ َطِيّئا أََراَزُظ اہللُ  ٩َِٟ َی٨َ٤ِ َٔک  ٥َ إٔ٪َّ ذَٟ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٨ُِت اہللُ  ُٛ ًَّٟٔی  َِٟحارٔیََة ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ُج١ُ 

ِبُس اہللٔ َوَرُسوُٟطُ  ًَ ٥َ أ٧ََا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََٟک َح٠َ٤َِت  تَُضا   َذََکِ

دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم  ے یبن رکمی  دیعس نب رمعف، ایفسؿ، نب ہنییع، دیعس نب اسحؿ، رعفہ نب ایعض، رضحت اجرب نب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ریمے اپس اکی ابدنی ےہ افر ںیم اس ےس زعؽ رکات نوں  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رعض ایک ہک فیہ ابدنی  س اک ںیم   ے رفامای  س ےک ابرے ںیم اہلل  ے ھچک ارادہ رفامای اےس وکیئ رفک  ںیہ اتکس فہ آدیم رھپ آای افر

فر اس اک  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک اھت احہلم نویئگ ےہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم اہلل اک دنبہ ا

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نوں۔

 ہ نب ایعض، رضحت اجرب نب دبعاہللدیعس نب رمعف، ایفسؿ، نب ہنییع، دیعس نب اسحؿ، رعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1064    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

س، سٌيس ب٩ حشا٪، رعوہ ب٩ ًيا ق ب٩ ًسی، اب٩ خيار، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی ححاد ب٩ طارع، ابواح٤ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اؾُّ أَص١ِٔ  َٗ اَ٪  ٌٔيُس ب٩ُِ َحشَّ ث٨ََا َس ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس اٟزُّبَيِرٔیُّ َحسَّ ارٔعٔ َحسَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ َوةُ ب٩ُِ  و َحسَّ ََّٜة أَِخبََرنٔی رُعِ ٣َ

َّی اہللُ  ًَٔيأق  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز لٔیُّ  َٓ ِٟدَٔيارٔ ا٨َِّٟو ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ا ىَی ب٩ِٔ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َياَ٪  ِٔ  َحٔسیٔث ُس

 دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اجحج نب اشرع، اوبادمح، دیعس نب اسحؿ، رعفہ نب ایعض نب دعی، انب ایخر، رضحت اجرب نب

 ےہ ہک اکی آدیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نوا ابیق دحثی رابرہک ایفسؿ یک دحثی یک رطح ےہ۔

 اعتٰیل ہنع اجحج نب اشرع، اوبادمح، دیعس نب اسحؿ، رعفہ نب ایع ض نب دعی، انب ایخر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1065    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٙ، ابوبرک، سٔيا٪، ٤ًزو، ًلاء، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اس :  راوی

ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ  َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ًََلإئ َحسَّ  ٩ًَِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس

 ََ ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ آُ٪ ٩ًَِ َجابٔز َُِٟقِ ٨ًَِطُ ا ٨َََٟضا٧َا  ٨ُِط  ًَ ِو كَاَ٪ َطِيّئا ی٨َُِهی  َٟ َياُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ  ُٙ آُ٪ َی٨ِز٢ُٔ َزاَز إِٔسَح َُِٟقِ ز٢ُٔ َوا ٌِ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ ، اوبرکب، ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ زامہن

رقآؿ ںیم زعؽ رکےت ےھت ااحسؼ  ے ہی ااضہف ایک ےہ ایفسؿ  ے اہک ارگ ہی وکیئ ا یس زیچ نویت  س ےس عنم ایک اجان نوات  و رقآؿ زنفؽ 

 ںیمہ اس ےس رفک داتی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اقحس، اوبرکب، ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1066    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 الٰی ٨ًہس٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، ًلاء، حرضت جابز رضی اہلل تٌ :  راوی

ُت َجابٔزّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِيََن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔيٕب َحسَّ ز٢ُٔ و َحسَّ ٌِ ََ ٨َّا  ُٛ ِس  َ٘ َٟ وُُل  ُ٘ ا َي

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ًَلَی 

، لقعم، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ زامہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ہملس نب بیبش، نسح نب انیع

 فملس ںیم زعؽ رکےت ےھت۔

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ںیم زعؽ ےک مکح ےک ایبؿ

     1067    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪ ٣ٌاذ، اب٩ ہظا٦، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ  اَ٪ ا ثَىٔی أَبُو َُشَّ ًَلَی و َحسَّ ز٢ُٔ  ٌِ ََ ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ صَٔظا٦ ٌِ اْذ َي ٌَ ث٨ََا ٣ُ

 َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٔک ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َّ ذَٟ َب٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٨ًط٥ِ٠َ ی٨ََِض٨َاًَ

اوباسغؿ اعمذ، انب اشہؾ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن 

ںیم زعؽ رکےت ےھت افر اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ابت یچنہپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اس ےس عنم 

 امای۔ ںیہ رف

 اوباسغؿ اعمذ، انب اشہؾ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیقی احہلم تررت ےس فیط رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  فیط رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیمدیقی احہلم تررت ےس

     1068    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، یزیس ب٩ خ٤ير، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جيبر، حرضت ابوزرزاء  :  راوی



 

 

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َّی ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  و َحسَّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ ُخ٤َيِر َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

َّطُ أَتَی بٔا٣ِ  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِرَزأئ  ٩ًَِ أَبٔی اٟسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ُث  ٕ یَُحسِّ ٕ ٣ُ ُجَبيِر ا٢َ َزأَة َ٘ َٓ ُِٓشَلإن  ًَلَی بَأب  حٓٔحٕ 

ِس ص٤٤ََِ  َ٘ َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ اُٟوا  َ٘ َٓ ُط یُزٔیُس أَِ٪ ی٥ٔ٠َُّ بَٔضا  َّ٠ ٌَ بَِرُظ َٟ َٗ ُط  ٌَ ٨ّا یَِسُخ١ُ ٣َ ٌِ َٟ ٨َطُ  ٌَ ِٟ ُت أَِ٪ أَ

َٟطُ  ثُُط َوصَُو َُل َیٔح١ُّ  َٕ یَُورِّ ِي َٟطُ َٛ َٕ َيِشَتِدٔس٣ُطُ َوصَُو َُل یَح١ُّٔ  ِي َٛ 

  ، رضحت اوبدرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
 
 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، سیدی نب ریمخ، دبعارلنمح نب ج

اس اک زامہن فالدت ابلکل رقبی اھت آپ  ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی تررت ہمیخ ےک درفازے  ر الیئ یئگ ہکبج

آہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اشدی فہ آدیم اس ےس تبحص رکان اچاتہ ےہ احصہب  ے رعض ایک یج اہں!  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

الخ نو فہ ےسیک اس ہچب اک فارث نب فملس  ے رفامای ںیم  ے ارادہ ایک ہک ںیم اس  ر ا یس تنعل رکفں وج  رب ںیم یھب اس ےک اسھت یہ د

 اتکس ےہ احالہکن اس ےک ےئل ہی الحؽ یہ  ںیہ ےہ افر فہ ےسیک اس ہچب وک اانپ اخدؾ انب اتکس ےہ احالہکن اس ےک ےئل الحؽ  ںیہ۔

  ، رضحت اوبدرداء ریض :  رافی
 
 

  اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، سیدی نب ریمخ، دبعارلنمح نب ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دیقی احہلم تررت ےس فیط رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1069    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزاؤز ابوبرک ب٩ :  راوی

 َ ث إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ ح و َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َبَة و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ا  ٌّ ٨َا أَبُو َزاُوَز َج٤ٔي

 ٔ  فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز

 ، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب  ،رر، اوبداؤد، ہبعش اینس دحثی رابرہک یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔اوبرکب نب ایب ہبیش

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب  ،رر، اوبداؤد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی لہ ینعی دفدھ الپ

 

غ
 ... ے فایل تررت ےس فیط ےک وجاز افر زعؽ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ی لہ ینعی دفدھ الپ ے فایل تررت ےس فیط ےک وجاز افر زعؽ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 

 غ

     1070    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ، رعوہ، خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ی :  راوی

 حرضت جسا٣ہ ب٨ت وہب اسسیہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ ََقَ  َٗ َٟطُ  ُى  ِٔ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوا٠َّٟ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ ث٨ََا َخ٠َ ًَلَی ٣َأٟٕک و َحسَّ ٩ًَِ  أُِت 

 َّ ٩ًَِ ُجَسا٣ََة ب٨ِٔٔت َوصِٕب اِْلََسٔسیَّٔة أ٧َ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ  ١ٕ َٓ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٧َِو ًَ ٔس ب٩ِٔ  َّی ٣َُح٤َّ ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ َضا َس٤ٔ

َّی ذَ  ِِٟٔي٠َٔة َحً ٩ًَِ ا ِس َص٤ِ٤َُت أَِ٪ أ٧ََِهی  َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ََل َيرُضُّ أَِوَُلَزص٥ُِ اہللُ  َٓ وَ٪ َذَٟٔک  ٌُ ارَٔض َيِؼ٨َ َٓ ُت أَ٪َّ اٟزُّو٦َ َو ََکِ

ا٢ٔ ُير٨٣٘وكة ُط َیِحٌَی بٔاٟسَّ َٟ ا َٗ ٔحيُح ٣َا  ٩ًَِ ُجَذا٣ََة اِْلََسسٔیَّٔة َواٟؼَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٕ ا َخ٠َ ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ َوأ٣ََّ َٗ 

ییحی، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ، رضحت دجاہم تنب فبہ ا،دہی فلخ نب اشہؾ، امکل نب ا،س، ییحی نب ییحی، امکل، دمحم نب 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک 

ی لہ ےس عنم رک ے اک ہتخپ ارادہ رکایل اھت اہیں کت ہک ےھجم اید آ

 

غ
ای ہک الہ رفؾ فافرس ااسی رکےت ںیہ افر اؿ یک افالد وک وکیئ ںیم  ے 

اصقنؿ  ںیہ نوات افر فلخ  ے تااہم ا،دہی ےس رفاتی یک ینعی انؾ اک االتخػ ےہ  نکی اامؾ ملسم رفامےت ںیہ حیحص فہ ےہ وج ییحی  ے اہک 

 ےہ ذاؽ ےک اسھت ہن ہک داؽ ریغ وقنمہط ےک اسھت۔

ا،س، ییحی نب ییحی، امکل، دمحم نب ییحی، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ، رضحت دجاہم تنب فبہ  فلخ نب اشہؾ، امکل نب :  رافی

 ا،دہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ی لہ ینعی دفدھ الپ ے فایل تر

 

غ
 رت ےس فیط ےک وجاز افر زعؽ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1071    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبيساہلل ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز، سٌيس ب٩ ابی ایوب، ابواسوز، رعوہ، حرضت جسا٣ہ ب٨ت وہب اخت ًکاطہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُبَِيُس ا َ َحسَّ ث ٌٔيُس ب٩ُِ أَبٔی أَیُّوَب َحسَّ ث٨ََا َس ُئ َحسَّ ٤َُِِٟقٔ ث٨ََا ا اَُل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٌٔيٕس َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ ہللٔ ب٩ُِ َس ىٔی أَبُو اِْلَِسَوزٔ 



 

 

ُت َرُسو٢َ اہللٔ َِٟت َحرَضِ ا َٗ َّاَطَة  ٩ًَِ ُجَسا٣ََة ب٨ِٔٔت َوصِٕب أُِخٔت ًُک ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٥َ فٔی أ٧َُإض َوصَُو  رُعِ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

إَٔذا ص٥ُِ ُئِي٠ُوَ٪ أَِوَُلَزص٥ُِ  َٓ ارَٔض  َٓ ٨ََوزُِت فٔی اٟزُّو٦ٔ َو َٓ ِِٟٔي٠َٔة  ٩ًَِ ا ِس َص٤ِ٤َُت أَِ٪ أ٧ََِهی  َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ َََٓل َيرُضُّ أَِوَُلَزص٥ُِ َذَٟٔک َطِيّئا َي

 َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اث٥َُّ َسأَُٟوُظ  َِٟدفٔیُّ َزاَز ًُبَِيُس اہللٔ فٔی َحٔسیْٔطٔ  َوأِزُ ا ِٟ َٔک ا ٥َ ذَٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔئ َوهَٔی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َُِِٟقٔ

٤َِِٟوُؤَزةُ ُسئ٠َِٔت   َوإَٔذا ا

تنب فبہ اتخ اکعہش ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دیبع اہلل نب دیعس، دمحم نب ایب رمع، دیعس نب ایب اویب، اوباوسد، رعفہ، رضحت دجاہم 

نہب ےس رفاتی ےہ ہک ووگں یک وموجدیگ ںیم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نویئ  و آپ یلص اہلل ہیلع 

ی لہ ےس عنم رک ے اک ہتخپ ارادہ رکایل اھت  س ںیم  ے الہ رفؾ فافرس 

 

غ
ںیم داھکی ہک اؿ یک افالدںی فآہل فملس رفام رےہ ےھت ںیم  ے 

ی لہ رکیت ںیہ افر اؿ یک افالد وک اس ےس وکیئ اصقنؿ  ںیہ نوات رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہی وپہدیہ وطر  ر ز

 

غ
دنہ 

( ااضہف ذرک ایک ےہ۔ ْ

 

ت
ِلَ

ے

ی ُ
س
ُؤَدُة 
ْ
َوو
م
ْ ل

ِإَذا ا
َ
 دروگر رکان ےہ دیبع اہلل  ے اینپ دحثی ںیم رقمی ےس )ف

دیبعاہلل نب دیعس، دمحم نب ایب رمع، دیعس نب ایب اویب، اوباوسد، رعفہ، رضحت دجاہم تنب فبہ اتخ اکعہش ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ی لہ ینعی دفدھ الپ ے 

 

غ
 فایل تررت ےس فیط ےک وجاز افر زعؽ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ اسحٙ، یحٌی ب٩ ایوب، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ، رعوہ، حرضت جسا٣ہ ب٨ت  :  راوی

 وہب اسسیہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

سٔ ب٩ِٔ و َحسَّ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب  َٙ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ إِٔسَح ١َٕٓ  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٧َِو

ََّضا  ٩ًَِ ُجَسا٣ََة ب٨ِٔٔت َوصِٕب اِْلََسٔسیَّٔة أ٧َ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٔشیِّ  َُِٟقَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ

َِِٟٔيا٢ٔ  ا٢َ ا َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ ِِٟٔي٠َٔة  ز٢ِٔ َوا ٌَ ِٟ ٌٔئس ب٩ِٔ أَبٔی أَیُّوَب فٔی ا ١ِْٔ َحٔسیٔث َس  ََٓذََکَ ب٤ٔٔ

رعفہ، رضحت دجاہم تنب فبہ ا،دہی ریض اہلل اعتٰیل  اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ااحسؼ ، ییحی نب اویب، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف،

ی لہ ےک ابرے 

 

غ
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ابیق دحثی دیعس نب اوباویب یک زعؽ افر 

ی لہ یک اجب ے ایغؽ اک ظفل ےہ۔

 

غ
 ںیم دحثی یک رطح ذرک یک اس ںیم 



 

 

 نب اقحس، ییحی نب اویب، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ، رضحت دجاہم تنب فبہ ا،دہی ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ی لہ ینعی دفدھ الپ ے فایل تررت ےس فیط ےک وج

 

غ
 از افر زعؽ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
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٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، زہير ب٩ رحب، اب٩ ٤٧ير، ًبساہلل ب٩ یزیس حيوة، ًياغ ب٩ ًباض، حرضت سٌس ب٩ ابی  :  راوی

 وٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یَزٔیَس َحسَّ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ُٔلب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٕ َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر بُرٔیُّ َحسَّ ِ٘ ٤َِٟ ا

ٕس أَ٪َّ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ثَطُ  ًَبَّإض أَ٪َّ أَبَا ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ ًَيَّاُغ ب٩ُِ  ثَىٔی  َس ب٩َِ أَبٔی  َحِيَوةُ َحسَّ ٌِ أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس أَِخبََر َوأَٟسُظ َس

٩ًَِ ا٣َِزأَتٔی  ًِز٢ُٔ  ِّی أَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل إؾ أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ َّٗ ٠ًََِيطٔ َو َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ

 ِٔ ٥َ ٥َٟٔ َت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلَی أَِوَُلزَٔصا  َٟٔسَصا أَِو  ًَلَی َو  ُٙ ٔٔ ا٢َ اٟزَُّج١ُ أُِط َ٘ َٓ ١ُ َذَٟٔک  ِو كَاَ٪ ٌَ َٟ  ٥َ  َوَس٠َّ

ََل ٣َا َؿاَر  َٓ ا٢َ ُزَصيِْر فٔی رَٔوایَتٔطٔ إِٔ٪ كَاَ٪ َٟٔذَٟٔک  َٗ ارَٔض َواٟزُّو٦َ و  َٓ ا ََضَّ  ارَٔض َوَُل اٟزُّو٦َ  َذَٟٔک َؿارا َٓ  َذَٟٔک 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ نب رحب، انب ریمن، دبعاہلل نب سیدی ویحة، ایعش نب ابعس، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل 

اینپ ویبی ےس  ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نوا اس  ے رعض ایک ہک ںیم

زعؽ رکات نوں  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس رفامای ااسی ویکں ایک اجات ےہ؟ اس آدیم  ے رعض ایک اس تررت ےک 

اوں وک ےچب ای افالد  ر تقفش فرہمابین رکےت نو ے  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ ہی اصقنؿ فہ نوات  و افرس ف رفؾ ف

 اصقنؿ نوات زریہ  ے اینپ رفاتی ںیم اہک ہک ارگ ااسی نوات  و الہ رفؾ ف افرس وک فیلکت دہ افر رضر راسں اثتب نوات۔

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ نب رحب، انب ریمن، دبعاہلل نب سیدی ویحة، ایعش نب ابعس، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 راضتع اک ایبؿ : ابب

 ...وج رےتش بسن ےس رحاؾ نوےت ںیہ فہ راضتع ےس یھب رحاؾ نوےت ںیہ ےک ایبؿ ںیم

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیموج رےتش بسن ےس رحاؾ نوےت ںیہ فہ راضتع ےس یھب رحاؾ نوےت ںیہ
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ابی برک، حرضت ٤ًزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ   ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َّی َحسَّ ًَائَٔظَة أَِخبََرِتَضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َِزَة أَ٪َّ  ًَ  ٩ِ

ًَائَٔظ  َِٟت  ا َٗ َؼَة  ِٔ ِت َػِوَت َرُج١ٕ َيِشَتأِذُٔ٪ فٔی بَِئت َح ٌَ ََّضا َس٤ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ ٨ًَِٔسَصا َوإ٧ٔ ًَ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َصَذا اہللُ  ُ٘ َٓ ُة 

 ٔ َ٘ َرُج١ْ َيِشَتأِذُٔ٪ ف َٓ ٔة  ًَ َؼَة ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ِٔ ٥ِّ َح ٌَ ٔ ََُٓل٧ّا ٟ ٥َ أَُراُظ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَائَٔظُة یَا ی بَِیتَٔک  َِٟت  ا

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَلَیَّ  ًَةٔ َزَخ١َ  َضا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ِّ٤ ٌَ ٔ ا ٟ ِو كَاَ٪ ََُٓلْ٪ َحيا َٟ ًََة َرُسو٢َ اہللٔ  ٥ِ إٔ٪َّ اٟزََّؿا ٌَ ََ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ِٟؤَُلَزةُ  ٦ُ ا ٦ُ ٣َا تََُحِّ  تََُحِّ

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت رمعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اےس ربخ

فملس اؿ ےک اپس ےھت افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے آفاز ینس ہک اکی آدیم رضحت  دی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم ااجزت امگن راہ ےہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! 

اجزت امگن راہ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریما ایخؽ ےہ ہک ہی ہی آدیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ یک ا

الفں نواگ رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک راضیع اچچ ےک ابرے ںیم رفامای اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رعض ایک اے اہلل ےک 

اقت ےک ےئل آاتکس اھت ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں روسؽ ارگ ریما راضیع اچچ زدنہ نوات  و ایک فہ ریمے اپس الم

 ےب کش راضتع یھب اؿ روتشں وک رحاؾ رک دیتی ےہ نج وک فالدت رحاؾ رکیت ےہ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت رمعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 وج رےتش بسن ےس رحاؾ نوےت ںیہ فہ راضتع ےس یھب رحاؾ نوےت ںیہ ےک ایبؿ ںیم
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ابزاہي٥، ًلی ب٩ ہاط٥، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی  ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ابو٤ٌ٣ز، اس٤اًي١ ب٩ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ٔ ُِٟضَذل ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ٕ إِٔس٤َ ٤َز ٌِ ثَىٔی أَبُو ٣َ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َصأط٥ٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ث٨ََا  یُّ َحسَّ

ِٟبَرٔیسٔ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ َج٤ٔ  ا َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ   ٩ًَِ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ا  ٌّ َّی اہللُ ي اہللٔ َػل

 ٔ ِٟؤَُلَزة ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا ًَةٔ ٣َا َیَِحُ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َیَِحُ

لیع نب اربامیہ، یلع نب اہمش، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی اوبرکبی، اوبااسہم، اوبرمعم، اامس

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وج رےتش فالدت ےس رحاؾ نوےت ںیہ راضتع ےس یھب رحاؾ نو اجےت ںیہ۔

 اربامیہ، یلع نب اہمش، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکبی، اوبااسہم، اوبرمعم، اامسلیع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 وج رےتش بسن ےس رحاؾ نوےت ںیہ فہ راضتع ےس یھب رحاؾ نوےت ںیہ ےک ایبؿ ںیم

     1076    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًبساہلل ب٩ ابی برک، ہظا٦ ب٩ رعوہ :  راوی

ِبُس  ًَ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا  ث٨َٔيطٔ إِٔسَح ١َِْ  و َحسَّ ٣ٔ ٔ اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

َوةَ   َحٔسیٔث صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ

 ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رج ،، دبعاہلل نب ایب رکب، اشہؾ نب رعفہ ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 ؾ نب رعفہااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رج ،، دبعاہلل نب ایب رکب، اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راضتع یک رحتم ںیم رمد یک اتریث ےک ایبؿ ںیم



 

 

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضتع یک رحتم ںیم رمد یک اتریث ےک ایبؿ ںیم

     1077    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ََّضا أَِخبََرِتطُ أَ  َحسَّ ٠ََح أََخا أ٧َ ِٓ ٪َّ أَ

 َ أ َٓ َِٟت  ا َٗ ِٟٔحَحاُب  َس أَِ٪ أ٧ُِز٢َٔ ا ٌِ ًَةٔ َب َضا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ُّ٤ًَ ٠َِيَضا َوصَُو  ًَ ِئص َجاَئ َيِشَتأِذُٔ٪  ٌَ ُ٘ ِٟ ا َجاَئ أَبٔی ا َّ٤٠َ َٓ ُط  َٟ بَِيُت أَِ٪ آَذَ٪ 

َّٟٔذی  ٥َ أَِخبَرِتُطُ بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟطُ  أ٣َََزنٔی أَِ٪ آَذَ٪  َٓ ُت  ٌِ  َػ٨َ

ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، رعفہ نب زح ،، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوباسیقل اک اھبیئ احلف آای 

فؽ ےک دعب رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے افر اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ااجزت بلط یک افر فہ آپ اک راضیع اچچ اھت آتی  ردہ ےک زن

اےس ااجزت دےنی ےس ااکنر رکدای  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 اےنپ اس لمع یک ربخ دی  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح دای ہک اےس اےنپ اپس آ ے یک ااجزت دف۔

  نب ییحی، امکل، انب باہب، رعفہ نب زح ،، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضتع یک رحتم ںیم رمد یک اتریث ےک ایبؿ ںیم

     1078    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَِمِّ ٩ِ٣ٔ و َحسَّ َِٟت أََتانٔی  ا َٗ ًَائَٔظَة 

٤َِٟزِأَةُ  ِتىٔی ا ٌَ ٤ََّا أَِرَؿ ٠ُُِٗت إ٧ٔ ىَی َحٔسیٔث ٣َأٟٕک َوَزاَز  ٌِ ََٓذََکَ ب٤َٔ ِيٕص  ٌَ ُٗ ٠َُح ب٩ُِ أَبٔی  ِٓ ٔة أَ ًَ ا٢َ اٟزََّؿا َٗ ىٔی اٟزَُّج١ُ  ٌِ ٥َِٟ یُزِٔؿ  َو

 َتزٔبَِت یََسأک أَِو ی٤َٔی٨ُٔک 

ؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اپس ریما اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفس

س آای ابیق امکل یک دحثی یک رطح ذرک یک ےہ افر اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ںیم  ے اہک ہک ےھجم  و تررت  ے 

عی 
ق

راضیع اچچ احلف نب ایب 

 فآہل فملس  ے )احمفرًۃ( رفامای ریتا اہھت ای رفامای ریتا داانہ اہھت اخک آود نو ہی ع ہل رعب دفدھ الپای ےہ ہن ہک آدیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع



 

 

 ںیم وطبر تبحم وبال اجات ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضتع یک رحتم ںیم رمد یک اتریث ےک ایبؿ ںیم

     1079    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہارح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل  :  راوی

 ٔ ًَائ َوَة أَ٪َّ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ثَىٔی رَحِ ٠َُِٓح و َحسَّ َُّط َجاَئ أَ َظَة أَِخبََرِتطُ أ٧َ

ِٟحَٔحاُب َو  َس ٣َا ٧َز٢ََ ا ٌِ ٠َِيَضا َب ًَ ِئص َيِشَتأِذُٔ٪  ٌَ ُ٘ ِٟ ًَائَٔظُة أَُخو أَبٔی ا َِٟت  ا َٗ ٔة  ًَ ًَائَٔظَة ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ِئص أَبَا  ٌَ ُ٘ ِٟ كَاَ٪ أَبُو ا

إٔ٪َّ أَبَا ا َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی أَِسَتأِذَٔ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ََح َحً ِٓ َ ٠ُِت َواہللٔ َُل آَذُ٪ ْٔل ُ٘ َٓ ٩ِٜٔ ىٔی َوَل ٌَ َِٟيَص صَُو أَِرَؿ ِئص  ٌَ ُ٘ ِٟ

ِتىٔ  ٌَ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِرَؿ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠ََٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٠ََِٓح أََخا أَبٔی ی ا٣َِزأَتُطُ  إٔ٪َّ أَ

 َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َّی أَِسَتأِذ٧ََٔک  ُط َحً َٟ صُِت أَِ٪ آَذَ٪  رَکٔ َٓ ًَلَیَّ  ِئص َجائَىٔی َيِشَتأِذُٔ٪  ٌَ ُ٘ ِٟ َٟطُ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ائَِذنٔی  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

٣ُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟشٔب  ًَةٔ ٣َا تََُحِّ ٣ُوا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا و٢ُ رَحِّ ُ٘ ًَائَٔظُة َت بَٔذَٟٔک كَا٧َِت  َٓ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ 

 ےس رفاتی ےہ ہک اوبا ک سیع اک اھبیئ رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

احلف آتی  ردہ ےک زنفؽ ےک دعب آای افر اؿ ےک اپس آ ے یک ااجزت امیگن افر اوباک سیع دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک راضیع 

یگ اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص  ابپ ےھت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک ںیم  ے اہک اہلل یک مسق ںیم احلف وک ااجزت  ںیہ دفں

س  ے  و ےھجم دفدھ  ںیہ الپای ہکلب اس یک ویبی  ے ےھجم دفدھ الپای ےہ اعہشئ

عی 
ق

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت ہن امگن وں ویکہکن اوب

س ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے  و ںیم  ے رعض ایک اے ا

عی 
ق

ہلل ےک روسؽ! اوب

ےک اھبیئ احلف  ے ریمے اپس آ ے یک ااجزت بلط یک افر ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت  ےنی ےس ےلہپ اےس 

 ااجزت دےنی وک اندنسپ ایک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس ااجزت دے دف رعفہ  ے اہک ایس فہج ےس دیسہ اعہشئ ریض اہلل

 اعتٰیل اہنع رفامیت  ںیھ ہک راضتع ےس اؿ روتشں وک رحاؾ رکف )وھجمس( ںیہنج مت بسن ےس رحاؾ رکےت نو۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضتع یک رحتم ںیم رمد یک اتریث ےک ایبؿ ںیم

     1080    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََاظ  ِئص و َحسَّ ٌَ ُ٘ ِٟ ٠َُح أَُخو أَبٔی ا ِٓ ٔ َجاَئ أَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ

 ِٟ ِئص َزِوَد ا ٌَ ُ٘ ِٟ ٔک َتزٔبَِت َی٤ٔی٨ُٔک َوكَاَ٪ أَبُو ا ُّ٤ًَ َُّط  إ٧ٔ َٓ ٔ َحٔسیْٔض٥ِٔ َوٓٔيطٔ  ٠َِيَضا ب٨َِٔحو ًَ ًَ َيِشَتأِذُٔ٪  ِت  ٌَ ًَّٟٔی أَِرَؿ  ائَٔظةَ ٤َزِأَةٔ ا

س اک اھبیئ احلف دیسہ اعہشئ ریض اہلل 

عی 
ق

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی اس  دن ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ےہ ہک اوب

اعتٰیل اہنع ےک اپس آای افر آپ ےک اپس احرض نو ے یک ااجزت بلط یک ابیق دحثی سگر یکچ اس ںیم ہی یھب ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

س ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس تررت ےک اخفدن ےھت  س  ے  فآہل فملس

عی 
ق

 ے رفامای فہ ریتا اچچ ےہ ریتا داانہ اہھت اخک آود نو افر اوب

 دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک دفدھ الپای اھت۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضتع یک رحتم ںیم رمد یک اتریث ےک ایبؿ ںیم

     1081    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لٰی ٨ًہاابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اب٩ ٤٧ير، ہظا٦، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ًَِمِّ ٩ِ٣ٔ و َحسَّ َِٟت َجاَئ  ا َٗ ًَائَٔظَة   

َّی أَِسَتأ٣َِٔز َرُس  ُط َحً َٟ أَبَِيُت أَِ٪ آَذَ٪  َٓ ًَلَیَّ  ٔة َيِشَتأِذُٔ٪  ًَ َّی اٟزََّؿا ا َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ َرُسو َ٘ َٓ ُط  َٟ أَبَِيُت أَِ٪ آَذَ٪  َٓ ًَلَیَّ  ٔة اِسَتأَِذَ٪  ًَ ًَِمِّ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ٠ُُِٗت إٔ٪َّ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّی اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػل

٠ِيَ َٓ  َٓ ٔک  ُّ٤ًَ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ىٔی اٟزَُّج١ُ  ٌِ ٥ِ یُزِٔؿ َٟ ٤َِٟزِأَةُ َو ِتىٔی ا ٌَ ٤ََّا أَِرَؿ ٠ُُِٗت إ٧ٔ ٔک  ُّ٤ًَ ٠َِئک  ًَ ٠َِئک ٠َِي٠ِٔخ  ًَ  ٠ِٔخ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے راضیع اچچ آ ے

افر ریمے اپس آ ے یک ااجزت امیگن  و ںیم  ے ا ںیہ ااجزت دےنی ےس ااکنر رکدای اس فتق کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےس ولعمؾ رکوں  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے  و ںیم  ے رعض ایک ہک ریمے راضیع اچچ  ے ریمے 



 

 

ںیم  ے اےس ااجزت دےنی ےس ااکنر رکدای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتا اچچ ریتے  اپس آ ے یک ااجزت امیگن  نکی

 اپس آاتکس ےہ ںیم  ے رعض ایک ےھجم  و تررت  ے دفدھ الپای ےہ آدیم  ے  ںیہ الپای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فہ ریتا اچچ

 ےہ اس ےئل ریتے اپس آاتکس ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضتع یک رحتم ںیم رمد یک اتریث ےک ایبؿ ںیم

     1082    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از اب٩ زیس، ہظا٦، ابی ٌٗيص :  راوی

 ٔ ث٨ََا صَٔظا٦ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ىٔی اب٩َِ َزیِٕس َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َّصَِزانٔیُّ َحسَّ ٍٔ اٟز ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي ِئص و َحسَّ ٌَ ُ٘ ِٟ اِسَتأَِذَ٪   أَ٪َّ أََخا أَبٔی ا

ََٓذََکَ ٧َِحَوظُ  ٠َِيَضا  ًَ 

س ےک اھبیئ  ے دیسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

عی 
ق

س دفرسی  دن ذرک یک ےہ اس ںیم ےہ ہک اوب

عی 
ق

اوبرعیب زرہاین، امحد انب زدی، اشہؾ، ایب 

 ےس ااجزت امیگن۔

س :  رافی

عی 
ق

 اوبرعیب زرہاین، امحد انب زدی، اشہؾ، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضتع یک رحتم ںیم رمد یک اتریث ےک ایبؿ ںیم

     1083    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ٌاویہ، ہظا٦، ابی ٌٗيص :  راوی

ث٨ََا َیحِ  ًَ و َحسَّ ا٢َ اِسَتأَِذَ٪  َٗ َُّط  ٔ ٧َِحَوُظ َُيَِر أ٧َ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز اؤیََة  ٌَ ِئص ٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ٌَ ُ٘ ِٟ  ٠َِيَضا أَبُو ا

س ایس دحثی یک رطح اس  دن ےس یھب دحثی رمفی ےہ  نکی اس ںیم ےہ ہک دیسہ اع

عی 
ق

ہشئ ریض ییحی نب ییحی، اعمفہی، اشہؾ، ایب 

 اہلل اعتٰیل اہنع ےس اوباک سیع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ااجزت امیگن۔

س :  رافی

عی 
ق

 ییحی نب ییحی، اعمفہی، اشہؾ، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ریث ےک ایبؿ ںیمراضتع یک رحتم ںیم رمد یک ات

     1084    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ح٠وانی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًلاء، رعوہ ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو٣َُح٤َّ  ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ثَىٔی ا ًََلإئ أَِخبََرنٔی و َحسَّ  ٩ًَِ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ اَُل أَِخبََر٧َا  َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ

ٔس ََفَ  ٌِ َِٟح ٔة أَبُو ا ًَ ًَِمِّ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ًَلَیَّ  َِٟت اِسَتأَِذَ٪  ا َٗ ًَائَٔظَة أَِخبََرِتُط  ٔ أَ٪َّ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ٔ رُعِ ا٢َ لٔی ص َٗ ٤ََّا صَُو أَبُو َزِزتُُط  َظا٦ْ إ٧ٔ

َٟطُ تَ  َضَلَّ أَذ٧ِٔٔت  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ أَِخبَرِتُُط بَٔذَٟٔک  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا َجاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤٠َ َٓ ِئص  ٌَ ُ٘ ِٟ  زٔبَِت ی٤َٔی٨ُٔک أَِو یَُسٔک ا

ہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک نسح نب ولحاین، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اطعء، رعفہ نب زح ،، دیسہ اع

ریمے راضیع اچچ اوبادعجل  ے ریمے اپس آ ے یک ااجزت بلط یک  و ںیم  ے ا ںیہ فا س رک دای رافی اتہک ےہ ہک اشہؾ  ے ھجم ےس 

فآہل فملس وک اس یک ربخ دی آپ  اہک فہ اوباک سیع ےھت  ب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و  ے اےس ویکں ااجزت ہن دی؟ ریتا داایں اہھت اخک آود نو۔

 نسح نب ولحاین، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اطعء، رعفہ نب زح ،، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضتع یک رحتم ںیم رمد یک اتریث ےک ایبؿ ںیم

     1085    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حبيب، رعاک، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، یزیس ب٩ ابی  :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ إک  ٩ًَِ رٔعَ ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔيٕب 

ََّضا أَِخبَرَِتطُ  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ َوَة  َّی  رُعِ أَِخبََرِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َحَحبَِتُط  َٓ ٠َِيَضا  ًَ ٠ََح اِسَتأَِذَ٪  ِٓ ًَٔة يَُشِمَّ أَ َضا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا َّ٤ًَ أَ٪َّ 

٦ُ ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟش  ًَةٔ ٣َا َیَِحُ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا َّطُ َیَِحُ إ٧ٔ َٓ ََٟضا َُل َتِحَتحٔٔيی ٨ِ٣ٔطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  ٔب اہللُ 

 نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، سیدی نب ایب بیبح، رعاک، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ اک ہبیتق

ںیم  راضیع اچچ  ےس احلف اہک اجات اھت  ے ھجم ےس الماقت یک ااجزت امیگن  و ںیم  ے اؿ ےس  ردہ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک



 

 

ربخ دی  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس ےس  ردہ ہن رک ویکہکن راضتع ےس یھب فہ رےتش رحاؾ نو اجےت ںیہ وج   ے اس یک

 بسن ےس رحاؾ نوےت ںیہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، سیدی نب ایب بیبح، رعاک، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضتع یک رحتم ںیم رمد یک اتریث ےک ایبؿ ںیم

     1086    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟک، رعوہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، طٌبہ، ح٥ٜ، رعاک ب٩ ٣ :  راوی

أک بِ  ٩ًَِ رٔعَ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَائَٔظَة و َحسَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ٔ ٣َأٟٕک 

٠َُح ب٩ُِ  ِٓ ًَلَیَّ أَ َِٟت اِسَتأَِذَ٪  ا َٟطُ َٗ أَبَِيُت أَِ٪ آَذَ٪  َٓ ِتٔک ا٣َِزأَةُ أَخٔی  ٌَ ٔک أَِرَؿ ُّ٤ًَ ِّی  ٔن أَِرَس١َ إ َٓ ُط  َٟ أَبَِيُت أَِ٪ آَذَ٪  َٓ ِيٕص  ٌَ ُٗ

ٔک  ُّ٤ًَ َُّط  إ٧ٔ َٓ ٠ًََِئک  ا٢َ َٟٔيِسُخ١ِ  َ٘ َٓ ُط  َٟ ُت َذَٟٔک  ََٓذََکِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ 

 اعمذ ربنعی، ہبعش، مکح، رعاک نب امکل، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک احلف نب دیبع اہلل نب

س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ریمے اپس آ ے یک ااجزت بلط یک افر ںیم  ے ا ںیہ ااجزت دےنی ےس ااکنر رکدای  و اوہنں  ے 

عی 
ق

ہل فملس اک اچچ نوں ریمے اھبیئ یک ویبی  ے آپ وک دفدھ الپای ےہ ںیم  ے رھپ یھب ا ںیہ ااجزت اغیپؾ اجیھب ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآ

دےنی ےس ااکنر رکدای  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک  و 

 ے اپس آاتکس ےہ ویکہکن فہ ریتا اچچ ےہ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فہ ریت

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، مکح، رعاک نب امکل، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںیم ۔ راضیع یجیتھب یک رحتم ےک ایبؿ

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضیع یجیتھب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ۔

     1087    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟزح٤ا٪،  :  راوی  ً ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، سٌس ب٩ ًبيسہ، ابی



 

 

 ٰی ٨ًہحرضت ًلی رضی اہلل تٌال

ا َٗ ُى ْٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ََلٔئ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ُٟوا َحسَّ

 َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی  سٔ ب٩ِٔ ًُبَِيَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٤ًَِٔع  َ یِٕع َوَتَس٨ًَُا اِْل ُٚ فٔی َُقَ ََٟک َت٨َوَّ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا  ا٢َ 

ََّضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥ِ ب٨ُِٔت َح٤ِزََة  ٌَ ََ ٠ُُِٗت  ٥ِ َطِيْئ  ُٛ ا٢َ َو٨ًَِٔس َ٘ ََّضا اب٨َُِة أَخٔی ٩ِ٣ٔ َٓ َُل َتٔح١ُّ لٔی إ٧ٔ

ًَةٔ   اٟزََّؿا

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، دمحم نب االعلء، اوباعمفہی، اشمع، دعس نب دیبعہ، ایب دبعارلنمح ، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ایک فہج ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقشی یک 

ںیمہ ٹوھڑ رےہ ںیہ؟  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہمترے اپس وکیئ رہتش ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک یج  رطػ املئ ںیہ افر

 ۔اہں زمحہ یک یٹیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای فہ ریمے ےئل الحؽ  ںیہ ویکہکن فہ ریمے راضیع اھبیئ یک یٹیب ےہ

، زریہ نب رحب، دمحم نب االعلء، اوباعمفہی، اشمع، دعس نب دیبعہ، ایب دبعارلامحؿ، رضحت یلع ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضیع یجیتھب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ۔

     1088    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، اب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ابی برک، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪،  :  راوی

 ا٤ًع

 ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ِْ ث٨ََا ًُ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ح و َحسَّ

 ٔ٣ ٔ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِْل ُض٥ِ  َياَ٪ ك٠ُُّ ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ  ٠َِْطُ ا

، رجری، انب ریمن، دمحم نب ایب رکب، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اشمع اؿ اانسد ےس یھب ہی امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ

 دحثی رابرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، انب ریمن، دمحم نب ایب رکب، دبعارلامحؿ نب دہمی، ایفسؿ، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضیع یجیتھب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ۔

     1089    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، جابز اب٩ زیس، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َجابٔز َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ و َحسَّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ََّضا اب٨َِ  ََّضا َُل َتٔح١ُّ لٔی إ٧ٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَلَی اب٨َِةٔ َح٤ِزََة  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّح٥ٔٔ أُرٔیَس  ًَةٔ ٣َا َیَِحُ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ٔة َویََِحُ ًَ  ُة أَخٔی ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا

 دہاب نب اخدل، امہؾ، داتدہ، اجرب انب زدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک

فآہل فملس  ے رفامای ہک فہ  و ریمے راضیع اھبیئ یک یٹیب ےہ اس ےئل ریمے ےئل الحؽ  تنب زمحہ ےک ےئل ارادہ ایک ایگ آپ یلص اہلل ہیلع

  ںیہ افر وج رےتش رمح ےس رحاؾ نوےت ںیہ راضتع ےس یھب رحاؾ نوےت ںیہ

 دہاب نب اخدل، امہؾ، داتدہ، اجرب انب زدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضیع یجیتھب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ۔

     1090    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

برک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، زہير ب٩ رحب، یحٌی، ٗلا٪، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ ٣ہزا٪، بْشب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابو :  راوی

 سٌيس ب٩ ابی رعوبہ، ٗتازہ

ُس ب٩ُِ یَِحٌَی ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اُ٪ ح و َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا ٕب َحسَّ ث٨ََاظ ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  و َحسَّ َلعٔیُّ َحسَّ ُ٘ ِٟ ا

َبَة ح و َحسَّ  ٌِ ٩ًَِ ُط ا  ٌّ َٗ َج٤ٔي  ٩ًَِ ص٤َُا  وبََة لِٔکَ ٌٔئس ب٩ِٔ أَبٔی رَعُ ٩ًَِ َس  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  َتاَزَة ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

ٔة َوفٔی حَ  ًَ ِؤٟطٔ اب٨َُِة أَخٔی ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا َٗ َبَة ا٧َِتَهی ٨ًَِٔس  ٌِ ٕ َسَواّئ َُيَِر أَ٪َّ َحٔسیَث ُط ا٦ ٔ َص٤َّ ٦ُ ٩ِ٣ٔ بٔإِٔس٨َاز َّطُ َیَِحُ ٌٔيٕس َوإ٧ٔ سٔیٔث َس

ُت َجابَٔز ب٩َِ َزیِسٕ  ٌِ ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟشٔب َوفٔی رَٔوایَةٔ بِْٔشٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َس٤ٔ ٔة ٣َا یََِحُ ًَ  اٟزََّؿا

فہب، داتدہ یہی زریہ نب رحب، ییحی، اطقؿ، دمحم نب ییحی نب رہماؿ، رشبنب رمع، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیعس نب ایب رع

دحثی اؿ فلتخم اانسد ےس یھب رمفی ےہ افر دیعس یک دحثی ںیم ہی ےہ ہک راضتع ےس یھب فہ رےتش رحاؾ نو اجےت ںیہ وج بسن 

 ےس رحاؾ نوےت ںیہ افر رشب نب رمع یک رفاتی ںیم ےہ ہک ںیم  ے اجرب نب زدی ےس انس۔



 

 

ؿ، رشبنب رمع، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیعس نب ایب رعفہب، زریہ نب رحب، ییحی، اطقؿ، دمحم نب ییحی نب رہما :  رافی

 داتدہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضیع یجیتھب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ۔

     1091    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٣َخ٣ہ ب٩ بٜير، ًبساہلل ب٩ ٣ش٥٠، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ح٤يس ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ا َٗ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی  ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ا٢َ و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ َٜيِر ُ ٣َُة ب٩ُِ ب ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣ََِخَ َُل َحسَّ

ِبٔس اٟزَِّح٤َ  ًَ ُت ح٤َُِيَس ب٩َِ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َس ب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َي ُت ٣َُح٤َّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َي ًَ ُت  ٌِ ُت أ٦َُّ َس٤ٔ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٩ٔ َي

٥َ أَی٩َِ أ٧ََِت َیا َر َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ ٗٔي١َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ٥َ َت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٨َِةٔ ٔيیِّ َػل ُسو٢َ اہللٔ 

ا٢َ إٔ٪َّ َح٤ِزََة أَخٔی َٗ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ًَِبٔس ا ًَةٔ  َح٤ِزََة أَِو ٗٔي١َ أََُل َتِدُلُب ب٨َِٔت َح٤ِزََة ب٩ِٔ   ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا

اہرفؿ نب دیعس ا،یل، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، دبعاہلل نب ملسم، دمحم نب ملسم، دیمح نب دبعارلنمح ، رضحت اؾ ہملس 

 اہک ایگ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زمحہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یٹیب ےک ابرے ںیم

اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہکں ںیہ ای اہک ایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنب زمحہ نب دبعابلطمل وک اغیپؾ 

 اکنح ویکں  ںیہ دےتی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای رضحت زمحہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمے راضیع اھبیئ ںیہ۔

اہرفؿ نب دیعس ا،یل، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، دبعاہلل نب ملسم، دمحم نب ملسم، دیمح نب دبعارلامحؿ، رضحت  :  رافی

 اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یک نہب یک رحتم ےک ایبؿ ںیموسیلیت یٹیب افر ویبی 

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 وسیلیت یٹیب افر ویبی یک نہب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1092    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ا٪ رضی اہلل ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ابواسا٣ہ، ہظا٦، زی٨ب، ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، حرضت ا٦ حبیبہ ب٨ت ابی سٔي :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َزیِ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ْ أَِخبََرنٔی أَبٔی  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔیَبَة َحسَّ ٨ََب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َِٟت َزَخ١َ  ا َٗ َياَ٪  ِٔ ا٢َ ب٨ِٔٔت أَبٔی ُس َ٘ َٓ َياَ٪  ِٔ ََٟک فٔی أُِخًٔی ب٨ِٔٔت أَبٔی ُس َٟطُ ص١َِ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ىٔی فٔی  َٛ ََٟک ب٤ُِٔد٠َٔيٕة َوأََحبُّ ٩ِ٣َ َْشٔ َِٟشُت  ٠ُُِٗت  ٔٔک  يَن ذَٟ ا٢َ أََو تُحٔبِّ َٗ ُٜٔحَضا  ٠ُُِٗت َت٨ِ ١ُ ٣َاَذا  ٌَ ِٓ ٔ أَ إ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ أُِخًٔی  َِٟديِر ََّضا َُل ا ٧

 ٌَ ََ ٠ُُِٗت  ا٢َ ب٨َِٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َٗ َة ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة  ََّک َتِدُلُب زُرَّ ِّی أُِخبٔرُِت أ٧َ إٔن َٓ ٠ُُِٗت  ٥َِٟ َت٩ُِٜ َربٔیَبًٔی فٔی َتٔح١ُّ لٔی  ََّضا  ِو أ٧َ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥ِ

ًَةٔ أَِر  ََّضا اب٨َُِة أَخٔی ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ًَلَیَّ ب٨ََات٩َُّٜٔ َوَُل أََخَوات٩َُّٜٔ حِٔحزٔی ٣َا َح٠َِّت لٔی إ٧ٔ زِٔؿ٩َ  ٌِ ََل َت َٓ ِتىٔی َوأَبَاَصا ثَُویَِبُة  ٌَ  َؿ

اوبرکبی، دمحم نب االعلء، اوبااسہم، اشہؾ، زبنی، تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہبیبح تنب ایب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

رشتفی ال ے  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ریمی نہب تنب  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس

ایب ایفسؿ ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک ایخؽ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم ایک رکفں؟ ںیم  ے 

ہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اس ابت وک دنسپ رکیت ےہ؟ںیم رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےس اکنح رکںیل آپ یلص ا

 ے رعض ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درایمؿ احلئ نو ے فایل  ںیہ نوں افر ںیم رشتک ریخ ںیم اینپ نہب وک زایدہ دنسپ 

  ے رعض ایک ہک ےھجم ربخ دی یئگ ےہ ہک آپ یلص رکیت نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فہ ریمے ےئل الحؽ  ںیہ ےہ ںیم

اہک یج  اہلل ہیلع فآہل فملس درہ تنب اوبہملس وک اغیپؾ اکنح دےتی ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اؾ ہملس یک یٹیب وک؟ ںیم  ے

  و ااسی نوات احالہکن فہ ریمے ےئل الحؽ  ںیہ ےہ اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ فہ ریمی وگد ںیم ریمی رہبیب ہن نویت

 ۔ویکہکن فہ ریمے راضیع اھبیئ یک یٹیب ےہ ےھجم افر اس ےک ابپ وک وثہیب  ے دفدھ الپای  س مت ھجم  ر اینپ ایٹیبں افر ںینہب آ ش ہن رکف

 تنب ایب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکبی، دمحم نب االعلء، اوبااسہم، اشہؾ، زبنی، تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہبیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 وسیلیت یٹیب افر ویبی یک نہب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1093    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌيس، یحٌی ب٩ زَکیا ب٩ ابی زائسہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسوز ب٩ ًا٣ز، زہير، ہظا٦ ب٩ رعوہ :  راوی

 ٔ ٤ِْزو ا٨َّٟاٗ ًَ ث٨ََا  یَّاَئ ب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة ح و َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َزََکٔ ٌٔيٕس َحسَّ ث٨َٔيطٔ ُسَویُِس ب٩ُِ َس ًَا٣ٔ و َحسَّ ث٨ََا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ  ٕ ُس َحسَّ ز



 

 

ٔ َسَواّئ  َوَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ص٤َُا   أَِخبََر٧َا ُزَصيِْر لِٔکَ

 وسدی نب دیعس، ییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، رمعف اندق، اوسد نب اعرم، زریہ، اشہؾ نب رعفہ اؿ اانسد ےس یھب یہی دحثی ذموکر ےہ۔

 زادئہ، رمعف اندق، اوسد نب اعرم، زریہ، اشہؾ نب رعفہوسدی نب دیعس، ییحی نب زرکای نب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 وسیلیت یٹیب افر ویبی یک نہب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1094    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟيث، یزیس ب٩ ابی حبيب، ٣ح٤س ب٩ طہاب، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حرضت ا٦  :  راوی

 حبیبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔيٕب  ٔ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َوَة  و َحسَّ َتَب یَِذَُکُ أَ٪َّ رُعِ َٛ َس ب٩َِ ٔطَضإب  أَ٪َّ ٣َُح٤َّ

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ثَِتطُ أَ٪َّ أ٦َُّ َحبٔیَبَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ثَُط أَ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة َحسَّ َِٟت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َحسَّ ا َٗ ََّضا  ثَِتَضا أ٧َ ٥َ َحسَّ َس٠َّ

َّی اہللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَتُ  َػل َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ زََّة  ًَ ِٜٔح أُِخًٔی  ِ ٥ِ یَا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا٧ ٌَ ََ َِٟت  ا َ٘ َٓ يَن َذٟٔٔک  ٔحبِّ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ أُِخًٔی  ىٔی فٔی َخيِر َٛ ََٟک ب٤ُِٔد٠َٔيٕة َوأََحبُّ ٩ِ٣َ َْشٔ َِٟشُت  ٔٔک َُل َیح١ُّٔ َرُسو٢َ اہللٔ  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا َٗ َة ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة  َٜٔح زُرَّ ََّک تُزٔیُس أَِ٪ َت٨ِ ُث أ٧َ َّا ٧ََتَحسَّ إ٧ٔ َٓ ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ا٢َ لٔی  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ َِٟت  ا َٗ ٢َ ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة 

ََّضا اب٨َُِة أَ َرُسو٢ُ  ٥َِٟ َت٩ُِٜ َربٔیَبًٔی فٔی حِٔحزٔی ٣َا َح٠َِّت لٔی إ٧ٔ ََّضا  ِو أ٧َ َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِتىٔی اہللٔ َػل ٌَ ًَةٔ أَِرَؿ خٔی ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا

ًَلَیَّ ب٨ََات٩َُّٜٔ َوَُل أََخَوات٩َُّٜٔ  زِٔؿ٩َ  ٌِ ََل َت َٓ  َوأَبَا َس٤َ٠ََة ثَُویَِبُة 

رل  نب اہمرج، ق ،، سیدی نب ایب بیبح، دمحم نب باہب، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ امومنینم رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع  دمحم نب

ےس رفاتی ےہ ہک اس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ ریمی نہب زعہ ےس اکنح رکںیل 

فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اس ابت وک دنسپ رکیت ےہ؟ اوہنں  ے اہک اہں اے اہلل ےک روسؽ! ںیم آپ یلص   و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 و اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل لخم نو ے فایل  ںیہ افر ںیم دف یعس ةسن زایدہ دنسپ رکیت نوں اینپ نہب وک الھبیئ ںیم اانپ رشکی انبان 

  ے رفامای ریمے ےئل ہی الحؽ  ںیہ ےہ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! مہ  و وگتفگ رکریہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یک  ںیھ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس درہ تنب ایب ہملس ےس اکنح اک ارادہ رےتھک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک اوبہملس

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ فہ ریمی وگد ںیم ریمی رہبیب ہن نویت ویکہکن فہ ریمے یٹیب ےہ؟ اوہنں  ے اہک یج اہں روسؽ اہلل



 

 

 ۔راضیع اھبیئ یک یٹیب ےہ ےھجم افر اےکس ابپ اوبہملس وک وثہیب  ے دفدھ الپای ےہ  س مت ھجم  ر اینپ ایٹیبں افر اینپ ںینہب آ ش ہن رکف

نب ایب بیبح، دمحم نب باہب، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ امومنینم رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل  دمحم نب رل  نب اہمرج، ق ،، سیدی :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 وسیلیت یٹیب افر ویبی یک نہب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1095    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ زہزی، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٣ش٥٠، زہزی

 ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ث٨َٔيطٔ  ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس و َحسَّ ث٨ََا  ِي١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس ح و َحسَّ َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ َجسِّ

٩ًَِ ا ص٤َُا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ لِٔکَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟزُّصِزٔیُّ َحسَّ ُ٘ ٌِ ٔ اب٩ِٔ أَبٔی َحبٔيٕب ٧َِحَو أَِخبََرنٔی َي ٟزُّصِزٔیِّ بٔإِٔس٨َاز

ًَزََّة َُيِرُ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔيٕب َحسٔ  ٥ِ ُيَش٥ِّ أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ فٔی َحٔسیْٔطٔ  َٟ  یْٔطٔ َو

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ زرہی، دمحم نب دبعاہلل نب ملسم، زرہی اؿ اانسد ےس 

 ے سیدی نب ایب بیبح ےک یسک  ے یھب آپ یک دحثی ںیم زعہ اک انؾ ذرک یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ  نکی اؿ بس ںیم وسا

  ںیہ ایک۔

 دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ زرہی، دمحم نب دبعاہلل نب ملسم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی دفدہعف وچےنس ےس راضتع ےک ایبؿ ںیم ۔

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اکی دفدہعف وچےنس ےس راضتع ےک ایبؿ ںیم ۔

     1096    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤اًي١، سویس ب٩ سٌيس، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، اس :  راوی

 ایوب، ابی ٠٣يٜہ، ًبساہلل ب٩ زبير، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا



 

 

 ُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٧ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا إِٔس َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا ٤َيِر ٌٔي١ُ ح و َحسَّ ٤َ

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِي ٩ًَِ أَیُّوَب  ص٤َُا  َ٪ لِٔکَ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٌٔيٕس َحسَّ ًَائَٔظَة  ُسَویُِس ب٩ُِ َس  ٩ًَِ  ٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر

٥َ َو  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا ُة َٗ ٤َِٟؼَّ ٦ُ ا ا٢َ َُل تََُحِّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ُسَویِْس َوُزَصيِْر إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ

َتا٪ٔ  ٤َِٟؼَّ  َوا

ی کہ، دبعاہلل نب
مل
 زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع، وسدی نب دیعس، رمتعم نب امیلسؿ، اویب، ایب 

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اکی دہعف زح ،، 

)اتسپِؿ تررت وک( وچانس ای دف دہعف وچانس اس ےس رحتم اثتب  ںیہ نویت افر رضحت وسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع فزریہ ریض اہلل اعتٰیل 

  اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای۔ہنع  ے اہک یبن رکمی یلص

ی کہ،  :  رافی
مل
زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع، وسدی نب دیعس، رمتعم نب امیلسؿ، اویب، ایب 

 دبعاہلل نب زح ،، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اکی دفدہعف وچےنس ےس راضتع ےک ایبؿ ںیم ۔

     1097    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابی اٟد٠ي١، ًبساہلل ب٩ حارث، یحٌی ب٩ یحٌی، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، ایوب،  :  راوی

 حرضت ا٦ أٟـ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ُى ٟ ِٔ ٔ َوا٠َّٟ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ُض٥ِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ك٠ُُّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو َ٪ َحسَّ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُِٟ َيِحٌَی أَِخبََر٧َا ا

ًَلَی ٧َٔيیِّ ٩ًَِ أَیُّوَب یُحَ  ابٔیٌّ  َِٟت َزَخ١َ أرَِعَ ا َٗ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا َِٟحارٔٔث  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ َِٟد٠ٔي١ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا ُث  َّی اہللُ سِّ  اہللٔ َػل

جِ  َتزَوَّ َٓ ِّی كَا٧َِت لٔی ا٣َِزأَْة  ٔن ا٢َ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ إ َ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو فٔی بَِئًی  ِت ًَ ٌَ ََّضا أَِرَؿ ٤ًََِت ا٣َِزأَتٔی اِْلُولَی أ٧َ زَ َٓ ی  ٠َِيَضا أَُِخَ ًَ ُت 

 ٔ ٦ُ اِْل ٥َ َُل تََُحِّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َتئِن  ٌَ ّة أَِو َرِؿ ٌَ ُِٟحِسثَی َرِؿ ٤ًَِْزو فٔی ا٣َِزأَتٔی ا ا٢َ  َٗ ٣ََِلَجُة َواِْل٣ََِٔلَجَتأ٪ 

 ٔ ١َٕٓ رَٔوایَت َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٧َِو ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  طٔ 

ییحی نب ییحی، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم، رمتعم نب امیلسؿ، اویب، ایب الیلخل، دبعاہلل نب احرث، رضحت اؾ الضفل ریض اہلل 

یت آای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے رھگ اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی داہی



 

 

ںیم رشتفی رفام ےھت اس  ے اہک اے اہلل ےک یبن! ریمے اپس اکی ویبی  یھ افر ںیم  ے اس  ر اکی دفرسی تررت ےس اشدی 

ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل رکیل  و ریمی یلہپ ویبی  ے امگؿ ایک ہک اس  ے ریمی اس یئن ویبی وک اکی ای دف وھگٹن دفدھ الپای ےہ  و اہلل 

 فملس  ے اراشد رفامای اکی رمہبت ای دف رمہبت وچےنس ےس رحتم اثتب  ںیہ نویت۔

ییحی نب ییحی، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم، رمتعم نب امیلسؿ، اویب، ایب الیلخل، دبعاہلل نب احرث، رضحت اؾ الضفل  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اکی دفدہعف وچےنس ےس راضتع ےک ایبؿ ںیم ۔

     1098    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ ہظا٦، ٗتازہ، ػاٟح ب٩ ابی ٣زی٥، ابی اٟد٠ي١، ًبساہلل ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ٌاذ، اب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ٌاذ ب :  راوی

 ب٩ حارث، حرضت ا٦ أٟـ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا اْذ ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ اَ٪ ا َُشَّ ثَىٔی أَبُو  ثَىٔ و َحسَّ ٕ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ی ٨َا ٣ُ

ـِ  َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا َِٟحارٔٔث  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ َِٟد٠ٔي١ٔ  ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ أَبٔی ٣َزَِی٥َ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَا٣ٔز ١ٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَىٔی 

ا٢َ َُل  َٗ َِٟواحَٔسةُ  ُة ا ٌَ ٦ُ اٟزَِّؿ ا٢َ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ ص١َِ تََُحِّ َٗ َة  ٌَ َؼ ٌِ  َػ

ی، اعمذ، انب ینثم، انب  ،رر، اعمذ نب اشہؾ، داتدہ، اصحل نب ایب رممی، ایب الیلخل، دبعاہلل نب احرث، رضحت اؾ الضفل ا

مغ
مس

وباسغؿ 

صعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اکی آدیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص 
صػ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ینب اعرم نب 

  فملس ایک اکی وھگٹن ےس رحتم اثتب نو اجیت ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ںیہ۔اہلل ہیلع فآہل

ی، اعمذ، انب ینثم، انب  ،رر، اعمذ نب اشہؾ، داتدہ، اصحل نب ایب رممی، ایب الیلخل، دبعاہلل نب احرث، رضحت  :  رافی

مغ
مس

اوباسغؿ 

 اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اکی دفدہعف وچےنس ےس راضتع ےک ایبؿ ںیم ۔

     1099    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رعوبہ، ٗتازہ، ابی اٟد٠ي١، ًبساہلل ب٩ حارث، حرضت ا٦ أٟـ١  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بْش، سٌيس ب٩ ابی :  راوی



 

 

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

تَ  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔيُس ب٩ُِ أَبٔی رَعُ ث٨ََا َس ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَِبسٔ َحسَّ  ٩ًَِ َِٟد٠ٔي١ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا اَزَة 

٦ُ اٟزَِّؿ  اہللٔ ب٩ِٔ  ا٢َ َُل تََُحِّ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ثَِت أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ أ٦َُّ ا ُة ا ٤َِٟؼَّ َتأ٪ أَِو ا ٌَ ُة أَِو اٟزَِّؿ ٌَ

َتا٪ٔ  ٤َِٟؼَّ  أَِو ا

، دبعاہلل نب احرث، رضحت اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، داتدہ، ایب الیلخل

 رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اکی ای دف وھگٹن اکی ای دف رمہبت وچےنس ےس رحتم اثتب  ںیہ نویت

دبعاہلل نب احرث، رضحت اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، داتدہ، ایب الیلخل، :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اکی دفدہعف وچےنس ےس راضتع ےک ایبؿ ںیم ۔

     1100    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، حرضت اب٩ رعوبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٪َ ًَِبَسَة ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َج٤ٔي ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح وبََة بَٔضَذ و َحسَّ ا  أَبٔی رَعُ ا اِْلِٔس٨َازٔ أ٣ََّ

ا٢َ َواٟزَّ  َ٘ َٓ ا اب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  َتأ٪ َوأ٣ََّ ٤َِٟؼَّ َتأ٪ أَِو ا ٌَ َوایَةٔ اب٩ِٔ بِْٔشٕ أَِو اٟزَِّؿ ا٢َ ََکٔ َ٘ َٓ  ُٙ َتا٪ٔ إِٔسَح ٤َِٟؼَّ َتأ٪ َوا ٌَ  ِؿ

 ہنع ےس اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب امیلسؿ، رضحت انب رعفہب ریض اہلل اعتٰیل

 ےہ اس  دن ںیم االتخِػ اافلظ ذرک ایک ےہ۔ بلطم فوہفمؾ اکی یہ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب امیلسؿ، رضحت انب رعفہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اکی دفدہعف وچےنس ےس راضتع ےک ایبؿ ںیم ۔

     1101    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٟٔـ١ رضی اب٩ ابی ٤ًز، بْشب٩ ِسی، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ٗتازہ، ابی اٟد٠ي١، ًبساہلل ب٩ حارث ب٩ ٧و١ٓ، حرضت ا٦ ا :  راوی



 

 

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ اْٟسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  و َحسَّ  ٩ًَِ َِٟد٠ٔي١ٔ  ا

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا  ١ٕ َٓ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٧َِو ٦ُ اِْل٣ََِٔلَجُة َواِْل٣ََِٔلَجَتا٪ٔ ا ا٢َ َُل تََُحِّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

انب ایب رمع، رشبنب رسی، امحد نب ہملس، داتدہ، ایب الیلخل، دبعاہلل نب احرث نب ونلف، رضحت اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 امای اکی رمہبت ای دف رمہبت وچےنس ےس رحتم اثتب  ںیہ نویت۔رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رف

 انب ایب رمع، رشبنب رسی، امحد نب ہملس، داتدہ، ایب الیلخل، دبعاہلل نب احرث نب ونلف، رضحت اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اکی دفدہعف وچےنس ےس راضتع ےک ایبؿ ںیم ۔

     1102    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌيس زارمی، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ابی اٟد٠ي١، ًبساہلل ب٩ حارث، حرضت ا٦ أٟـ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ًَ َحسَّ َِٟد٠ٔي١ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔيٕس اٟسَّ َِٟحارٔٔث ىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ِ

 َ٤ِٟ ٦ُ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَتََُحِّ َّی اہللُ  ١ٔ َسأ٢ََ َرُج١ْ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ـِ َٔ ِٟ ا٢َ َُل ٩ًَِ أ٦ُِّ ا َ٘ َٓ ُة   ؼَّ

ادمح نب دیعس داریم، ةحؿ، امہؾ، داتدہ، ایب الیلخل، دبعاہلل نب احرث، رضحت اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

ہل آدیم  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ایک اکی دہعف ےک وچےنس ےس رحتم اثتب نو اجیت ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 فملس  ے رفامای  ںیہ۔۔

 ادمح نب دیعس داریم، ةحؿ، امہؾ، داتدہ، ایب الیلخل، دبعاہلل نب احرث، رضحت اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ ںیماپچن دہعف دفدھ ےنیپ ےس رحتم ےک ایب

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اپچن دہعف دفدھ ےنیپ ےس رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1103    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ابی برک، ٤ًزہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی



 

 

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیحِ  ٔ َحسَّ َِٟت كَاَ٪ ٓ ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ   ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ امَی أ٧ُِز٢َٔ ٩ِ٣ٔ ٌَی 

َِّی َرُسو٢ُ اہللٔ ُتُوف َٓ ٠ُو٣َإت  ٌِ ٩َ٣ِ ث٥َُّ َُٔشِد٩َ بَٔد٤ِٕص ٣َ ٠ُو٣َإت یََُحِّ ٌِ إت ٣َ ٌَ ًَِْشُ َرَؿ آٔ٪  َُِٟقِ ٥َ َوص٩َُّ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

آ٪ٔ  َُِٟقِ أُ ٩ِ٣ٔ ا  ٓامَٔی ُيَِقَ

ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ابرے ںیم وج رقآؿ 

ےھت رھپ اؿ وک اپچن رقمر وھگوٹنں ےس وسنمخ رکدای ایگ روسؽ اہلل یلص  ںیم انزؽ ایک ایگ فہ دس رقمر دشہ وھگٹن ےھت وج رحاؾ رک دےتی

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک فافت دے دی یئگ افر ہی ایس رطح رقآؿ ںیم ڑپاھ اجات ےہ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اپچن دہعف دفدھ ےنیپ ےس رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1104    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یحٌی، اب٩ سٌيس،  :  راوی

ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ َس ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٔيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ث٨ََا  ًَائَٔظَة َحسَّ ِت  ٌَ ََّضا َس٤ٔ ٤َِزَة أ٧َ ًَ  ٩ًَِ  

 ٔ٦ُ ٣ َّٟٔذی یََُحِّ و٢ُ َوهَٔی َتِذَُکُ ا ُ٘ ٠ُو٣َإت ث٥َُّ َت ٌِ إت ٣َ ٌَ ًَِْشُ َرَؿ آٔ٪  َُِٟقِ ًَائَٔظُة ٧َز٢ََ فٔی ا َِٟت  ا َ٘ َٓ ٤َِزةُ  ًَ َِٟت  ا َٗ ًَةٔ  ٩ِ اٟزََّؿا

٠ُو٣َاْت  ٌِ ا َخ٤ِْص ٣َ ـّ  ٧َز٢ََ أَِي

ےہ ہک فہ اؿ  دبع اہلل نب ہملسم یبنعق، امیلسؿ نب البؽ، ییحی، انب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی

اب وں اک ذرک رک ریہ  ںیھ وج راضتع یک فہج ےس رحتم اک ذرہعی ںیہ رمعہ  ے اہک ہک دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای 

 رقآؿ ںیم دس رقمرہ وھگٹن انزؽ نو ے رھپ اپچن رقمر دشہ یھب انزؽ نو ے۔

 ، انب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبعاہلل نب ہملسم یبنعق، امیلسؿ نب البؽ، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اپچن دہعف دفدھ ےنیپ ےس رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1105    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، حرضت ٤ًزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، ًائظہ :  راوی

ا٢َ أَِخبََرِتىٔ  َٗ ٌٔيٕس  ُت َیِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوصَّأب  ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ َْى ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ًَاو َحسَّ ِت  ٌَ ََّضا َس٤ٔ ٤ًََِزةُ أ٧َ ئَٔظَة ی 

٠ٔطٔ  ِْ و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘  َت

دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، رضحت رمعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اس  ے دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 اعتٰیل اہنع ےس ایس رطح انس۔

 ہشئدمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، رضحت رمعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےڑے یک راضتع ےک ایبؿ ںیم

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ےڑے یک راضتع ےک ایبؿ ںیم

     1106    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ا :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ث٨ََا  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ

َِٟت َجا ا َٗ ٔ ِّی أََری ف ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة ٩ِ٣ٔ ئَِت َسِض٠َُة ب٨ُِٔت ُسَضِي١ٕ إ َٔ ی َوِجطٔ أَبٔی حَُذِي

 َٗ ٌٔيطٔ  ٥َ أَِرٔؿ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُط  ُٔ ٥َ زُُخو٢ٔ َسا٥ٕٟٔ َوصَُو َح٠ٔي َٓتََبشَّ بٔيْر  َٛ ُط َوصَُو َرُج١ْ  ٌُ َٕ أُِرٔؿ ِي َٛ َِٟت َو ا

٤ًَِْزو فٔی َحسٔیْٔطٔ َو  بٔيْر َزاَز  َٛ َُّط َرُج١ْ  ٤ِٔ٠ًَُت أ٧َ ِس  َٗ ا٢َ  َٗ ٥َ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس َطضَٔس بَِسّرا َوفٔی رَٔواَیٔة َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ كَاَ٪ 

ٔحَک  ـَ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ھلہ تنب 

ش

رمعف اندق، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل  لیہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نویئ اس  ے

ہیلع فآہل فملس ںیم  ے اب ذحہفی ےک رہچہ ںیم اسمل ےک آ ے یک فہج ےس ھچک انرایگض ےک آاثر دےھکی ںیہ احالہکن فہ اؿ اک فیلح ےہ  و 

احالہکن فہ ونوجاؿ آدیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت اےس دفدھ الپدف اس  ے رعض ایک ںیم اےس ےسیک دفدھ الپؤں 

ےہ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رکسماےت نو ے رفامای ںیم اج ات نوں ہک فہ ونوجاؿ آدیم ےہ رضحت رمعہ  ے اینپ دحثی 



 

 

 فملس الھکلھک ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک فہ اسمل دبر ںیم احرض نو ے ےھت افر انب ایب رمع یک دحثی ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 رک ےسنہ۔

 رمعف اندق، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلامحؿ نب اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ےڑے یک راضتع ےک

     1107    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ث٘فی، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب ث٘فی، ایوب، اب٩ ٠٣يٜہ، ٗاس٥، سيسہ  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔسَح َِٟوصَّأب  و َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َٗ فٔیِّ  َ٘ َّْ ٩ًَِ اٟ ا  ٌّ ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔي َِٟح٨َِولٔیُّ َو٣َُح٤َّ  ا

ةَ  َٔ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َسا٤ّٟٔا ٣َِولَی أَبٔی حَُذِي  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِي ٩ًَِ أَیُّوَب  فٔیُّ  َ٘ َّْ َ  اٟ َة َوأَص٠ِٔطٔ فٔی ك َٔ ٍَ أَبٔی حَُذِي اَ٪ ٣َ

 َّ ِس ب٠ََ َٗ َِٟت إٔ٪َّ َسا٤ّٟٔا  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ىٔی اب٨ََِة ُسَضِي١ٕ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ أََتِت َت َٓ ٠ُوا بَِیتٔض٥ِٔ  َ٘ ًَ ١َ ٣َا  َ٘ ًَ ُّ اٟزَِّجا٢ُ َو  ٣َا یَِب٠ُ

ِّی أَُه  ٔن ٠َِی٨َا َوإ ًَ َُّط یَِسُخ١ُ  ٌٔ َوإ٧ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرٔؿ ًَ َّی اہللُ  ََٟضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َة ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِيّئا  َٔ ٔص أَبٔی حَُذِي ِٔ ََ يطٔ ٩ُّ أَ٪َّ فٔی 

 َّٟ ََٓذَصَب ا ُتطُ  ٌِ ِس أَِرَؿ َٗ ِّی  ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ ِت  ٌَ َج َة ََفَ َٔ ٔص أَبٔی حَُذِي ِٔ ََ َّٟٔذی فٔی  ٠َِيطٔ َویَِذَصِب ا ًَ مٔی  ةَ ذٔ َتَِحُ َٔ ٔص أَبٔی حَُذِي ِٔ ََ  ی فٔی 

ی کہ، اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعت
مل
ٰیل ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب ایب رمع یفقث، انب ایب رمع، دبعاواہب یفقث، اویب، انب 

وں ےک اسھت اؿ ےک رھگ اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اسمل وج ہک اوبذحہفی ےک ومیل آزاد رکدہ الغؾ ےھت فہ اوبذحہفی افر اؿ ےک رھگ فا

ںیم رےتہ ےھت۔  و تنب لیہس  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو رک رعض ایک ہک اسمل ونوجاونں یک رطح 

ےک وجاؿ نوایگ افر رمدفں یک رطح ابت ےنھجمس اگلےہ فہ امہرے اپس آات اجات راتہ ےہ افر ریما امگؿ ےہ ہک اوبذحہفی ےک دؽ ںیم اس 

ابرے ںیم وکیئ ابت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس اراشد رفامای  و اےس دفدھ الپ دے  و  و اس  ر رحاؾ نو اج ے یگ افر 

اوبذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دؽ ںیم وج ابت ےہ فہ یلچ اج ے یگ فہ رھپ احرض دختم نوںیئ افر رعض ایک ںیم  ے اسمل وک دفدھ 

 ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دؽ ےس رکاتہ اجیت ریہ۔الپای افر اوب

ی کہ، اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض  :  رافی
مل
ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب ایب رمع یفقث، انب ایب رمع، دبعاواہب یفقث، اویب، انب 

 اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ےڑے یک راضتع ےک ایبؿ ںیم

     1108    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣يٜہ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابی برک، سيسہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًائظہ ػسي٘ہ 

ِبُس اٟزَّزَّ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُى ُٔلب٩ِٔ َرآ ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََر٧َا و َحسَّ ا

ٔس ب٩ِٔ أَبٔی بَ  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ََٜة أَ٪َّ ا ٤ًَِزٕو َجائَِت ا٨َّٟٔيیَّ اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِي ًَائَٔظَة أَِخبََرِتُط أَ٪َّ َسِض٠ََة ب٨َِٔت ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ  رِکٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ 

٨َا فٔی ٌَ َة ٣َ َٔ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ َسا٤ّٟٔا َٟٔشا٥ٕٟٔ ٣َِولَی أَبٔی حَُذِي ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس ب٠ََ  َػل َٗ ُّ اٟزَِّجا٢ُ بَِیت٨َٔا َو َّ ٣َا یَِب٠ُ

یّبا ٨ِ٣َٔضا َُل أَُحسِّ  ُِْت َس٨َّة أَِو ََقٔ َٜ ٤َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ  ًَ مٔی  ٌٔيطٔ َتَِحُ ا٢َ أَِرٔؿ َٗ ٥ُ٠َ اٟزَِّجا٢ُ  ٌِ ٥َٔ٠ًَ ٣َا َي َٟ٘ٔيُت َو ُث بٔطٔ َوصٔبُِتطُ ث٥َُّ 

ثُِتطُ  ا ٣َا َحسَّ ّْ ثَِتىٔی َحٔسی ِس َحسَّ َ٘ َٟ ُط  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ أس٥َ  َ٘ ِٟ ًَائَٔظَة أَِخبََرِت٨ٔيطٔ  ا ًَىِّی أَ٪َّ  ثُِط  َحسِّ َٓ ا٢َ  َٗ أَِخبَرِتُُط  َٓ ٤َا صَُو  َٓ ا٢َ  َٗ ُس  ٌِ  َب

ی کہ، اقمس نب دمحم نب ایب رکب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل
مل
اہنع  ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، انب ایب 

نب رمعف  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو رک رعض ایک اے اہلل ےک  ےس رفاتی ےہ ہک ہلہس تنب لیہس

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اب ذحہفی اک ومیل اسمل امہرے اسھت امہرے رھگ ںیم راتہ ےہ افر فہ ولبغ وک چنہپ ایگ ےہ افر فہ ابںیت ھجمس

 فآہل فملس  ے رفامای  و اےس دفدھ الپ دے  و  و اس  ر رحاؾ نو اج ے یگ رافی ےتہک ںیہ رھپ ںیم اتیل ےہ وج رمد ےتھجمس ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع

اکی اسؽ ای اس ےک رقبی زامہن رہھٹا راہ افر اس دحثی وک وخػ یک فہج ےس ایبؿ  ںیہ ایک رھپ ںیم اقمس ےس الم  و اس ےس اہک ہک دیسہ 

 ایبؿ یک  نکی ںیم  ے اس ےک دعب اےس ایبؿ  ںیہ ایک اوہنں  ے اہک فہ دحثی ایک ےہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ےھجم اکی دحثی

ںیم  ے اؿ وک اس یک ربخ دی  و اوہنں  ے اہک مت ہی دحثی ھجم ےس رفاتی رکف ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ہی دحثی ےھجم ایبؿ 

 یک۔

ی کہ، اقمس نب دمحم نب ایب رکب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب :  رافی
مل
 رج ،، انب ایب 

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ےڑے یک راضتع ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1109    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ح٤يس ب٩ ٧آٍ، حرضت زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ ٧َآ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت  َز و َحسَّ ا َٗ ی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

ًَلَیَّ  َّٟٔذی ٣َا أُحٔبُّ أَِ٪ یَِسُخ١َ  ٍُ ا َٔ ََل٦ُ اِْلَِي ُِ ِٟ ٠َِئک ا ًَ َّطُ یَِسُخ١ُ  ائَٔظَة إ٧ٔ ٌَ ٔ َِٟت أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة ٟ ا َٟٔک فٔی  َٗ ًَائَٔظُة أ٣ََا  َِٟت  ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ

 ُ ٥َ أ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َوصَُو َرُج١ْ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ َسا٤ّٟٔا یَِسُخ١ُ  ا َٗ َة  َٔ َِٟت إٔ٪َّ ا٣َِزأََة أَبٔی حَُذِي ا َٗ ِسَوْة 

َّی یَِس  ٌٔيطٔ َحً ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرٔؿ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َة ٨ِ٣ٔطُ َطِيْئ  َٔ ٔص أَبٔی حَُذِي ِٔ ََ ٠ًََ َوفٔی   ِئک ُخ١َ 

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیمح نب انعف، رضحت زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہملس ریض اہلل 

 اعتٰیل اہنع  ے دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اہک ریتے اپس اعفی )انیم( ونوجاؿ آات ےہ  س اک ںیم اےنپ اپس آان دنسپ  ںیہ رکیت

دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اہک ایک ریتے ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زدنیگ ںیم رتہبنی ومنہن  ںیہ ےہ اہک 

اوبذحہفی یک ویبی  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ اسمل ریمے اپس آات ےہ احالہکن فہ ونوجاؿ ےہ افر اوبذحہفی وک اس ابرے ںیم انوگاری 

 ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس دفدھ الپ دے  س ےس فہ ریتے اپس آےکس اگ۔نویت ےہ روسؽ ا

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیمح نب انعف، رضحت زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ےڑے یک راضتع ےک ایبؿ ںیم

     1110    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، ٣َخ٣ہ ب٩ بٜير، ح٤يس ب٩ ٧آٍ، حرضت ا٦ ا٤ٟو٨٣ين ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ثَىٔی ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣ََِخَ  و َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ ُى َٟٔضاُروَ٪  ِٔ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َوا٠َّٟ ٔ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ َس اصٔز ٩ًَِ أَبُو اٟلَّ  ٕ َٜيِر ُ ٣َُة ب٩ُِ ب

و٢ُ َس٤ٔ  ُ٘ ُت َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة َت ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍٕ َي ٔ ُت ح٤َُِيَس ب٩َِ ٧َآ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٠َِيطٔ أَبٔيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ُت أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ

 َٟ ا َ٘ َٓ ٔة  ًَ ٩ًَِ اٟزََّؿا ىَی  ِِ ِس اِسَت َٗ ََل٦ُ  ُِ ِٟ ٔسی أَِ٪ َیَزانٔی ا ِٔ ََ ائَٔظَة َواہللٔ ٣َا َتٔليُب  ٌَ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ ٥َ َت ِس َجائَِت َسِض٠َُة ب٨ُِٔت َوَس٠َّ َٗ ِت ٥َٟٔ 

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٔ ُسَضِي١ٕ إ َة ٩ِ٣ٔ زُُخو٢ٔ َساٟ َٔ ِّی َْلََری فٔی َوِجطٔ أَبٔی حَُذِي ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت َػل ا َٗ  ٥ٕ

ٌٔيطٔ  ا٢َ أَِرٔؿ َ٘ َٓ َُّط ذُو ِٟٔحَيٕة  َِٟت إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ٌٔيطٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرٔؿ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َة  َٓ َٔ یَِذَصِب ٣َا فٔی َوِجطٔ أَبٔی حَُذِي



 

 

ةَ  َٔ ُِٓتُط فٔی َوِجطٔ أَبٔی حَُذِي َِٟت َواہللٔ ٣َا رَعَ ا َ٘ َٓ 

اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، دیمح نب انعف، رضحت اؾ امومنینم اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی 

اعتٰیل اہنع ےس اہک اہلل یک مسق! ےھجم ہی ابت دنسپ  ںیہ ہک ےھجم فہ ڑلاک دےھکی وج راضتع ےس ینغتسم نو  ےہ ہک اوہنں  ے اعہشئ ریض اہلل

اکچ نو دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اہک ویکں؟ احالہکن ہلہس تنب لیہس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض 

ؽ اہلل یک مسق ںیم اوبذحہفی ےک رہچہ  ر اسمل ےک آ ے یک فہج ےس انوگاری وسحمس رکیت نوں نویئ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روس

  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و اےس دفدھ الپدے  و ہلہس  ے رعض ایک فہ  و داڑ ی فاال ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ےک دؽ ںیم وج رکاتہ ےہ فہ اجیت رےہ یگ یتہک ںیہ اہلل یک مسق رھپ ںیم  ے فملس  ے رفامای  و اےس دفدھ الپ دے اس ےس ذحہفی 

 اوبذحہفی ےک رہچہ  ر انوگاری ےک ارثات  ںیہ دےھکی۔

 اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، دیمح نب انعف، رضحت اؾ امومنینم اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ےڑے یک راضتع ےک ایبؿ ںیم

     1111    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ساہلل ب٩ ز٣ٌہ، حرضت زی٨ب ب٨ت ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، ابوًبيساہلل ب٩ ًب :  راوی

 ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

٩ًَِ ا ِي١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّطُ  ب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ

ًَِبٔس اہللٔ َضا أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػ أَِخبََرنٔی أَبُو ًُبَِيَسَة ب٩ُِ  ُط َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخبََرِتُط أَ٪َّ أ٣َُّ َة أَ٪َّ أ٣َُّ ٌَ َّی اہللُ  ب٩ِٔ َز٣ِ ل

٥َ أَِ٪ یُِسخ٩َ٠ِٔ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ أَبَی َسائٔزُ أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُ٘ ٥َ كَا٧َِت َت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  ٩َ٠ُِٗ ٔة َو ًَ ٠ًََِيض٩َّٔ أََحّسا بٔت٠َِٔک اٟزََّؿا

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔشا٥ٕٟٔ  َّی اہللُ  ائَٔظَة َواہللٔ ٣َا ٧ََزی َصَذا إُٔلَّ ُرِخَؼّة أَِرَخَؼَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ٔ ٠َِی٨َا  ٟ ًَ ٤َا صَُو بَٔساخ١ٕٔ  َٓ ّة  َخاػَّ

ًَٔة َوَُل َر  ٔ اٟزََّؿا  ائٔی٨َاأََحْس بَٔضٔذظ

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، انب باہب، اوبدیبع اہلل نب دبعاہلل نب زہعم، رضحت زبنی تنب اوبہملس ریض اہلل 

اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس یک فادلہ اؾ ہملس زفہج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامیت  ںیھ ہک امتؾ ازفاج رہطمات  ے 

ابت ےس ہک وکیئ اس راضتع یک فہج ےس اؿ اپس آ ے افر اوہنں  ے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اہک اہلل یک مسق! مہ ااکنر ایک اس 



 

 

 ے وسا ے وصخاص اسمل ےک العفہ یسک ےک ےئل  ںیہ داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس رتصخ دی نو افر آپ یلص 

 اسی دفدھ الپ رک یسک وک الماقت ےک ےئل دالخ  ںیہ رکےت ےھت افر ہن ںیمہ یسک ےک اسےنم ایک۔اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس ا

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، انب باہب، اوبدیبعاہلل نب دبعاہلل نب زہعم، رضحت زبنی تنب اوبہملس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راضتع ےک وھبک ےس اثتب نو ے ےک ایبؿ ںیم

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضتع ےک وھبک ےس اثتب نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1112    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بی طٌْاء، ٣ْسوٚ، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاہ٨از ب٩ ِسی، ابواحوؾ، اطٌث ب٩ ا :  راوی

٩ًَِ ٣َِْسُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أئ  َْ ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اْٟسَّ ًَائَٔظُة َحسَّ َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َزَخ١َ  ا َٗ َب فٔی َوِجضٔطٔ  ـَ َِ ِٟ ٠َِيطٔ َوَرأَیُِت ا ًَ َٓاِطَتسَّ َذَٟٔک  أًْس  َٗ طٔ َوَس٥ََّ٠ َو٨ًِٔٔسی َرُج١ْ 

 َّ إ٧ٔ َٓ ٔة  ًَ ا٢َ ا٧ُِوزَِ٪ إِٔخَوَت٩َُّٜ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٔة  ًَ َّطُ أَخٔی ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ ًَُة ٩ِ٣ٔ آَ ًَةٔ ٤َا اٟزََّؿا  ٤ََِٟحا

انہد نب رسی، اوباوحص، ا ثع نب ایب اثعشء، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ریمے اپس رشتفی ال ے ہکبج ریمے اپس اکی آدیم اھٹیب نوا اھت وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک انوگار سگرا افر ںیم 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ اونر  ر ہصغ ےک ارثات دےھکی ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ہی ریما راضیع اھبیئ ےہ   ے آپ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےنپ راضیع اھبویئں وک دھکی ایل رکف ویکہکن راضتع فیہ ربتعم ےہ وج وھبک ےک فتق نو ینعی 

 دمت راضتع ےک ادنر نو

 انہد نب رسی، اوباوحص، ا ثع نب ایب اثعشء، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 راضتع ےک وھبک ےس اثتب نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1113    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، زہير ب٩  :  راوی

 رحب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، ًبس ب٩ ح٤يس، حشين جٌفی، اطٌث ب٩ ابی طٌْاء

 ُ٤ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٔ و َحسَّ ث٨ََا أَب ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ََفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى اَُل َْ َٗ ی 

ثَىٔی ُزَصيِرُ  ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ا َحسَّ ٌّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َج٤ٔي ث٨ََا  ٕب َحسَّ ب٩ُِ رَحِ

٩ًَِ َزائَٔسَة ك٠ُُّضُ  فٔیُّ  ٌِ ُِٟح ث٨ََا حَُشيِْن ا ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َحسَّ ث٨ََا  َياَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ َث ب٩ِٔ أَبٔی ٣َِضٔسٓیٕ َج٤ٔي ٌَ ٩ًَِ أَِط  ٥ِ

ىَی َحسٔ  ٌِ ٤َ َٛ ٔ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  أئ بٔإِٔس٨َاز َْ ٌِ ًَةٔ اٟظَّ ٤ََِٟحا اُٟوا ٩ِ٣ٔ ا َٗ َُّض٥ِ  َُيَِر أ٧َ  یْٔطٔ 

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، 

 یھب رفاتی یک یئگ ےہ۔ ایفسؿ، دبع نب دیمح، نیسح یفعج، ا ثع نب ایب اثعشء اف ر فایل فیہ دحثی اؿ فلتخم اانسد ےس

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، زریہ نب رحب، دبعارلامحؿ نب  :  رافی

 دہمی، ایفسؿ، دبع نب دیمح، نیسح یفعج، ا ثع نب ایب اثعشء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لمح ےک دعب دیق تررت ےس فیط ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس اک وشرہ نو ویکہکن دیق نو

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ۔ لمح ےک دعب دیق تررت ےس فیط ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس اک وشرہ نو ویکہکن دیق نواج ے ےک فہج ےس اس اک اکنح وٹٹ اجات ےہ

     1114    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبيساہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣يْسہ ٗواریزی، یزیس ب٩ زریٍ، سٌيس ب٩ ابی رعوبہ، ٗتازہ، ػاٟح، ابی اٟد٠ي١، ٤٘٠ًہ  :  راوی

 ہاطِم، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ  َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔيُس ب٩ُِ أَبٔی رَعُ ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ َة ا  ب٩ِٔ ٣َِيَْسَ

َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َِٟضأطِٔمِّ  ٤ََة ا َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ أَبٔی  َِٟد٠ٔي١ٔ  َث  َػأٟٕح أَبٔی ا ٌَ ٥َ یَِو٦َ ح٨َُيِٕن َب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

َٜأَ٪َّ ٧َاّسا ٣ٔ  َٓ ُض٥ِ َسَبایَا  َٟ ٠َِيض٥ِٔ َوأََػابُوا  ًَ ََٓوَضزُوا  اَت٠ُوص٥ُِ  َ٘ َٓ ا  ًَُسوا وا  ُ٘ ٠َ َٓ ٔلَی أَِوكَاَض  َّی َجِيّظا إ ٩ِ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ُجوا ٩ِ٣ٔ ُِٔظَيا ٥َ َتََحَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٤ُِِٟحَؼ٨َاُت اہللُ  زَّ َوَج١َّ فٔی َذَٟٔک َوا ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ ٧ٔض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَِزَوأجض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ ا

تُُض٩َّ  ِت ًٔسَّ ـَ َ٘ َِ ُض٩َّ َل٥ُِٜ َحََل٢ْ إَٔذا ا َٓ َِٜت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧ أَِی   ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ إُٔلَّ ٣َا ٠َ٣َ



 

 

، سیدی نب زرعی، دیعس نب ایب رعفہب، داتدہ، اصحل، ایب الیلخل، ہمقلع اہیمش، رضحت اوبدیعس دخری دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ وقارریی

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے نینح ےک دؿ اکی رکشل وک افاطس یک رطػ اجیھب اؿ یک 

 ر احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہبلغ احلص ایک افر اوہنں  ے اکرففں وک دیقی انبای دنمش ےس ڈمڑیھب نویئ افر اؿ وک لتق ایک افر اؿ 

ااحصب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس ضعب ووگں  ے اؿ ےس تبحص رک ے وک ااھچ ہن  اھجم اس ےئل ہک اؿ ےک رشمک 
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مت  ر رحاؾ ںیہ رگم فہ وج دیق نو رک ویڈویں یک رطح اہمترے ےضبق ںیم آںیئ۔ ینعی فہ اہمترے ےئل الحؽ ںیہ  ب اؿ یک دعت وپری نو 

 اج ے۔

، سیدی نب زرعی، دیعس نب ایب رعفہب، داتدہ، اصحل، ایب الیلخل، ہمقلع اہیمش، رضحت اوبدیعس دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ وقارریی :  رافی

 دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس اک وشرہ نو ویکہکن دیق نواج ے ےک فہج ےس اس اک اکنح وٹٹ اجات ےہ ۔ لمح ےک دعب دیق تررت ےس فیط ےک وجاز

     1115    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ًبساُلًلی، سٌيس، ٗتازہ، ابی اٟد٠ي١، ٤٘٠ًہ ہاطِم، حرضت  :  راوی

 بوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ًِ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  اُٟوا َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َس لَی 

َث  َِٟضأطِٔمَّ َحسَّ ٤ََة ا َ٘ ٠ِ ًَ َِٟد٠ٔي١ٔ أَ٪َّ أَبَا  َث َیِو٦َ ا ٌَ ٥َ َب ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَُض٥ِ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ُِٟدِسرٔیَّ َحسَّ ٌٔيٕس ا أَ٪َّ أَبَا َس

 َٓ َِٜت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧ ٨ِ٣ُٔض٩َّ  ا٢َ إُٔلَّ ٣َا ٠َ٣َ َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ  ٍٕ ىَی َحٔسیٔث َیزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ ٌِ یَّّة ب٤َٔ ِت َحََل٢ْ َل٥ُِٜ ح٨َُيِٕن َِسٔ ـَ َ٘ َِ ٥ِ یَِذَُکِ إَٔذا ا َٟ َو

تُُض٩َّ   ًٔسَّ

 ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دبعاالیلع، دیعس، داتدہ، ایب الیلخل، ہمقلع اہیمش، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل

ٹوھ ا رکشل( اجیھب ابیق دحثی رابرہک ایس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زغفہ نینح ےک دؿ اکی رسہی )

( ینعی وج اہمترے ےضبق ںیم آاجںیئ اؿ ںیم ےس یھب اہمترے ےئل الحؽ ںیہ اس ںیم
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 اؿ رطح ےہ اس ںیم ہی ےہ )ِإّل

 یک دعت سگر ے اک ذرک  ںیہ۔



 

 

، دیعس، داتدہ، ایب الیلخل، ہمقلع اہیمش، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دبعاالیلع :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ویکہکن دیق نواج ے ےک فہج ےس اس اک اکنح وٹٹ اجات ےہ ۔ لمح ےک دعب دیق تررت ےس فیط ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس اک وشرہ نو

     1116    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس اب٩ حارث، طٌبہ، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨َٔيطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ َتاَزَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ  ا َخأْٟس َي

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل انب احرث، ہبعش، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےس یھب یہی دحثی رمفی ےہ۔

 رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب بیبح احریث، اخدل انب احرث، ہبعش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ےہ ۔ لمح ےک دعب دیق تررت ےس فیط ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس اک وشرہ نو ویکہکن دیق نواج ے ےک فہج ےس اس اک اکنح وٹٹ اجات

     1117    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ٗتازہ، ابی اٟد٠ي١، حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟحارٔٔث حَ  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨َٔيطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا ٌٔيٕس و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس َِٟد٠ٔي١ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط سَّ

٤ُِِٟحَؼ٨َاُت ٩ِ٣ٔ ا ٔ اِْلیَُة َوا َِٟت َصٔذظ ٔ أ٧ُِز َٓ ُٓوا  َتَدوَّ َٓ َُٟض٩َّ أَِزَواْد  ا٢َ أََػابُوا َسبِّيا یَِو٦َ أَِوكَاَض  َِٜت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧ َٗ  ٨َِّٟشأئ إُٔلَّ ٣َا ٠َ٣َ

احریث، اخدل نب احرث، ہبعش، داتدہ، ایب الیلخل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ییحی نب بیبح 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک افاطس یک دیقی تررںیت ںیلم نج ےک اخفدن ےھت ینعی اشدی دشہ  ںیھ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وخػ 
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 ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، ہبعش، داتدہ، ایب الیلخل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 لمح ےک دعب دیق تررت ےس فیط ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس اک وشرہ نو ویکہکن دیق نواج ے ےک فہج ےس اس اک اکنح وٹٹ اجات ےہ ۔



 

 

     1118    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يس، حرضت ٗتازہیحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس اب٩ حارث، سٌ :  راوی

 ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٗ  ٩ًَِ ٌٔيْس  ث٨ََا َس َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب َحسَّ ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ  ِس٨َاز

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل انب احرث، دیعس، رضحت داتدہ ےس اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

  نب بیبح احریث، اخدل انب احرث، دیعس، رضحت داتدہییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہچب اصبح رفاش اک ےہ افر ابہشت ےس ےنچب ےک ایبؿ ںیم

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمہچب اصبح رفاش اک ےہ افر ابہشت ےس ےنچب ےک ایب

     1119    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ طہاب، رعوبہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ُس ب٩ُِ ُر  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث 

ْس صََذا َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٕ َة فٔی ََُُل٦ ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ إؾ َو َّٗ ُس ب٩ُِ أَبٔی َو ٌِ َِٟت اِخَتَؼ٥َ َس ا َٗ ََّضا   اب٩ُِ أَخٔی ًُتَِبَة ب٩ِٔ أَبٔی أ٧َ

 َ ٔل ًَضَٔس إ إؾ  َّٗ أغ َو ًَلَی َٔفَ َة َصَذا أَخٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ ُؤَٟس  ٌَ ًَِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ا٢َ  َٗ ٔلَی َطَبضٔطٔ َو َُّط اب٨ُِطُ ا٧ُِوزِ إ ٨ََوزَ یَّ أ٧َ َٓ أَبٔی ٩ِ٣ٔ َؤٟيَستٔطٔ 

تِبَ  ٌُ ٨ّا بٔ أَی َطَبّضا بَیِّ ٔلَی َطَبضٔطٔ ََفَ ٥َ إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟحَحزُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ا اصٔز ٌَ أغ َو٠ِٟٔ َُٟس ٠َِٟٔٔفَ َو ِٟ ًَِبُس ا ََٟک یَا  ا٢َ صَُو  َ٘ َٓ َة 

وِ  َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ٥ِ یَِذَُکِ ٣َُح٤َّ َٟ مُّ َو َٗ ٥ِ٠َ َیَز َسِوَزَة  َٓ َِٟت  ا َٗ َة  ٌَ ًَِبُس َواِحَتحٔٔيی ٨ِ٣ُٔط یَا َسِوَزةُ ب٨َِٔت َز٣ِ  َُٟط یَا 

، انب باہب، رعفہب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ایب ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،

 ووملس! 
 ہ
علت
فاقص افر دبع نب زہعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اکی الغؾ ےک ابرے ںیم ڑگھج ڑپے  و دعس  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل 

 ھجم ےس فدعہ ایک ےہ ہک فہ اس اک اٹیب ےہ اکی ابشتہ یک رطػ دوھکی افر دبع ہی ریمے اھبیئ ہبتع نب ایب فاقص اک اٹیب ےہ افر اوہنں  ے

نب زہعم  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ ہی ریما اھبیئ ےہ ریمے ابپ ےک رتسب  ر دیپا نوا اؿ یک ابدنی ےک نطب ےس روسؽ اہلل یلص اہلل 

اشمہب اپای  و رفامای اے دبع! ہی ریتا ےہ ویکہکن ہچب اصبح رتسب اک ہیلع فآہل فملس  ے اس یک ابشتہ وک داھکی  و اےس فاحض وطر  ر ہبتع ےک 

نوات ےہ افر زاین وک رھتپ امرے اجںیئ ےگ اؿ ےس  ردہ رکف اے وسدہ تنب زہعم اس  ے رعض ایک ہک وسدہ وک اس مکح ےک دعب اس  ے 



 

 

" ذرک  ںیہ ایک۔
ُ
 ْ
ا َع 
َ
 ابلکل  ںیہ داھکی افر دمحم نب رل   ے آپ اک وقؽ " ب 

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انب باہب، رعفہب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہچب اصبح رفاش اک ےہ افر اہبشت ےس ےنچب ےک ایبؿ ںیم

  ایبؿراضتع اک :   ابب

 ہچب اصبح رفاش اک ےہ افر اہبشت ےس ےنچب ےک ایبؿ ںیم

     1120    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩  :  راوی

 ًیی٨ہ

ٌٔيُس بِ  ث٨ََا َس َ َحسَّ ث َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس  ِبُس ب٩ُِ ٩ُ ٨ِ٣َُؼوٕر َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ًَ ٨َا 

ٔ ٧َحِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  ٤َْز لِٔکَ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ٤َّزا َواب٩َِ ًَُیِی٨ََة فٔی َحٔسیْٔض٤َٔا ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ٌِ َوُظ َُيَِر أَ٪َّ ٣َ

َِٟحَحزُ  ٔ ا اصٔز ٌَ ا َو٠ِٟٔ ٥ِ یَِذَُکَ َٟ أغ َو َُٟس ٠َِٟٔٔفَ َو ِٟ  ا

دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ہنییع اسہقب دحثی یک 
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 ۔انسد ذرک یک ںیہ اس ںیم رمعم افر انب ہینیع یک دحثی ںیم )ال

 دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ہنییع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ہچب اصبح رفاش اک ےہ افر اہبشت ےس ےنچب ےک ایبؿ ںیم

     1121    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شيب ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی  ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ رآٍ، :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز 



 

 

٤َُِٟشئَّب َوأَبٔی ٔ  ا اص ٌَ أغ َو٠ِٟٔ َُٟس ٠َِٟٔٔفَ َِٟو ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟحَحزُ َس٤َ٠ََة  ٔ ا  ز

رفاتی دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہچب اصبح رتسب ) س اک اکنح نو( اک ےہ افر زاین ےک ےئل رھتپ ںیہ۔

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ہچب اصبح رفاش اک ےہ افر اہبشت ےس ےنچب ےک ایبؿ ںیم

     1122    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪، زہزی، اب٩ ٨٣ؼور، سٌيس، ابوہزیزہسٌيس ب٩ ٨٣ؼور، زہير ب٩ رحب، ًبساُلًلی ب٩  :  راوی

اُٟوا َحسَّ  َٗ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس  ًَ ازٕ َو ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ًَِبُس اِْل ٕب َو ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا َس ا و َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أ٣ََّ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس

 ٌٔ ٩ًَِ َس ا٢َ  َ٘ َٓ َٗ اب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو ٌٔيٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِو  ا٢َ  َ٘ َٓ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوأ٣ََّ ا٢َ ُزَصيِْر يٕس 

ث٨ََا ُس  ٤ًَِْزو َحسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو ص٤َُا  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أََحُسص٤َُا أَِو لِٔکَ ٌٔيٕس أَِو  ٌٔيٕس َوأَبٔی ٩ًَِ َس ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪ ٣َزَّّة  ِٔ

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔيٕس  ٩ًَِ َس ٌٔيٕس أَِو أَبٔی َس٤َ٠ََة َو٣َزَّّة  ٩ًَِ َس ٕ َس٤َ٠ََة َو٣َزَّّة  ٤َز ٌِ ١ِْٔ َحٔسیٔث ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ   

دبعاالیلع نب امحد، رمعف اندق، ایفسؿ، زرہی، انب وصنمر، دیعس، ایب رہریہ اسہقب دحثی یک فلتخم دیعس نب وصنمر، زریہ نب رحب، 

 اانسد ذرک یک ںیہ۔

 دیعس نب وصنمر، زریہ نب رحب، دبعاالیلع نب امحد، رمعف اندق، ایفسؿ، زرہی، انب وصنمر، دیعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااحلؼ فدل ںیم ایقہف انشس یک ابت  ر لمع رک ے ےک ایبؿ ںیم

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ااحلؼ فدل ںیم ایقہف انشس یک ابت  ر لمع رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1123    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل یح :  راوی



 

 

 تٌالٰی ٨ًہا

ٌٔيٕس حَ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ َِٟيْث  ث٨ََا  ٔطَضإب سَّ

وّر  ًَلَیَّ ٣َِْسُ ٥َ َزَخ١َ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ َوَة  ٥َِٟ ٩ًَِ رُعِ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُٚ أََسارٔیزُ َوِجضٔطٔ  ا َتبِرُ

ٔلَی َزیِٔس ب٩ِٔ َحارٔثََة َوأَُسا٣َةَ  ا إ ّٔ ٔ ٕف  َتَزِی أَ٪َّ ٣َُحزِّّزا ٧ََوَز آَ ٌِ ٩ِٔ٤َٟ َب َسا٦ٔ  ِٗ َ ٔ اِْل َف َصٔذظ ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ َب َ٘ َٓ  ب٩ِٔ َزیِٕس 

ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچے  ر وخیش اظرہ نو  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس وخیش وخیش رشتفی ال ے ہک

ہلل ریہ  یھ رھپ رفامای ہک ایک  و  ے زجمز وک  ںیہ داھکی ہک اس  ے ایھب ایھب زدی نب احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ااسہم نب زدی ریض ا

 ۔اعتٰیل ہنع ےک دقومں وک دھکی رک اہک ہک اؿ ںیم ےس اکی دقؾ دفرسے دقؾ اک زجء ےہ

 ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ت  ر لمع رک ے ےک ایبؿ ںیمااحلؼ فدل ںیم ایقہف انشس یک اب

     1124    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪، زہزی، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٕب َو  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ثَىٔی  َوَة و َحسَّ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َزَخ١َ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٥ِ  ٩ًَِ َٟ ًَائَٔظُة أَ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ وّرا  ٕ ٣َِْسُ ٥َ َذاَت َیِو٦ َتَزِی أَ٪َّ ٣َُحزِّّزا  َوَس٠َّ

َسا ِٗ َيا ُرُؤَسُض٤َا َوبََسِت أَ َُلَّ ِس  َٗ ْة  َٔ ٔلي َٗ ٠َِيض٤َٔا  ًَ أَی أَُسا٣ََة َوَزیِّسا َو ًَلَیَّ ََفَ ٤ُِِٟسٟٔطٔیَّ َزَخ١َ  َسا٦َ ا ِٗ َ ٔ اِْل ا٢َ إٔ٪َّ صَٔذظ َ٘ َٓ ٣ُُض٤َا 

ٕف  ٌِ َضا ٩ِ٣ٔ َب ـُ ٌِ  َب

، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رمعف اندق، زریہ نب رحب، اوبرکب نب ایب ہبیش

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ ریمے اپس وخیش وخیش رشتفی ال ے رھپ رفامای اے اعہشئ! ایک  و  ے زجمز دمیجل وک  ںیہ داھکی فہ 

ہنع وک داھکی افر اؿ دفونں  ر اچدرںی  ںیھ نج ےس اوہنں  ے اےنپ رسفں وک ریمے اپس آای  و اس  ے ااسہم افر زدی ریض اہلل اعتٰیل 

 ڈاھپن راھک اھت افر اؿ ےک ریپ اچدر ےس ابرہ ےھت اس  ے اہک ہی اپؤں اکی دفرسے ےس ےتلم ےتلج ںیہ۔

  اعتٰیل اہنعرمعف اندق، زریہ نب رحب، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ااحلؼ فدل ںیم ایقہف انشس یک ابت  ر لمع رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1125    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ر ب٩ ابی ٣زاح٥، ابزاہي٥ ب٩ سٌس، زہزی، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا٨٣ؼو :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٕس  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ َس ث٨ََاظ ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ ْٕ َوَرُسو٢ُ و َحسَّ ٔ ائ َٗ َِٟت َزَخ١َ  ا َٗ َة 

 َّ َ اہللٔ َػل ٔ اِْل ا٢َ إٔ٪َّ َصٔذظ َ٘ َٓ أ٪  ٌَ ٔ َلح ـِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َطاصْٔس َوأَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس َوَزیُِس ب٩ُِ َحارٔثََة ٣ُ ًَ َضا ٩ِ٣ٔ ی اہللُ  ـُ ٌِ َسا٦َ َب ِٗ

ًَائَٔظةَ  ًَِحَبطُ َوأَِخبََر بٔطٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَ َّی اہللُ  ُْسَّ بَٔذَٟٔک ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٕف  ٌِ  َب

وصنمر نب ایب زمامح، اربامیہ نب دعس، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ایقہف انشس 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم آای ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زدی نب احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےٹیل

اس  ے اہک ہی اپؤں اکی دفرسے ےس ےتلم ےتلج ںیہ افر اس ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخش نو ے افر بجعتم نو ے ےھت  و 

 وبہج وخیش نو رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ابت یک ربخ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک دی۔

 رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعوصنمر نب ایب زمامح، اربامیہ نب دعس، زرہی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ااحلؼ فدل ںیم ایقہف انشس یک ابت  ر لمع رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1126    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ جزیخ، زہزی :  راوی

ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبَرَ  ث٨ََا  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ ثَىٔی رَحِ َ و َحسَّ ٚٔ أَِخب ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ٤َْز ٧َا  ٌِ َر٧َا ٣َ

ىَی َحٔسیْٔض٥ِٔ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث یُو٧َُص َوكَاَ٪ ٣ُ  ٌِ ٔ ب٤َٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  اَواب٩ُِ ُجَزیِٕخ ك٠ُُّ ّٔ ٔ ائ َٗ  َحزِّْز 

ذرک یک ںیہ افر وی،س  رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، انب رج ،، زرہی ایس دحثی یک دفرسی اانسد

 یک دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک زجمز ایقہف انشس اھت۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، انب رج ،، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ر ہبیث اشدی دشہ ےک اپس بش رافػ سگار ے ےک دعب وشرہ ےک رہھٹ ے یک قمابرکہ ونکاری اف

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ابرکہ ونکاری افر ہبیث اشدی دشہ ےک اپس بش رافػ سگار ے ےک دعب وشرہ ےک رہھٹ ے یک رادار ےک ایبؿ ںیم

     1127    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ حات٥، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، یحٌی ب٩ سٌيس، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ابی برک، ًبسا٠٤ٟک  :  راوی

 ب٩ ابی برکب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

وُب  ُ٘ ٌِ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوَي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحسَّ ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس اُٟوا َحسَّ َٗ ُى ْٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ

َِٟحارٔٔث بِ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ ُس ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ ٩ٔ صَٔظا٦

ا٢َ َس٤٠ََ  َٗ ا٦َ ٨ًَِٔسَصا ثَََلثّا َو َٗ َد أ٦َُّ َس٤َ٠ََة أَ ا َتزَوَّ َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی أَص٠ِٔٔک َصَواْ٪ إِٔ٪  َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟيَص بٔٔک  َّطُ  إ٧ٔ

ُت ٨َٟٔٔشائٔی ٌِ َٟٔک َسبَّ ُت  ٌِ َٟٔک َوإِٔ٪ َسبَّ ُت  ٌِ  ٔطئِٔت َسبَّ

، دمحم نب احمت، وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، دمحم نب ایب رکب، دبعاکلمل نب ایب رکبنب دبعارلنمح نب اوبرکب نب ایب ہبیش

احرث نب اشہؾ، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  ب اؾ ہملس ریض 

ؿ ےک اہں نیت دؿ ایقؾ رفامای افر رھپ اراشد رفامای مت اےنپ وشرہ ےک اہں ریقح  ںیہ نو ارگ  و اچےہ  و اہلل اعتٰیل اہنع ےس اشدی یک  و ا

ریتے اپس ںیم اکی ہتفہ ایقؾ رکفں افر ارگ ںیم  ے ریتے اپس اکی ہتفہ ایقؾ ایک  و اینپ ابیق ازفاج رہطمات ےک اپس یھب اکی 

 اکی ہتفہ رنوں اگ۔

، دمحم نب احمت، وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، دمحم نب ایب رکب، دبعاکلمل نب ایب رکبنب اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 دبعارلامحؿ نب احرث نب اشہؾ، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تع اک ایبؿراض :   ابب

 ابرکہ ونکاری افر ہبیث اشدی دشہ ےک اپس بش رافػ سگار ے ےک دعب وشرہ ےک رہھٹ ے یک رادار ےک ایبؿ ںیم

     1128    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ساٟزح٩٤ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ابی برک، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی برک، حرضت ابوبرک ب٩ ًب :  راوی



 

 

٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  ًَ  ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  َحسَّ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َتزَ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی أَص٠ِٔٔک َصَواْ٪ إِٔ٪ ٔطئِٔت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟيَص بٔٔک  ََٟضا  ا٢َ  َٗ َد أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َوأَِػَبَحِت ٨ًَِٔسُظ  وَّ

َِٟت ث٠َِِّث  ا َٗ ُت ث٥َُّ زُِرُت  ِْ ُت ٨ًَِٔسٔک َوإِٔ٪ ٔطئِٔت ث٠ََّ ٌِ  َسبَّ

نمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاکلمل نب ایب رکب، رضحت اوبرکب نب دبعارل

 ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؾ ہملس ےس اشدی یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےک اپس حبص یک  و آپ یلص 

اپس رنوں ارگ اچےہ  و ںیم نیت دؿ اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و اےنپ اخفدن ےک اہں ریقح  ںیہ ےہ ارگ  و اچےہ  و ںیم ہتفہ ریتے 

 سگارفں رھپ دفرہ رکفں ینعی ابیق ویبویں ےک اپس یھب اانت یہ فتق سگارفں  و اوہنں  ے اہک نیت رفزہ یہ ایقؾ رفامںیئ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاکلمل نب ایب رکب، رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ابرکہ ونکاری افر ہبیث اشدی دشہ ےک اپس بش رافػ سگار ے ےک دعب وشرہ ےک رہھٹ ے یک رادار ےک ایبؿ ںیم

     1129    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠امی٪ يٌىی اب٩ بَل٢، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ح٤يس، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی برک، حرضت ابوبرک ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ بََٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٔيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ث٨ََا  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ  و َحسَّ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ح٤َُِيٕس  ًَ

َد  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َتزَوَّ ًَ َّی اہللُ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  أََراَز أَِ٪ أَبٔی برَِکٕ  َٓ ٠َِيَضا  ًَ ََٓسَخ١َ   أ٦َُّ َس٤َ٠ََة 

 ٔ َد أََخَذِت ب ٍْ َیَِخُ ٥َ إِٔ٪ ٔطئِٔت زِٔزتُٔک َوَحاَسبُِتٔک بٔطٔ ٠ِٟٔبرِٔکٔ َسِب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِوبٔطٔ  ئِّب ثَََلْث َْ َّْ  َو٠ٟٔ

 اہلل اعتٰیل دبع اہلل نب ہملسم، امیلسؿ ینعی انب البؽ، دبعارلنمح نب دیمح، دبعاکلمل نب ایب رکب، رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح ریض

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  ب اؾ ہملس ےس اشدی یک افر اؿ ےس دوخؽ ایک افر آپ  ے  ب اؿ 

 اچنو ےس دجا نوان اچاہ اوہنں  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ڑپکے ےس ڑکپ ایل  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ مت

  و ںیم اہمترے اپس زایدہ رہھٹفں افر اس دمت اک اسحب روھکں ابرکہ ےک ےئل است دؿ افر ہبیث ےک ےئل نیت دؿ رہھٹان اچےیہ۔

دبعاہلل نب ہملسم، امیلسؿ ینعی انب البؽ، دبعارلامحؿ نب دیمح، دبعاکلمل نب ایب رکب، رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ابرکہ ونکاری افر ہبیث اشدی دشہ ےک اپس بش رافػ سگار ے ےک دعب وشرہ ےک رہھٹ ے یک رادار ےک ایبؿ ںیم

     1130    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوؿ٤زة، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ح٤يس :  راوی

 َ٠ ِْ ٣ٔ ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ح٤َُِيٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َؿ٤َِزَة   طُ و َحسَّ

  ایس رطح رمفی ےہ۔ییحی نب ییحی، اوبرمضة، دبعارلنمح نب دیمح اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رابرہک

 ییحی نب ییحی، اوبرمضة، دبعارلامحؿ نب دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

  رادار ےک ایبؿ ںیمابرکہ ونکاری افر ہبیث اشدی دشہ ےک اپس بش رافػ سگار ے ےک دعب وشرہ ےک رہھٹ ے یک

     1131    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، حٔؽ يٌىی اب٩ ُياث، ًبساٟواحس ب٩ ای٩٤، ابی برکب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ حارث ب٩  :  راوی

 ہظا٦، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

یِٕب ٣ُحَ  ثَىٔی أَبُو َُکَ ًَبِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  َِٟواحٔسٔ ب٩ِٔ أَی٩َ٤َِ  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ َُٔيإث  ٌِ ِْٔؽ َي ث٨ََا َح ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٔس ٤َّ

٥َ تَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َذََکَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ  َجَضا َوَذََکَ أَِطَياَئ َصَذا ٓٔيطٔ زَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا وَّ

ُت ٨َٟٔٔشائٔی ٌِ َٟٔک َسبَّ ُت  ٌِ ٍَ ٨َٟٔٔشائٔی َوإِٔ٪ َسبَّ َٟٔک َوأَُسبِّ  ٍَ ا٢َ إِٔ٪ ٔطئِٔت أَِ٪ أَُسبِّ َٗ 

 اوبرکبی، دمحم نب االعلء، صفح ینعی انب ایغث، دبعاوادح نب انمی، ایب رکبنب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضحت اؾ ہملس

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اشدی یک افر اس ںیم وج اومر آ ش آ ے ذرک 

ود  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ  و اچےہ ہک ریتے ےئل ںیم است دؿ رہھٹفں افر است دؿ رہ ویبی ےک ےئل ارگ ںیم 

 ایقؾ ایک  و دفرسی ازفاج ےک اپس یھب است است دؿ رقمر رکفں اگ۔ ے ریتے اپس است دؿ 

اوبرکبی، دمحم نب االعلء، صفح ینعی انب ایغث، دبعاوادح نب انمی، ایب رکبنب دبعارلامحؿ نب احرث نب اشہؾ، رضحت  :  رافی

 اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ابرکہ ونکاری افر ہبیث اشدی دشہ ےک اپس بش رافػ سگار ے ےک دعب وشرہ ےک رہھٹ ے یک رادار ےک ایبؿ ںیم

     1132    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 َلبہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، خاٟس، ابی ٗ :  راوی

ا٢َ إَٔذا تَ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ َخأٟٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  ا٦َ َحسَّ َٗ ئِّب أَ َّْ ًَلَی اٟ ِٟبرِٔکَ  َد ا زَوَّ

ًَلَی يَِّب  َّْ َد اٟ ا َوإَٔذا َتزَوَّ ٌّ ٨َُّة  ٨ًَِٔسَصا َسِب ا٢َ اٟشُّ َٗ ٨َُّٜٔط  ُت َوَل ِٗ ََٟؼَس ُط  ٌَ َٓ َُّط َر ٠ُُِٗت إ٧ٔ ِو  َٟ ا٢َ َخأْٟس َو َٗ ا٦َ ٨ًَِٔسَصا ثَََلثّا  َٗ ِٟبرِٔکٔ أَ ا

َذَٟٔک  َٛ 

ییحی نب ییحی، ،میش، اخدل، ایب القہب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ابرکہ ےس 

   ر اشدی یک  و ابرکہ ےک اپس است دؿ ایقؾ ایک افر  ب ہبیث ےس ابرکہ  ر اشدی یک  و اےکس اپس نیت دؿ ایقؾ ایک اخدل  ے اہک ارگ ںیمہبیث

 ہی وہکں ہک اوہنں  ے رموفع دحثی ایبؿ یک  و ںیم اچس نوں  نکی اوہنں  ے اہک تنس ایس رطح ےہ۔

 ہب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، ،میش، اخدل، ایب الق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ابرکہ ونکاری افر ہبیث اشدی دشہ ےک اپس بش رافػ سگار ے ےک دعب وشرہ ےک رہھٹ ے یک رادار ےک ایبؿ ںیم

     1133    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، سٔيا٪، ایوب، خاٟس حذاء، ابی َٗلبہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَیُّوَب َوَخأٟٕس  َياُ٪  ِٔ ٚٔ أَِخبََر٧َا ُس ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  أئ  َِٟحذَّ ا

َّی اہللُ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُط إ ٌَ َٓ ٠ُُِٗت َر ِو ٔطئُِت  َٟ ا٢َ َخأْٟس َو َٗ ا  ٌّ ِٟبرِٔکٔ َسِب ٨َّةٔ أَِ٪ ُي٘ٔي٥َ ٨ًَِٔس ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ   

ہب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اویب، اخدل ذحاء، ایب الق

 فآہل فملس یک تنس ںیم ےہ ہک ابرکہ ےک اپس است دؿ ایقؾ ایک اج ے اخدل  ے اہک ارگ ںیم اچاتہ  و اتہک ہک اوہنں  ے اس وک یبن رکمی یلص

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رموفاع ایبؿ ایک ےہ۔

 دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اویب، اخدل ذحاء، ایب القہب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... ویبویں ےک درایمؿ رباربی رک ے افر رہ ویبی ےک اپس اکی رات افر دؿ سگار ے یک تنس ےک

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں ےک درایمؿ رباربی رک ے افر رہ ویبی ےک اپس اکی رات افر دؿ سگار ے یک تنس ےک ایبؿ ںیم

     1134    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، طبابہ ب٩ سوار، س٠امی٪ ب٩ ٣ِيرہ، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ إر َحسَّ ث٨ََا َطَبابَُة ب٩ُِ َسوَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ كَاَ٪ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ثَابٕٔت 

َش٥َ بَِی٨َُض٩َّ  َٗ کَاَ٪ إَٔذا  َٓ ٍُ َِٔشَوةٕ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ تِٔش َّی اہللُ  ِي٠َٕة فٔی  َػل َٟ ٩َ ك١َُّ  ٌِ ٩َُّٜ یَِحَت٤ٔ َٓ  ٍٕ ٤َِٟزِأَةٔ اِْلُولَی إُٔلَّ فٔی تِٔش ٔلَی ا َُل َی٨َِتهٔی إ

ٔ َزی٨َُِب  َِٟت صَٔذظ ا َ٘ َٓ َِٟيَضا  ٔ ٤َسَّ یََسُظ إ َٓ َحائَِت َزی٨َُِب  َٓ ًَائَٔظَة  َٓکَاَ٪ فٔی بَِئت  ًَّٟٔی َیأِتٔيَضا  َّی اہللُبَِئت ا َّٕ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٜ ٠ًََِيطٔ َٓ  

ٍَ أَِػَوا َش٤ٔ َٓ ًَلَی َذَٟٔک  ٤َزَّ أَبُو برَِکٕ  َٓ ََلةُ  َّی اِسَتَدبََتا َوأُٗٔي٤َِت اٟؼَّ ََٟتا َحً اَو َ٘ َت َٓ ٥َ یََسُظ  ِد یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوَس٠َّ ا٢َ اَِخُ َ٘ َٓ َتُض٤َا 

َد ا٨َّٟٔيیُّ  ََخَ َٓ َُّراَب  َواصٔض٩َّٔ اٟت ِٓ ٔ َواِحُث فٔی أَ ََلة ٔلَی اٟؼَّ َّی اہللُ  إ ٔضی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِ٘ ًَائَٔظُة اِْلَ٪ َي َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

٠ًََيِ  َّی اہللُ  َضی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ ١ُ بٔی َوَي ٌَ ِٔ َي َٓ ََٓيحٔيُئ أَبُو برَِکٕ  ُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلَتطُ  ا٢َ طٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلَتطُ أََتاَصا أَب َ٘ َٓ و برَِکٕ 

ٌٔيَن َصَذا ا٢َ أََتِؼ٨َ َٗ ِوُّل َطسٔیّسا َو َٗ َضا  َٟ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب وسار، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

ؿ ےک درایمؿ ابری رقمر رفامےت  و رہ تررت ےک اپس ونںی دؿ فآہل فملس یک ون ویبایں  ںیھ  س  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

یہ رشتفی الےت افر فہ بس رہ رات اس رھگ ںیم  عم نو اجںیت  س ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رشتفی الان نوات آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانپ اہھت اؿ یک اہلل ہیلع فآہل فملس اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم ےھت ہک دیسہ زبنی آیئ  و آپ یلص

رطػ ےڑاھای اعہشئ  ے اہک ہی زبنی ےہ  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانپ اہھت رفک ایل دفونں ےک درایمؿ رکتار رشفع نویئگ 

اوہنں  ے اؿ دفونں یک آفاز وک انس  و  اہیں کت ہک آفاز دنلب نویئگ امنز یک ریبکت نویئگ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رقبی ےس سگرے  و

رفامای اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےئل رشتفی ےل ںیلچ افر اؿ ےک ہنم ںیم یٹم ڈاںیل یبن رکمی ریض 

امنز وپری رفام رک رشتفی الںیئ اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی ےل ےئگ  و اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اہک اب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ٰیل ےگ افر اوبرکب یھب آںیئ ےگ افر ےھجم ربا الھب ںیہک ےگ  ب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز وپری رک ےکچ  و اعہشئ ریض اہلل اعت

 اہنع ےک اپس اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آ ے افر گ ت تسس اہک افر اہک ایک  و ااسی ااسی رکیت ےہ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب وسار، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اینپ ابری وسنک وک ہبہ رک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ابری وسنک وک ہبہ رک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1135    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، جزیز، ہظا٦ اب٩ رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ وَ٪ فٔی  َحسَّ ُٛ ٔلَیَّ أَِ٪ أَ َِٟت ٣َا َرأَیُِت ا٣َِزأَّة أََحبَّ إ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ب٩ِٔ رُعِ

٠َِت یَِو٣ََضا ٩ِ٣ٔ َر  ٌَ بَٔرِت َج َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ْة  َة ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَةٕ ٓٔيَضا حٔسَّ ٌَ َّی اہلل٣ُِٔشََلخَٔضا ٩ِ٣ٔ َسِوَزَة ب٨ِٔٔت َز٣ِ ٠ًََِيطٔ ُسو٢ٔ اہللٔ َػل  

َّی اہللُ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ائَٔظَة  ٌَ ٔ ٠ُِت یَِومٔی ٨ِ٣َٔک ٟ ٌَ ِس َج َٗ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َٗ ائَٔظَة  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٔش٥ُ َوَس٠َّ ِ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ائَٔظَة یَِو٣َئِن یَِو٣ََضا َویَِو٦َ َسِوَزةَ  ٌَ ٔ ٟ 

دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے وسدہ نب زہعم ریض اہلل  زریہ نب رحب، رجری، اشہؾ انب رعفہ،

اعتٰیل ہنع ےس زایدہ اےنپ زندکی وبحمب وکیئ تررت  ںیہ دیھکی افر ںیم دنسپ رکیت نوں ہک ںیم اس ےک مسج اک ہصح نویت افر اؿ ےک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ دؿ یک ابری دیسہ اعہشئ ریض زماج ںیم زیتی  یھ  ب فہ وبڑ ی نوںیئگ  و اوہنں  ے روسؽ 

ؿ اؿ اک اہلل اعتٰیل اہنع وک ددیی  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک ےئل دف دؿ میسقت ود  اکی د

 افر اکی دؿ وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک۔

 رجری، اشہؾ انب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع زریہ نب رحب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ابری وسنک وک ہبہ رک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1136    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ً٘بہ ب٩ خاٟس، ٤ًزو ٧اٗس، اسو ب٩ ًا٣ز، زہير، ٣حاہس ب٩ ٣وسی، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س :  راوی



 

 

 َ ث٨ََا اِْل ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا  َبُة ب٩ُِ َخأٟٕس ح و َحسَّ ِ٘ ث٨ََا ًُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِْر ح و ِس َحسَّ ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز َوزُ ب٩ُِ 

ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  ٩ًَِ صَٔظا٦ ُض٥ِ  یْک ك٠ُُّ ث٨ََا َْشٔ ٕس َحسَّ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُحاصُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ بَٔرِت َحسَّ َٛ ا  َّ٤َٟ ٔ أَ٪َّ َسِوَزَة  از

یٕک  ٕ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث َْشٔ ىَی َحٔسیٔث َجزٔیز ٌِ ٔسی ب٤َٔ ٌِ َجَضا َب ٢َ ا٣َِزأَةٕ َتزَوَّ َِٟت َوكَا٧َِت أَوَّ ا َٗ 

 یک اوبرکب نب ایب ہبیش، ہبقع نب اخدل، رمعف اندق، اوس نب اعرم، زریہ، اجمدہ نب ومیس، وی،س نب دمحم ایس یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ رشکی

 فہ وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع بس ےس یلہپ تررت ںیہ نج ےس دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمے دعب اشدی یک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ہبقع نب اخدل، رمعف اندق، اوس نب اعرم، زریہ، اجمدہ نب ومیس، وی،س نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ابری وسنک وک ہبہ رک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1137    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ابواسا٣ہ، ہظا٦، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ُٛ َحسَّ  َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ تٔی ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَلَی اَٟلَّ ٨ُِت أََُاُر 

٤َِٟزِ  ُٗو٢ُ َوَتَضُب ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَ ًَ َّی اہللُ  َُٔشُض٩َّ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِ َّ َوَج١َّ تُزِظٔی ٩ِ٣َ َتَظاُئ َوَصبَِن أَ ًَز ا أ٧َِز٢ََ اہللُ  َّ٤٠َ َٓ َشَضا  ِٔ ََ أَةُ 

٠ُُِٗت َواہللٔ ٣َا أََری َربََّک إُٔلَّ  ا٢َ  َٗ َِٟت  ًَزَ  ٩ِ ِيَت ٤٣َّٔ َِ َِٟيَک ٩ِ٣َ َتَظاُئ َو٩ِ٣َ ابَِت ٔ ََٟک فٔی َصَواَک  ٨ِ٣ُٔض٩َّ َوتُِذؤی إ  َُ  ُيَشارٔ

وبااسہم، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم اؿ ترر وں  ر ریغت آیت  یھ اوبرکبی، دمحم نب االعلء، ا

 وہنجں  ے اےنپ آپ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل ہبہ رک دای اھت افر ںیم یتہک  یھ ہک ایک تررت یھب اےنپ آپ وک ہبہ رک

( اے یبن  یتکس ےہ  ب اہلل اعتیل  ے ہی آتی انزؽ
َ
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رفامیئ، ) ب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ےس  و اچےہ اےنپ ےس دفر رک افر  ےس  و اچےہ اؿ ںیم ےس اےس اےنپ اپس ہگج دے  و ںیم  ے اہک اہلل یک مسق! 

 فآہل فملس اک رب  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وخاپ  وپری رک ے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر تق آپ یلص اہلل ہیلع

 رکات ےہ۔

 اوبرکبی، دمحم نب االعلء، اوبااسہم، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ابری وسنک وک ہبہ رک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1138    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسة ب٩ س٠امی٪، ہظا٦، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َ ث ََّضا و َحسَّ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٪َ ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  و٢ُ أ٣ََا َتِشَتِحٌٔی ٨َاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُ٘ كَا٧َِت َت

زَّ َوَج١َّ تُزِظٔی ٩ِ٣َ َتَظاُئ ٣ٔ  ًَ َّی أ٧َِز٢ََ اہللُ  َشَضا َٟٔزُج١ٕ َحً ِٔ ََ ٠ُِت إٔ٪َّ َربََّک ا٣َِزأَْة َتَضُب  ُ٘ َٓ َِٟيَک ٩ِ٣َ َتَظاُئ  ٔ ٨ُِض٩َّ َوتُِذؤی إ

ََٟک فٔی َصَواَک   َُ  َُٟيَشارٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ یتہک  ںیھ ہک ایک وکیئ تررت اےنپ 

َ آپ وک یسک ےک ےئل ہبہ رک ے ےس رشؾ وسحمس  ںیہ
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 رکیت اہیں کت ہک اہلل زعفلج  ے آتی انزؽ رفامیئ ) ب

( انزؽ رفامیئ افر ںیم  ے رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
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 اک رب اہتبل تق ف

 فآہل فملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وخاپ  ںیم۔ رک ے فاال ےہ آپ یلص اہلل ہیلع

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ی وسنک وک ہبہ رک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیماینپ ابر

     1139    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ًلاء، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ُس  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ب٩ُِ َحات٥ٕٔ 

 َٖ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَْٔسٔ ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض َج٨َاَزَة ٣َِي٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍَ اب٩ِٔ  ٧َا ٣َ ا٢َ َحرَضِ َٗ ًَ ًََلاْئ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ بَّإض َصٔذظٔ َزِوُد  

 َٓ وا  ُ٘ ُٓ ِٟزُٟٔوا َواِر ًِزًُٔوا َوَُل تُزَ ََل تُزَ َٓ َظَضا  ٌِ ََ ُت٥ِ  ٌِ َٓ إَٔذا َر َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّطُ كَاَ٪ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل إ٧ٔ

٤َإ٪ َوَُل  َْ ٔ ٔش٥ُ ٟ ِ٘ کَاَ٪ َي َٓ  ٍْ ُة ب٨ُِٔت حٌَُیِّ ب٩ِٔ أَِخَلَب ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ تِٔش ٔٔيَّ ََٟضا َػ ٔش٥ُ  ِ٘ ًَّٟٔی َُل َي ًََلاْئ ا ا٢َ  َٗ ٔش٥ُ َٟٔواحَٔسةٕ  ِ٘   َي

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، اطعء، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ انب ابعس ریض 

 یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیسہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک انجزہ ںیم اقمؾ رسػ ںیم احرض ےھت انب اہلل اعتٰیل ہنع ےک رمہاہ زفہج



 

 

 افر ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ ںیہ  ب مت اؿ یک شعن ا ےنؤ  و ہن رحتک دانی

 رب و ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ون ویبایں  ںیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آھٹ ےک ہن زایدہ یالان افر رنیم

ےئل میسقت رفامےت ےھت اکی ےک ےئل میسقت ہن رکےت اطعء  ے اہک  س ےک ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس میسقت ہن رفامےت فہ ہی 

 تنب ییح نب ابطخ  ںیھ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رج ،، اطعء، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ابری وسنک وک ہبہ رک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1140    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًلاء :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس   ٔٚ ا ًَِبٔس اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ا  ٌّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َج٤ٔي ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َو َحسَّ ًََلاْئ كَا٧َِت ٨َاز ا٢َ  َٗ َزاَز 

٤َِٟسٔی٨َةٔ  ص٩َُّ ٣َِوّتا ٣َاَتِت بٔا  آَٔخَ

دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اطعء ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ افر اطعء  ے اس ںیم ہی ااضہف ایک ےہ 

 ہنع ںیم بس ےس آرخی ںیہ ومت ےک ارابتر ےس دمہنی ںیم۔افر ہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل 

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اطعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ددنیار تررت ےس اکنح رک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ددنیار تررت ےس اکنح رک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1141    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبيساہلل ب٩ سٌيس، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيساہلل، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، حرضت  :  راوی

 ٨ًہابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی 

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  َّی َوًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ َس ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ أَِخبََرنٔی َحسَّ ٌٔيٕس  َس



 

 

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٌٔيٕس  ٌٔيُس ب٩ُِ أَبٔی َس ٍٕ ٤َٟٔأَٟضا َؤَٟحَشبَٔضا َس ٤َِٟزِأَةُ ْٔلَِربَ َُٜح ا ا٢َ ت٨ُِ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ اہللُ 

ی٩ٔ َتزٔبَِت یََساَک  اِهََفِ بَٔذأت اٟسِّ َٓ  َؤَٟح٤َأَٟضا َؤٟٔسی٨َٔضا 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، دیعس نب ایب دیعس، رضحت 

رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای تررت ےس اچر فہج ےس اکنح ایک اجات ےہ اس ےک امؽ یک فہج ےس، رشاتف یک 

دفونں اہھت فہج ےس، اس یک وخوصبریت یک فہج ےس، اس یک ددنیاری یک فہج ےس،  واحلص رک ددنیار تررت ےک اسھت اکایمیب، ریتے 

 اخک آود نوں۔

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ راضتع :   ابب

 ددنیار تررت ےس اکنح رک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1142    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠امی٪، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًََلإئ أَِخبََرنٔی َجابٔزُ و َحسَّ  ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ  ٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ب٩ُِ 

٠ََٓ٘ٔيُت ا٨َّٟٔيیَّ   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِجُت ا٣َِزأَّة فٔی  ا٢َ َتزَوَّ ِجَت  َٗ ا٢َ یَا َجابٔزُ َتزَوَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 ٔ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ل ا تََُلًٔبَُضا  ََٓضَلَّ برِٔکّ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت ثَيِّْب  ا٢َ برِٔکْ أ٦َِ ثَيِّْب  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ َدٔظيُت أَِ٪ َتِسُخ١َ ٠ُُِٗت  َٓ ی أََخَوإت 

ا٢َ  َٗ ی٩ٔ َتزٔبَِت یََساَک  بَِيىٔی َوبَِی٨َُض٩َّ  ٠َِيَک بَٔذأت اٟسِّ ٌَ َٓ ًَلَی زٔی٨َٔضا َو٣َأَٟضا َوَج٤َأَٟضا  َُٜح  ٤َِٟزِأََة ت٨ُِ  ََٓذاَک إَٔذِ٪ إٔ٪َّ ا

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی تررت ےس اشدی یک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الم  و آپ یلص اہلل روسؽ اہلل یلص

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اجرب  و  ے اشدی رکیل ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک یج اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ونکاری ےس 

 رعض ایک ویبہ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت  ے ونکاری تررت ےس اشدی ویکں ہن یک ہک مت اس ےس ای ویبہ ےس؟ ںیم  ے

ےتلیھک افر فہ مت ےس یتلیھک؟ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ریمی میتی ںینہب ںیہ  و ںیم  ے ہی ادنہشی وسحمس ایک ہک ںیہک فہ 

اج ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اس وصرت احؽ ںیم یہی ریتے ےئل رتہب  ریمے افر اؿ ےک درایمؿ احلئ ہن نو

ےہ افر تررت ےس اس ےک دنی افر امؽ  ر اکنح ایک اجات ےہ  س ےھجت ددنیار تررت رادؾ نوین اچےئہ ریتے دفونں اہھت اخک آود 



 

 

 نوں ازراہ تبحم اہک۔

  نب ایب امیلسؿ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاکلمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ونکاری تررت ےس اکنح رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔ ونکاری تررت ےس اکنح رک ے ےک

     1143    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٣حارب، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َُحارٔ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ لٔی َحسَّ َ٘ َٓ ِجُت ا٣َِزأَّة  ا٢َ َتزَوَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٕب 

بّ  ٠ُُِٗت ثَیِّ ّبا  ا أ٦َِ ثَیِّ ا٢َ أَبرِٔکّ َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت  ِجَت  ٥َ َص١ِ َتزَوَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َذاَری َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ أَی٩َِ أ٧ََِت ٩ِ٣ٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ ا 

 َٗ ابَٔضا  ٌَ ٔ ََٓضَلَّ َجارٔیَّة تُ َوٟ ا٢َ  َٗ ٤ََّا  ٕ َوإ٧ٔ َتُط ٩ِ٣ٔ َجابٔز ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٌَ ٔ تُُط ٟ ََٓذََکِ َبُة  ٌِ  ََلًٔبَُضا َوتََُلًٔبَُک ا٢َ ُط

 اشدی یک دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، احمرب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے اکی تررت ےس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم رفامای ایک  و  ے اشدی رکیل ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

دؽ رفامای ونکاری ےس ای ویبہ ےس؟ ںیم  ے رعض ایک ویبہ ےس  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ونکاری ترر وں یک اح تل افر 

یگل ےس ویکں اغلف رےہ؟ ہبعش  ے اہک ںیم  ے رمعف نب دانیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس اک ذرک ایک  و اوہنں  ے رفامای  و  ے یسک 

 ونکاری ڑلیک ےس اشدی ویکں ہن یک ہک مت اس ےس ےتلیھک افر فہ مت ےس۔

 اعتٰیل ہنع دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، احمرب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری تررت ےس اکنح رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     1144    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زی٨ار، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ، ابوربيٍ زہزانی، ح٤از اب٩ زیس، ٤ًز ب٩یحٌی ب٩ یحٌی :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا َح٤َّ َٗ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوأَبُو اٟزَّبٔي ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  و ب٩ِٔ زٔی٨َإر 



 

 

ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ ّبا  ِجُت ا٣َِزأَّة ثَیِّ َتزَوَّ َٓ  ٍَ ا٢َ َسِب َٗ ٍَ ب٨ََإت أَِو  ِبَس اہللٔ َص٠ََک َوَتَزَک تِٔش ًَ ٥َ یَا َجابٔزُ أَ٪َّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

٠ُُِٗت بَ  ا٢َ  َٗ َٓبرِٔکْ أ٦َِ ثَيِّْب  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ِجَت  ا٢َ َتزَوَّ َٗ َضَلَّ َجارٔیَّة تََُلًٔبَُضا َوتََُلًٔبَُک أَِو  َٓ ا٢َ  َٗ ١ِ ثَيِّْب یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

صُِت  ِّی ََکٔ ٔن ٍَ َوإ ٍَ ب٨ََإت أَِو َسِب ًَِبَس اہللٔ َص٠ََک َوَتَزَک تِٔش َٟطُ إٔ٪َّ  ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ احَُٜٔک  ـَ احَُٜٔضا َوُت ـَ  أَِ٪ آتَٔيُض٩َّ أَِو أَٔجيَئُض٩َّ ُت

ا َٗ ََٟک أَِو  َباَرَک اہللُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِيض٩َّٔ َوُتِؼ٠ُٔحُض٩َّ  و٦ُ  ُ٘ أَِحبَِبُت أَِ٪ أَٔجيَئ بٔا٣َِزأَةٕ َت َٓ ٠ٔض٩َّٔ  ِْ ٍٔ ب٤ٔٔ ٢َ لٔی َخيِّرا َوفٔی رَٔوایَٔة أَبٔی اٟزَّبٔي

احَُٜٔک  ـَ احَُٜٔضا َوُت ـَ  تََُلًٔبَُضا َوتََُلًٔبَُک َوُت

، امحد انب زدی، رمع نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل ااقتنؽ ییحی نب ییحی، اوبرعیب زرہاین

رک ےئگ افر ون ای است ایٹیبں ٹوھڑںی ںیم  ے اکی ویبہ تررت ےس اشدی رکیل  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم رفامای اے 

 ے اہک یج اہں رفامای ونکاری ای ویبہ ےس؟ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ! ویبہ اجرب!  و  ے اشدی رکیل ےہ؟ ںیم 

مت  ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و  ے ونکاری ڑلیک ےس اشدی ویکں ہن یک ہک مت اےس الیھکےت افر فہ ںیہمت الیھکیت ای رفامای

ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ریمے فادل دبعاہلل وفت نو ےئگ افر اوہنں  اےس اسنہےت افر فہ ںیہمت اسنہیت

 ے ون ای است ایٹیبں ٹوھڑںی ںیہ افر ںیم  ے اندنسپ ایک ہک ںیم اؿ  یسی اکی افر تررت ےل آؤں افر ںیم  ے اس ابت وک دنسپ ایک ہک 

دختم یھب رکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل ریتے ےئل  ںیم اکی ا یس تررت الؤ وج اؿ یک ربخ ریگی رکے افر
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 ےک اافلظ ںیہ۔ربتک دے ای ےھجم رفامای ریتے ےئل الھبیئ نو دفرسی رفاتی ںیم )ث

 رمع نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، اوبرعیب زرہاین، امحد انب زدی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری تررت ےس اکنح رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     1145    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، سٔيا٪، ٤ًز، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ لٔی َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  ٠ًََيِ و َحسَّ َّی اہللُ  طٔ و٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ أََػ  َٗ ٠ًََِيض٩َّٔ َوَت٤ُِظُلُض٩َّ  و٦ُ  ُ٘ ِؤٟطٔ ا٣َِزأَّة َت َٗ ٔلَی  َِٟحٔسیَث إ َٚ ا َِٜحَت یَا َجابٔزُ َوَسا َ ٥َ َص١ِ ٧ َسظُ َوَس٠َّ ٌِ ٥َِٟ یَِذَُکِ ٣َا َب  ِبَت َو

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم  ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمع، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
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ےہ افر رفامای  و  رفامای اے اجرب! ایک  و  ے اکنح رکایل ےہ؟ ابیق دحثی سگر یکچ ےہ  نکی اس ںیم ) اْم 



 

 

  ے ااھچ ایک افر اس ےک دعب دحثی ذرک  ںیہ یک۔

 ت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمع، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری تررت ےس اکنح رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     1146    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، سيار، طٌبہ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ إر  ٩ًَِ َسيَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  َّی اہللُ َحسَّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ

٠َِيطٔ َو  ٌٔيرٔی ًَ ٨ََدَص َب َٓ ىٔی َراْٛٔب َخ٠ِفٔی  َ٘ ٠َٔح َٓ  ٕٖ ُلو َٗ ٕ لٔی  ٌٔير ًَلَی َب ٠ُِت  حَّ ٌَ َب٨َ٠ِا َت ِٗ ا أَ َّ٤٠َ َٓ  ٕ َُزَاة ٥َ فٔی  طُ َس٠َّ ٌَ ٕ كَا٧َِت ٣َ ٨َزَة ٌَ بٔ

إٔذَا أ٧ََا بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ  َٓ تُّ  َٔ َِٟت ا َٓ ٔ ٣َا أ٧ََِت َرإئ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  أَِجَوز َٛ ٌٔيرٔی  َٙ َب ا٧َِل٠َ ح٠َُٔک یَا َٓ ٌِ ا٢َ ٣َا ُي َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ّبا  ِجَتَضا أ٦َِ ثَیِّ ا َتزَوَّ ا٢َ أَبرِٔکّ َ٘ َٓ زِٕض  ٌُ ِضٕس بٔ ًَ ِّی َحسٔیُث  ٔن ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا٢َ َصَلَّ َجارٔیَّة  َجابٔزُ  َٗ ّبا  ب١َِ ثَیِّ

 َٗ َِٟيَّل أَِی ًَٔظاّئ كَِی َت٤َِتٔظ تََُلًٔبَُضا َوتََُلًٔبَُک  َّی ٧َِسُخ١َ  ا٢َ أ٣َِض٠ُٔوا َحً َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة َذَصب٨َِا ٨َِٟٔسُخ١َ  ٔس٨َ٣ِا ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َم ا٢َ 

َِٜيَص اِلَِٜيَص  اِل َٓ ٔس٣َِت  َٗ ا٢َ إَٔذا  َٗ ا٢َ َو َٗ ٤ُِِٟٔیَبُة  ُة َوَتِشَتحٔسَّ ا َْ ٌٔ  اٟظَّ

اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی زغفہ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ییحی نب ییحی، ،میش، ایسر، ہبعش، رضحت

ےک اسھت ےھت  ب مہ و ے  و ںیم  ے اےنپ تسس افٹن وک دلجی دفڑاای اکی صخش ےھچیپ ےس آاچنہپ افر اےنپ اپس وموجد ڑھچی ےس 

اس دقر زیت ےنلچ اگل ہک دےنھکی فاےل  ے ااسی دمعہ افٹن ہن داھکی نواگ  ب ںیم ریمے افٹن وک اکی وکاچن اگل ڑھچی وھبچیئ  و ریما افٹن 

  ے  وہج یک  و ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اجرب! سک زیچ  ے ھجت وک

ایھب ایھب نویئ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و  ے زیت رکدای ےہ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ریمی اشدی 

ونکاری ےس اشدی یک ای ویبہ ےس ںیم  ے رعض ایک ویبہ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ونکاری ڑلیک ےس ویکں ہن اشدی یک؟  و 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رہھٹ اجؤ مہ رات وک ینعی  اےس الھکات افر فہ ےھجت الھکیت  ب مہ دمہنی ےچنہپ  و مہ  ے دالخ نوان اچاہ

اشؾ وک دالخ نوں ےگ اتہک  رادنگہ ابوں فایل یھگنک رکےل افر ارتسہ ےل ےل فہ تررت  س اک وشرہ ابرہ ایگ نوا ےہ رھپ آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ب  و اج ے اگ  و رھپ امجع یہ امجع نواگ۔

 ییحی نب ییحی، ،میش، ایسر، ہبعش، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری تررت ےس اکنح رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     1147    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب اب٩ ًبسا٤ٟحيس ث٘فی، ًبيساہلل، وہب ب٩ ٛيشا٪، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ف َ٘ َّْ ٤َِٟحٔئس اٟ ًَِبسٔ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ َِٟوصَّأب َي ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِيَشاَ٪ َحسَّ َٛ ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ  ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  یَّ َحسَّ

 َ أَبَِلأ َٓ  ٕ ٥َ فٔی َُزَاة ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِجُت ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٩ًَِ َجابٔز َتَی  أ َٓ بٔی َج٤َلٔی 

٠ًََِيطٔ َوَس  َّی اہللُ  َٓ َػل ٨َز٢ََ  َٓ ُت  ِٔ َتَد٠َّ َٓ ًَِيا  َ بٔی َج٤َلٔی َوأَ ٠ُُِٗت أَبَِلأ ا٢َ ٣َا َطأ٧َُِک  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت   ُ ا٢َ لٔی یَا َجابٔز َ٘ َٓ  ٥َ َحَح٨َطُ ٠َّ

٠ًََِيطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُط  ُّٔ ُٛ ِس َرأَیُِتىٔی أَ َ٘ ٠َ َٓ ِب ََفَِٛٔبُت  َٛ ا٢َ اِر َٗ ٥ِ ب٤ِٔٔحَح٨ٔطٔ ث٥َُّ  ٌَ ََ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ِجَت  ا٢َ أََتزَوَّ َ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

٠ُُِٗت إٔ٪َّ لٔی أَ  ََٓضَلَّ َجارٔیَّة تََُلًٔبَُضا َوتََُلًٔبَُک  ا٢َ  َٗ ٠ُِت ب١َِ ثَيِّْب  ُ٘ َٓ ّبا  ا أ٦َِ ثَیِّ ا٢َ أَبرِٔکّ َ٘ َد ا٣َِزأَّة َٓ أَِحبَِبُت أَِ٪ أََتزَوَّ َٓ َخَوإت 

 ُ٘ ُض٩َّ َوَت٤ُِظُلُض٩َّ َوَت ٌُ ٠ُُِٗت َتِح٤َ ٍُ َج٠َ٤ََک  ا٢َ أََتبٔي َٗ َِٜيَص ث٥َُّ  َِٜيَص اِل َٓاِل ٔس٣َِت  َٗ إَٔذا  َٓ از٦ْٔ  َٗ ََّک  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ٠ًََِيض٩َّٔ  و٦ُ 

 ٔ َساة َِ ِٟ ٔس٣ُِت بٔا َٗ ٥َ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٕة ث٥َُّ  َٓاِطتََراُظ ٣ٔىِّی بٔأُوٗٔيَّ  ٥ِ ٌَ حٔئُِت ََ َٓ ًَلَی    َوَجِستُُط  َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ا

َس  َٓ ا٢َ  َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ََٓؼ١ِّ َر َِ َج٠َ٤ََک َواِزُخ١ِ  َس َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت  ٔس٣َِت  َٗ ا٢َ اِْلَ٪ حٔيَن  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  ََٓؼ٠َِّيُت ث٥َُّ بَأب ا َخ٠ُِت 

َوَزَ٪ لٔی بََٔل٢ْ  َٓ ّة  أ٣َََز بََٔلُّل أَِ٪ َیزَٔ٪ لٔی أُوٗٔيَّ َٓ ُت  ٌِ َُ لٔی َجابّٔزا  َرَج ا٢َ اِز َٗ َِّٟيُت  ا َو َّ٤٠َ َٓ ُت  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ ٤ِٟٔيزَأ٪  أَِرَجَح فٔی ا َٓ

ََٟک  ا٢َ ُخِذ َج٠َ٤ََک َو َ٘ َٓ ٔلَیَّ ٨ِ٣ُٔط  َف إ َِ ٥ِ َی٩ُِٜ َطِيْئ أَبِ َٟ َِٟح١َ٤َ َو ًَلَیَّ ا ٠ُِت اِْلَ٪ یَزُزُّ  ُ٘ َٓ  ث٨٤ََُطُ  َُٓسًٔيُت 

دبعا،دیجم یفقث، دیبع اہلل، فبہ نب اسیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب ینثم، دبعاواہب انب 

ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی زغفہ ںیم الکن افر ریمے افٹن  ے ےھجم ےھچیپ رکدای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےھجم رفامای اے اجرب! ںیم  ے رعض ایک یج اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتا ایک فآہل فملس ریمے اپس رشتفی ال ے افر 

احؽ ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک ریمے افٹن  ے دری اگلیئ افر ےھجم اکھت دای رھپ رفامای وسار نو ںیم وسار نوا  و ںیم  ے داھکی ہک افٹن اس 

 فآہل فملس ےک افٹن ےس آےگ ےڑھ اج ے ےس رفاتک اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دقر زیت نوا ہک ںیم اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ے رفامای ایک  و  ے اشدی رکیل ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ونکاری ےس ای ویبہ ےس؟ ںیم  ے 

رفامای  و  ے ونکاری ڑلیک ےس اشدی ویکں ہن یک مت اس ےس ےتلیھک افر فہ مت رعض ایک  ںیہ ہکلب ویبہ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 



 

 

ےس یتلیھک؟ ںیم  ے رعض ایک ریمی ںینہب ںیہ ںیم  ے ہی دنسپ ایک ہک ںیم ا یس تررت ےس اشدی رکفں وج ا ںیہ ااھٹک رےھک یھگنک 

 فاےل نو  ب مت رھگ چنہپ اجؤ ےگ  و رھپ امجع یہ امجع نواگ رکے افر اؿ یک رگناین رےھک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ےنچنہپ

رھپ رفامای ایک مت اانپ افٹن رففتخ رکےت نو؟ ںیم  ے رعض ایک یج اہں!  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس فہ افٹن اکی افہیق 

آ ے افر ںیم حبص اچنہپ ںیم دجسم یک رطػ آای  و  اچدنی ےک ترض رخدی ایل اس ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجسم وک درفازے  ر وموجد اپای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و اب آای ےہ؟ ںیم  ے رعض یک 

رڑپ ںی امنز لفن ادا رک ےتہک ںیہ ںیم دالخ یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اانپ افٹن ٹوھڑ دے دجسم ںیم دالخ نو افر دف 

ی  وؽ نوا امنز ادا یک رھپ فا س آای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح دای ہک ےھجم اکی افہیق اچدن

 وال ےتہک ںیہ ںیم الچ  ب ںیم  ے ھٹیپ  دے  و رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ےھجم فزؿ رکدای افر فزؿ رک ے ںیم اکھجؤ ےک اسھت

 ریھپی  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اجرب وک ریمے اپس البالؤ  س ےھجم البای ایگ  و ںیم  ے دؽ ںیم اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اانپ فآہل فملس ریما افٹن ےھجم فا س رکدںی ےگ افر وکیئ زیچ ےھجم اس ےس زایدہ اندنسپ ہن  یھ  و آپ 

 افٹن ےل افر اس یک تمیق یھب ریتے ےئل ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاواہب انب دبعا،دیجم یفقث، دیبعاہلل، فبہ نب اسیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری تررت ےس اکنح رک ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     1148    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساُلًلی، ٣ٌت٤ز، ابوَرضة، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز َة  ََرِضَ ث٨ََا أَبُو  ُت أَبٔی َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلَی َحسَّ َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ٕ ا ٣َُح٤َّ ٨َّا فٔی ٣َٔشير ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ

٤ََّا صُوَ  ًَلَی ٧َأؿٕح إ٧ٔ ٥َ َوأ٧ََا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِيطٔ  ٣َ ًَ َّی اہللُ  بَُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل رَضَ َٓ ا٢َ  َٗ َیأت ا٨َّٟأض  فٔی أَُِخَ

٦ُ ا٨َّٟاَض ی٨َُازًُٔ  سَّ َ٘ َس َذَٟٔک یََت ٌِ ١َ َب ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ُط  ٌَ ا٢َ بَٔظِيٕئ كَاَ٪ ٣َ َٗ ا٢َ ٧ََدَشُط أَُراُظ  َٗ ٥َ أَِو  ا٢َ َوَس٠َّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُط  ُّٔ ُٛ َ ِّی ْٔل ٔن َّی إ ىٔی َحً

ََٟک یَ َرُس  ٠ُُِٗت صَُو  ا٢َ  َٗ ََٟک  َٔفُ  ِِ َذا َواہللُ َي َٛ ََٜذا َو ٔ ٨ٔيطٔ ب ٌُ ٥َ أََتبٔي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ٔيطٔ بََٜٔذا و٢ُ اہللٔ َػل ٌُ ا٢َ أََتبٔي َٗ ا ٧َٔيیَّ اہللٔ 

ا٢َ َو  َٗ ََٟک َیا ٧َٔيیَّ اہللٔ  ٠ُُِٗت صَُو  ا٢َ  َٗ ََٟک  َٔفُ  ِِ َذا َواہللُ َي َٛ ا٢َ َو َٗ ا  ّبا أ٦َِ برِٔکّ ا٢َ ثَیِّ َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت  َس أَبٔيَک  ٌِ ِجَت َب ا٢َ لٔی أََتزَوَّ َٗ

ََرِضَ  ا٢َ أَبُو  َٗ احَُٜٔضا َوتََُلًٔبَُک َوتََُلًٔبَُضا  ـَ احَُٜٔک َوُت ـَ ا ُت ِجَت برِٔکّ َضَلَّ َتزَوَّ َٓ ا٢َ  َٗ ّبا  وَُٟضا ٠ُُِٗت ثَیِّ ُ٘ کَا٧َِت ك٤َٔ٠َّة َي َٓ َة 



 

 

٤ُِِٟش٤ٔ٠ُ  ََٟک ا َٔفُ  ِِ َذا َواہللُ َي َٛ َذا َو َٛ  ١ِ ٌَ ِٓ  وَ٪ ا

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اوبرضنة، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل 

ووگں ےس ےھچیپ اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر ںیم اےنپ اپین ال ے فاےل افٹن  ر وسار اھت افر فہ بس

فآہل فملس  ے اےس امرا ای وکاچن دای ریما امگؿ ےہ ہک اےنپ اپس وموجد یسک زیچ ےس  س اس ےک دعب فہ ووگں ےس آےگ ےڑےنھ اگل افر ھجم 

ےھجم اےنت اےنت داؾ ےک ترض اتچیب ےہ؟ اہلل  ےس ڑلات اھت افر ںیم اےس رفاتک اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اےس

ےھجت شخب دے اگ، ںیم  ے رعض ایک ہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ےہ اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع 

 ےک ترض ہی افٹن ےھجم اتچیب ےہ افر اہلل ےھجت شخب دے

 

مت
ق
؟ ںیم  ے رعض ایک فہ آپ اک ےہ افر رھپ فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اینت اینت 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم رفامای ایک  و  ے اےنپ فادل ےک دعب اشدی یک ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک یج اہں ویبہ ےس آپ یلص اہلل 

اا؟  ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و  ے ونکاری ےس اشدی ویکں ہن یک فہ ےھجت اسنہیت افر  و اےس اسنہات افر فہ

 

 ی
ھلی

ہ

ھجت ےس یتلیھک افر  و اس ےس 

 اوبرضنہ  ے اہک ہک ہی ہملک املسمونں اک ہیکت الکؾ نوایگ ےہ ہک  و اس رطح رک اہلل ےھجت شخب دے اگ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اوبرضنة، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ترر وں ےک اسھت ااھچ ولسک رک  ے ےک ایبؿ ںیم

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ترر وں ےک اسھت ااھچ ولسک رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1149    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٪، ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، سٔي :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ُى ُٔلب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  ِٔ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ز٧َِّاز

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  إِٔ٪ اِسَت٤ِتَ َٗ َٓ ٕة  َ٘ ي ًَلَی ََطٔ ََٟک  ٩َِٟ َتِشَت٘ٔي٥َ   ٍٕ ِت ٩ِ٣ٔ ٔؿ٠َ َ٘ ٔ ٤َِٟزِأََة ُخ٠ ٥َ إٔ٪َّ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َت بَٔضا ل ٌِ

َُٗضا َصا كَََل ِْسُ َٛ َتَضا َو َْسِ َٛ َت بَٔضا َوبَٔضا ًَٔوْد َوإِٔ٪ َذَصِبَت ُت٘ٔي٤َُضا  ٌِ  اِسَت٤َِت

، ایفسؿ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف اندق، انب ایب رمع

 و فملس  ے رفامای تررت وک یلسپ یک ڈہی ےس دیپا ایک ایگ ےہ افر ھجت ےس یھبک دیس ی  ںیہ لچ یتکس  س ارگ  و اس ےس عفن ا ےنان اچاتہ ےہ 



 

 

 اینپ ہگج اقمئ رےہ اگ افر ارگ  و  ے اےس دیساھ رکان اچاہ  و  و اےس  وڑ دے اگ افر اس اک  وڑان اےس الطؼ دانی ا ےن ےل افر اس اک ڑیٹاھ نپ

 ےہ۔

 رمعف اندق، انب ایب رمع، ایفسؿ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ترر وں ےک اسھت ااھچ ولسک رک  ے ےک ایبؿ ںیم
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 ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، ٣يْسہ، ابی حاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َحازٔ  َة  ٩ًَِ ٣َِيَْسَ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ٦

ٔ اِْل  َِٟيِو٦ ا٢َ ٩ِ٣َ كَاَ٪ یُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٕ أَِو َٟٔيِشُِٜت َواِسَتِوُػوا اہللُ  ٠َِیَتک٥َِّ٠َ بَٔديِر َٓ إَٔذا َطضَٔس أ٣َِّزا  َٓ َٔخٔ 

ًََِلُظ إِٔ٪ َذصَِبَت ُت٘ٔي٤ُطُ  ٍٔ أَ ٠َ ِـّ ًَِوَد َطِيٕئ فٔی اٟ ٍٕ َوإٔ٪َّ أَ ِت ٩ِ٣ٔ ٔؿ٠َ َ٘ ٔ ٤َِٟزِأََة ُخ٠ إٔ٪َّ ا َٓ ًِوَ  بٔا٨َِّٟشأئ  ٥َِٟ یَز٢َِ أَ َتُط  ِٛ َتُط َوإِٔ٪ َتَز َْسِ َد َٛ

 اِسَتِوُػوا بٔا٨َِّٟشأئ َخيِّرا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، رسیمہ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

اتھک نو اس ےک ےئل رضفری ےہ ہک رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وج اہلل  ر افر ایقتم ےک دؿ  ر اامیؿ ر

 ب وکیئ ارم آ ش آ ے  و اچےئہ ہک ایھچ ابت رکے ای اخومش رےہ افر ترر وں ےک اسھت ریخ وخایہ رکف ویکہکن تررت یلسپ یک ڈہی 

 ے اےس ٹوھڑ دای  و فہ  ےس دیپا یک یئگ ےہ افر یلسپ ںیم اف ر اک ہصح زایدہ ڑیٹاھ ےہ ارگ  و اےس دیساھ رکان اچےہ اگ  و  وڑ ےل اگ افر ارگ  و

 ڑیٹ ی یہ رےہ یگ  س اچےیہ ہک ترر وں ےک اسھت ریخ وخایہ رکف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، رسیمہ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ترر وں ےک اسھت ااھچ ولسک رک  ے ےک ایبؿ ںیم
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 ابزاہي٥ ب٩ ٣وسٰی رازی، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، ًبساٟح٤يس اب٩ جٌَف، ٤ًزا٪ ب٩ ابی ا٧ص، ٤ًز ب٩ ح٥ٜ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ََفٕ و َحسَّ  ٌِ َِٟح٤ٔئس ب٩ُِ َج ًَِبُس ا ث٨ََا  ىٔی اب٩َِ یُو٧َُص َحسَّ ٌِ ث٨ََا ًٔيَسی َي ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی  ثَىٔی إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی اٟزَّازٔیُّ َحسَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َظ ٨ِ٣َٔضا أ٧ََٕص  ِک ٣ُِذ٩ْ٣ٔ ٣ُِذ٨َ٣ّٔة إِٔ٪ ََکٔ ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُل َيَِفَ

َُيِرَظُ  ا٢َ  َٗ ا َرضَٔی ٨ِ٣َٔضا آََخَ أَِو  ّ٘  ُخ٠ُ

اربامیہ نب ومٰیس رازی، ٰیسیع نب وی،س، دبعاا دیم انب رفعج، رمعاؿ نب ایب ا،س، رمع نب مکح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

 فآہل فملس  ے رفامای وکیئ ومنم رمد یسک ومنم تررت وک دنمش ہن رےھک ارگ وکیئ اکی اعدت اےس اندنسپ نویگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

  و اس یک دفرسی اعدت ےس وخش نو اج ے اگ ای اس ےک العفہ افر ھچک رفامای۔

  نب مکح، رضحت اوبرہریہاربامیہ نب ومٰیس رازی، ٰیسیع نب وی،س، دبعاا دیم انب رفعج، رمعاؿ نب ایب ا،س، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ترر وں ےک اسھت ااھچ ولسک رک  ے ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ْىی، ابوًاػ٥، ًبساٟح٤يس ب٩ جٌَف، ٤ًزا٪ ب٩ ابی ا٧ص، ٤ًز ب٩ ح٥ٜ، ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

ث٨ََا ٤ًِٔزَ  ََفٕ َحسَّ ٌِ َِٟح٤ٔئس ب٩ُِ َج ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ًَأػ٥ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو  َّی َحسَّ َْى ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ و َحسَّ اُ٪ ب٩ُِ أَبٔی أ٧ََٕص 

 ٔ ٩ًَِ أَب  ٥َٜٔ َِٟح ٠ٔطٔ ا ِْ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ی صَُزیَِزَة 

دمحم نب ینثم، اوباعمص، دبعاا دیم نب رفعج، رمعاؿ نب ایب ا،س، رمع نب مکح، ایب رہریہ اؿ اانسد ےس یھب رضحت اوبرہریہ  ے یبن رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی یک ےہ۔

  نب ینثم، اوباعمص، دبعاا دیم نب رفعج، رمعاؿ نب ایب ا،س، رمع نب مکح، اوبرہریہدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وحا ایختن ہن رکیت  و ایقتم کت وکیئ تررت اےنپ اخفدن ےس ایختن ہن رکیت ۔

 تع اک ایبؿراض :   ابب

 ارگ وحا ایختن ہن رکیت  و ایقتم کت وکیئ تررت اےنپ اخفدن ےس ایختن ہن رکیت ۔

     1153    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، یو٧ص ٣ولی ابوہزیزہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ أَبَا یُو٧ ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا  ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ َحسَّ ثَُط  َص ٣َِولَی أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ

َِٟوَُل  ا٢َ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل صِزَ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٥َِٟ َتُد٩ِ أ٧ُِثَی َزِوَجَضا اٟسَّ اُئ   َحوَّ

اہرفؿ نب رعمفػ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، وی،س ومیل ایب رہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ےنپ وشرہ ےس ایختن ہن رکیت۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ارگ وحا ہن نوںیت  و وکیئ تررت زدنیگ رھب ا

 اہرفؿ نب رعمفػ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، وی،س ومیل اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 تن ہن رکیت  و ایقتم کت وکیئ تررت اےنپ اخفدن ےس ایختن ہن رکیت ۔ارگ وحا ایخ

     1154    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُس و َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ َصَذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ و٢ٔ ٨َا 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ َیِدبُِث اہللٔ َػل َٟ ائٔي١َ  ِوَُل ب٨َُو إِِٔسَ َٟ  ٥َ

صِزَ  ٥َِٟ َتُد٩ِ أ٧ُِثَی َزِوَجَضا اٟسَّ اُئ  َِٟوَُل َحوَّ ٥َِٟ َیِد٨َزِ ا٠َِّٟح٥ُ َو ا٦ُ َو ٌَ  اٟلَّ

 فآہل دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فملس  ے اراشد رفامای ارگ ینب ارسالیئ ہن نوےت  و اھکان رخاب ہن نوات افر ہن وگتش دبوبدار نوات افر ارگ وحا ہن نوںیت  و وکیئ تررت

 زدنیگ رھب اےنپ اخفدن ےس ایختن ہن رکیت۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داین یک رتہبںی اتمع کین ویبی اک نوان ےک ایبؿ ںیم

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 داین یک رتہبںی اتمع کین ویبی اک نوان ےک ایبؿ ںیم
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٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير ہ٤سانی، ًبساہلل ب٩ یزیس، ْشحبي١ ب٩ ْشیک، ابوًبساٟزح٤ا٪ حبلی، حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ٕ ا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّطُ  َحسَّ یٕک أ٧َ ِحبٔي١ُ ب٩ُِ َْشٔ ث٨ََا َحِيَوةُ أَِخبََرنٔی ُْشَ َیزٔیَس َحسَّ

َّی اہللُ  ٤ِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ُث  ُِٟحبُلٔیَّ یَُحسِّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ٍَ أَبَا  َْ َس٤ٔ ٧َِيا ٣ََتا ا٢َ اٟسُّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

أَٟحةُ َوَخيِرُ ٣َتَ  ٤َِٟزِأَةُ اٟؼَّ ٧َِيا ا َٔ اٟسُّ  ا

 این، دبعاہلل نب سیدی، رشلیبح نب رشکی، ااب دبعارلنمح یلبح، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع
 
 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ہ

  اک رتہبنی امؽ فاتمع کین ویبی ےہ۔ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای داین اتمع ینعی اسامؿ ےہ افر داین

 این، دبعاہلل نب سیدی، رشلیبح نب رشکی، اوبدبعارلامحؿ یلبح، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل  :  رافی
 
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ہ

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ترر وں ےک اسھت ااھچ ولسک رک ے ےک ایبؿ ںیم

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ترر وں ےک اسھت ااھچ ولسک رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1156    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہرح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

٤َُِٟش  ثَىٔی اب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ا٢َ و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔب  يَّ

 ٍٔ ٠َ ِـّ ٤َِٟزِأََة كَاٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َت بَٔضا َوٓٔيَضا َٗ ٌِ َتَضا اِسَت٤َِت ِٛ َتَضا َوإِٔ٪ َتَز َْسِ َٛ إَٔذا َذَصِبَت ُت٘ٔي٤َُضا 

 ًَٔوْد 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

یک رطح ےہ  ب  و اےس دیساھ رکان اچےہ اگ  و  وڑ ت ےھٹ اگ افر ارگ  و  ے اےس ٹوھڑ اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک تررت یلسپ یک ڈہی 

 دای  و اس ےس عفن احلص رک ےکس اگ افر اس ںیم ڑیٹاھ نپ رےہ اگ۔



 

 

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک ایبؿ :   ابب

 ترر وں ےک اسھت ااھچ ولسک رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1157    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اب٩ سٌس، زہزی :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕس  ٌِ وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ص٤َُا  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس لِٔکَ ًَ ٕب َو ث٨َٔيطٔ ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ طٔ بَٔضَذا  و َحسَّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ أَخٔی اٟزُّصِزٔیِّ 

٠َطُ َسَواّئ  ِْ ٣ٔ ٔ  اِْلِٔس٨َاز

 دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔ زریہ نب رحب، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ، انب دعس، زرہی اس

 زریہ نب رحب، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ، انب دعس، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ : ابب

 ...تم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے تاحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رح

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1158    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٤ٔئِمُّ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ َٙ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف فٔی  َحسَّ ك٠ََّ

٠َِيطٔ َو  ًَِضسٔ  ًَ َّی اہللُ  أب َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟدلَّ َشأ٢ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ َس٥ََّ٠ 

 َّ َضا َحً ِٛ َضا ث٥َُّ َٟٔيتِرُ ٌِ ٠ِيَُرأج َٓ ٥َ ٣ُزُِظ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُس َوإِٔ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ ی َتِلُضَز ث٥َُّ َتٔحيَف ث٥َُّ َتِلُضَز ث٥َُّ إِٔ٪ َطاَئ أ٣ََِشَک َب

ََٟضا ا٨َِّٟشاُئ   َٙ ًَزَّ َوَج١َّ أَِ٪ یَُل٠َّ ًَّٟٔی أ٣َََز اہللُ  ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ َٓت٠َِٔک ا ِب١َ أَِ٪ ی٤ََصَّ  َٗ  َٙ  َطاَئ ك٠ََّ



 

 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ییحی نب ییحی یمیمت، امکل نب ا،س، انعف، رضحت انب رمع

فملس ےک زامہن ںیم اینپ ویبی وک اس احؽ ںیم الطؼ دی ہک فہ احہضئ  ںیھ  و رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس رفامای اؿ وک مکح دف ہک فہ روجع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم وپاھچ  و روسؽ اہلل یلص 

رکںیل رھپ فہ ایس اح تل ںیم رےہ اہیں کت ہک فہ اپک نو اج ے رھپ احہضئ نو اج ے رھپ اپک نواج ے رھپ اس ےک دعب ارگ اچںیہ رفک 

 رطح اہلل اعتیل  ے اؿ ترر وں ےک ےئل رںیھک افر ارگ اچںیہ  و الطؼ ددیںی اس ےس ےلہپ ہک اؿ وک ٹوھںیئ  و یہی فہ دعت ےہ  س

 مکح دای ےہ ںیہنج الطؼ دی یئگ نو۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، امکل نب ا،س، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿالطؼ اک ایب :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1159    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٗتیبہ، ٟيث، ٟيث ب٩ سٌس، ٧آٍ، حرضت ًبساہللیحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ر٣ح :  راوی

ا٢َ  َٗ َِٟيْث َو ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ا٢َ  َٗ ُى َٟٔيِحٌَی  ِٔ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح َوا٠َّٟ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َو أ٪ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ب٩ُِ َحسَّ اِْلََخَ

َّطُ  ًَِبٔس اہللٔ أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕس  ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪  َس ًَ َّی اہللُ  أ٣َََزُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ّة َواحَٔسّة  َ٘ َٟطُ َوهَٔی َحائْٔف َتِل٠ٔي َٙ ا٣َِزأَّة   ك٠ََّ

َّی َتِلُضَز ٩ِ٣ٔ  ی ث٥َُّ ی٤ُِض٠ََٔضا َحً ّة أَُِخَ ـَ َّی َتِلُضَز ث٥َُّ َتٔحيَف ٨ًَِٔسُظ َحِي ََٜضا َحً َضا ث٥َُّ ی٤ُِٔش ٌَ َضا َحيِ  یَُزأج َ٘ إِٔ٪ أََراَز أَِ٪ یَُل٠ِّ َٓ تَٔضا  ـَ

ََٟضا  َٙ ًَّٟٔی أ٣َََز اہللُ أَِ٪ یَُل٠َّ ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ َٓت٠َِٔک ا َضا  ٌَ ِب١ٔ أَِ٪ یَُحا٣ٔ َٗ َضا حٔيَن َتِلُضزُ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ ٠ُِيَل٠ِّ ا٨َِّٟشاُئ َوَزاَز اب٩ُِ ُر٣ِٕح فٔی رَٔواَیتٔطٔ  َٓ

 ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ إَٔذا ُسئ١َٔ  َّی اہللُ  َوكَاَ٪  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َت ا٣َِزأََتَک ٣َزَّّة أَِو ٣َزََّتئِن  ِ٘ ا أ٧ََِت ك٠ََّ ا٢َ ْٔلََحٔسص٥ِٔ أ٣ََّ َٗ ٠َِيطٔ  َذَٟٔک  ًَ

َُيَِرَک  َٜٔح َزِوّجا  َّی َت٨ِ ٠َِيَک َحً ًَ ِس رَح٣َُِت  َ٘ َٓ َتَضا ثَََلثّا  ِ٘ ٨َِت ك٠ََّ ُٛ ٥َ أ٣َََزنٔی بَٔضَذا َوإِٔ٪  ٚٔ  َوَس٠َّ ًََؼِيَت اہلَل ٓامَٔی أ٣َََزَک ٩ِ٣ٔ كَََل َو

ّة َواحَٔسةّ  َ٘ ِؤٟطٔ َتِل٠ٔي َٗ َز ا٠َِّٟيُث فٔی  ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ َجوَّ َٗ  ا٣َِزأَتَٔک 

ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، انب رل ، ہبیتق، ق ،، ق ، نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے اینپ ویبی وک اح تل 

ںیم الطؼ دی اکی الطؼ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ا ںیہ روجع رک ے اک مکح دای رھپ فہ اس ےس رےک رےہ اہیں کت ضیح 

ہک فہ اپک نویئگ رھپ ایہن ےک اپس ضیح آای دفرسا ضیح رھپ اےس ٹوھڑے راھک اہیں کت ہک فہ اپک نویئگ اےنپ ضیح ےس۔  س ارگ فہ 

اےس الطؼ دےتی  ب فہ اپک نویئ امجع رک ے ےس ےلہپ۔  س ہی فہ دعت ےہ  س اک اہلل  ے مکح دای  اےس الطؼ دےنی اک ارادہ رکےت  و



 

 

ےہ اؿ ےئلیک نج ترر وں وک الطؼ دی یئگ نو افر انب رل   ے اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک دبعاہلل ےس  ب اس ابرے ںیم 

دف رمہبت الطؼ دی  یھ۔ ) ومت روجع رکےتکس نو( ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وپاھچ اجات  و رفامےت ہک ارگ  و  ے اینپ ویبی وک اکی ای 

 ے ےھجم یہی مکح دای اھت ای ارگ  و  ے نیت الطںیق دںی  و ھجت  ر رحاؾ نویئگ۔ اہیں کت ہک ریتے العفہ دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے 

  افر  و  ے اہلل یک انرفامین یک وج اس  ے ےھجت ریتی ویبی یک الطؼ

 

طلی قة

 

ےک قلعتم مکح دای ۔ اامؾ ملسم رہمح اہلل  ے اہکق ، اےنپ وقؽ ت

 فادحة ںیم زایدہ وبضمط ےہ۔

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، انب رل ، ہبیتق، ق ،، ق ، نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1160    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز٣ح٤س  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِضٔس َحسَّ ًَلَی  ُت ا٣َِزأَتٔی  ِ٘ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ٤ََز 

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ٠ِيُرَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ ٣ُزُِظ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٔک ٤ًَُزُ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذََکَ ذَٟ ٥َ َوهَٔی َحائْٔف  َضا طٔ َوَس٠َّ ٌِ أج

 ٌَ ِب١َ أَِ٪ یَُحا٣ٔ َٗ َضا  ِ٘ ٠ُِيَل٠ِّ َٓ إَٔذا كَُضَزِت  َٓ ی  ّة أَُِخَ ـَ َّی َتِلُضَز ث٥َُّ َتٔحيَف َحِي ًَِضا َحً ًَّٟٔی ث٥َُّ َٟٔيَس ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ ََّضا ا إ٧ٔ َٓ َضا أَِو ی٤ُِٔشَِٜضا 

 ٔ ا٢َ َواح َٗ ُة  َ٘ ِل٠ٔي ِت اٟتَّ ٌَ ٍٕ ٣َا َػ٨َ ٔ ٠ُُِٗت ٨َٟٔآ ا٢َ ًُبَِيُس اہللٔ  َٗ ََٟضا ا٨َِّٟشاُئ   َٙ ًَِتسَّ بَٔضاأ٣َََز اہللُ أَِ٪ یَُل٠َّ  َسْة ا

فاتی ےہ ہک ںیم  ے اینپ ویبی وک زامہن روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ےس ر

اح تل ضیح ںیم الطؼ دی رھپ رمع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےس ا اک ذرک ایک  و آپ  ے رفامای اےس مکح دف ہک فہ روجع رکےل۔ رھپ 

  و اےس الطؼ دف ۔ اس ےس امجع رک ے اےس ٹوھڑ دے اہیں کت ہک اپک نواج ے رھپ اےس دفرسا ضیح آ ے  ب فہ اپک نواج ے

ےس ےلہپ ای اےس رفےک روھک ۔ ہی فہ دعت ےہ  س اک اہلل  ے اؿ ترر وں وک مکح دای ےہ ںیہنج الطؼ دی یئگ نو۔دیبع اہلل  ے اہک ںیم  ے 

 یک یئگ۔ انعف ےس اہک ہک اس الطؼ اک ایک نوا وج دعت ےک فتق دی یئگ  یھ ۔  و اوہنں  ے اہک اکی رامر

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ ف



 

 

     1161    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٣ْىی، ًبساہلل ب٩ ازریص، ًبيساہلل، ٧آٍ، اب٩ ٣ْىی :  راوی

ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ  ٥َِٟ و َحسَّ ٔ ٧َِحَوُظ َو ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ًَ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ ا

 ُ ٠ِي َٓ ا٢َ أَبُو برَِکٕ  َٗ َضا و  ٌِ ٠ِيَرِٔج َٓ َّی فٔی رَٔوایَتٔطٔ  ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٍٕ ٔ ِو٢َ ًُبَِيسٔ اہللٔ ٨َٟٔآ َٗ َضایَِذَُکِ  ٌِ  َرأج

ی ااؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رابرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 

ی

 

می
 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ینثم، دبعاہلل نب ادرسی، دیبع اہلل، انعف، انب 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ینثم، دبعاہلل نب ادرسی، دیبعاہلل، انعف، انب ینثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1162    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١، ایوب، حرضت ٧آٍ :  راوی

َٙ ا٣َِزأََتُط َو  ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز ك٠ََّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔي١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َشأ٢ََ ٤ًَُزُ ا٨َّٟٔيیَّ و َحسَّ َٓ هَٔی َحائْٔف 

 َ أ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ضَ َػل َ٘ َّی َتِلُضَز ث٥َُّ یَُل٠ِّ ی ث٥َُّ ی٤ُِض٠ََٔضا َحً ّة أَُِخَ ـَ َّی َتٔحيَف َحِي َضا ث٥َُّ ی٤ُِض٠ََٔضا َحً ٌَ ِب١َ أَِ٪ ٣ََزُظ أَِ٪ َیزِٔج َٗ ا 

َٓکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز إٔذَ  ا٢َ  َٗ ََٟضا ا٨َِّٟشاُئ   َٙ ًَّٟٔی أ٣َََز اہللُ أَِ٪ یَُل٠َّ ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ َٓت٠َِٔک ا َضا  ُٙ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َی٤َشَّ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ یَُل٠ِّ ا ُسئ١َٔ 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَضا َواحَٔسّة أَِو اث٨ََِتئِن إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِ٘ ا أ٧ََِت ك٠ََّ و٢ُ أ٣ََّ ُ٘ َّی  َحائْٔف َي َضا ث٥َُّ ی٤ُِض٠ََٔضا َحً ٌَ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَزِٔج

ی  ّة أَُِخَ ـَ ًََؼ َتٔحيَف َحِي ِس  َ٘ َٓ َتَضا ثَََلثّا  ِ٘ ا أ٧ََِت ك٠ََّ َضا َوأ٣ََّ ِب١َ أَِ٪ َی٤َشَّ َٗ َضا  َ٘ َّی َتِلُضَز ث٥َُّ یَُل٠ِّ ِيَت َربََّک ٓامَٔی ث٥َُّ ی٤ُِض٠ََٔضا َحً

ٚٔ ا٣َِزأَتَٔک َوبَا٧َِت ٨ِ٣َٔک   أ٣َََزَک بٔطٔ ٩ِ٣ٔ كَََل

 رمع  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ دے دی۔ رمع  ے زریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک انب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ  و آپ  ے مکح دای ہک فہ اس ےس روجع رکےل۔ رھپ اےس ٹوھڑے رےھک۔ اہیں کت ہک اےس 

ؿ ترر وں وک مکح دای دفرسا ضیح آ ے۔ رھپ یھب اےس ٹوھ ے ےس ےلہپ الطؼ ددیے۔  س ہی فہ دعت ےہ  س اک اہلل زعفلج  ے ا

ےہ ںیہنج الطؼ دی یئگ نو ۔ انعف ےتہک ںیہ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ب اس آدیم ےک ابرے ںیم وپاھچ اجات  س  ے اینپ ویبی 

 ے اک وک اح تل ضیح ںیم الطؼ دی نویت  و فہ رفامےت  و  ے اکی الطؼ دی ای دف؟ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ے اےس مکح دایروجع رک

رھپ اےس ٹوھڑے راھک اہیں کت ہک اےس دفرسا ضیح آ ے۔ رھپ اےس ٹوھڑ دے اہیں کت ہک اپک نواج ے۔ رھپ اےس ٹوھ ے ےس 



 

 

ےلہپ الطؼ دے افر ارگ  و  ے اےس نیت الطںیق )ایھٹک( دے دںی  و  و  ے اےنپ رب یک انرفامین یک اس مکح ںیم وج اس  ے ےھجت ریتی 

 ںیم دای افر فہ ھجت ےس ابہنئ )دجا( نواج ے یگ۔ ویبی وک الطؼ دےنی ےک ابرے

 زریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، رضحت انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح دےنی ےک ایبؿ ںیم احہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم

     1163    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

تٌالٰی  ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س و ٫و اب٩ اخی، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل :  راوی

 ٨ًہ

ْس َوصَُو اب٩ُِ أَخٔی اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََرنٔی َي ًَ ثَىٔی  ِبٔس َحسَّ ًَ طٔ أَِخبََر٧َا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ

ُت ا٣َِزأَتٔی َوهٔیَ  ِ٘ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  َى َرُسو٢ُ اہللٔ  اہللٔ أَ٪َّ  يَّ َِ َت َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓذََکَ َذَٟٔک ٤ًَُزُ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َحائْٔف 

َب٠َّة ٔسَوی حَ  ِ٘ ی ٣ُِشَت ّة أَُِخَ ـَ َّی َتٔحيَف َحِي َضا َحً ٌِ ٠ِيَُرأج َٓ ا٢َ ٣ُزُِظ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َ٘ َػل ًَّٟٔی ك٠ََّ تَٔضا ا ـَ َضا ٓٔيَضا ِي

 ِ٠ٟٔ ُٚ ََل ََٓذَٟٔک اٟلَّ َضا  ِب١َ أَِ٪ َی٤َشَّ َٗ تَٔضا  ـَ َضا كَاصّٔزا ٩ِ٣ٔ َحِي ِ٘ ٠ِيَُل٠ِّ َٓ َضا  َ٘ ُط أَِ٪ یَُل٠ِّ َٟ إِٔ٪ بََسا  ِبُس اہللٔ َٓ ًَ ٤َا أ٣َََز اہللُ َوكَاَ٪  َٛ ةٔ  ٌٔسَّ

ُحٔشَبِت ٩ِ٣ٔ كَََلَٗٔضا َوَراجَ  َٓ ّة َواحَٔسّة  َ٘ َضا َتِل٠ٔي َ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ك٠ََّ َّی اہللُ  ٤َا أ٣َََزُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ ِبُس اہللٔ  ًَ َضا  ٌَ 

دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ، دمحم ف وھ انب ایخ، زرہی، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ابت اک ذرک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک ںیم  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ دے دی رمع 

 و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انراض نو ے رھپ رفامای اےس مکح دف ہک فہ روجع رکےل اہیں کت ہک آ ے فاال ضیح آ ے وسا ے 

دینی ےہ  و اچےیہ ہک اےس ٹوھ ے ےس ےلہپ ضیح ےس اپیک  اس ضیح ےک  س ںیم اےس الطؼ دی یئگ  س ارگ انمبس ںیھجمس ہک اےس

یک اح تل ںیم الطؼ دے  س ہی الطؼ تررت ےک ےئل نویگ اسیج ہک اہلل  ے مکح دای ےہ افر دبعاہلل  ے اےس الطؼ دے دی  یھ رھپ 

 انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح  ر روجع رکایل اھت۔

 دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ، دمحم ف وھ انب ایخ، زرہی، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب



 

 

  الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب
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 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یزیس ب٩ ًبسربہ، ٣ح٤س ب٩ رحب، ، زبيسی، زہزی، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ثَىٔی اٟ ٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔس َربِّطٔ َحسَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا َیزٔیُس ب٩ُِ  ث٨َٔيطٔ إِٔسَح ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا و َحسَّ زُّبَِئسیُّ 

ِل  ََٟضا اٟتَّ ُتَضا َوَحَشِبُت  ٌِ اَج ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز ََفَ َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ  ٔ ُتَضااِْلِٔس٨َاز ِ٘ ًَّٟٔی ك٠ََّ َة ا َ٘  ٠ٔي

ااحسؼ نب وصنمر، سیدی نب دبعرہب، دمحم نب رحب، ، زدیبی، زرہی، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رھپ ںیم  ے اس ےس روجع 

 رکایل افر اس ویبی ےک ےئل اس الطؼ اک اسحب اگلای اج ے اگ  ےس ںیم  ے الطؼ دی  یھ۔

 ، دمحم نب رحب، ، زدیبی، زرہی، رضحت انب رمعااحسؼ نب وصنمر، سیدی نب دبعرہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 رمد وک روجع رک ے اک مکح دےنی ےک ایبؿ ںیم احہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر

     1165    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اب٩ ٤٧ير، وٛيٍ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٣ولی ابی ك٠حہ، سا٥ٟ، حرضت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَ  ٍْ و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي اُٟوا َحسَّ َٗ ُى ْٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر سٔ بُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس

َٙ ا٣َِزأَتَ  َّطُ ك٠ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َِولَی آ٢ٔ ك٠ََِحَة  ًَ َّی اہللُ ب٩ِٔ  َٔک ٤ًَُزُ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََٓذََکَ ذَٟ طُ َوهَٔی َحائْٔف 

َضا كَاصّٔزا أَِو َحا٣َّٔل  ِ٘ َضا ث٥َُّ ُٟٔيَل٠ِّ ٌِ ٠ِيَُرأج َٓ ا٢َ ٣ُزُِظ  َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح ومیل ایب ہحلط، اسمل

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ ددیی۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ابت اک ذرک یبن رکمی 

 اح تل  رہ ای لمح ںیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس روجع رک ے اک مکح دف رھپ اچےیہ ہک

 الطؼ دے

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دبعارلامحؿ ومیل ایب ہحلط، اسمل، رضحت انب رمع ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1166    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٜي٥، خاٟسب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ اب٩ بَل٢، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ اب٩ ح :  راوی

 ٨ًہ

ُ٪ َوصُوَ  ثَىٔی ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٜٔي٥ٕ اِْلَِوزٔیُّ َحسَّ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح ِْ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ ِبُس اہللٔ  و َحسَّ ًَ ثَىٔی  اب٩ُِ بََٔل٢ٕ َحسَّ

َّی اہللُ ب٩ُِ  ٩ًَِ َذَٟٔک َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََٓشأ٢ََ ٤ًَُزُ  َٙ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف  َُّط ك٠ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ا٢َ ٣ُزُِظ زٔی٨َإر  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ی ث٥َُّ َتِلُضَز ث٥َُّ یَُل٠ِّ  ّة أَُِخَ ـَ َّی َتِلُضَز ث٥َُّ َتحٔيَف َحِي َضا َحً ٌِ ٠ِيَُرأج ُس أَِو ی٤ُِٔشُک َٓ ٌِ  ُٙ َب

ادمح نب امثعؿ انب میکح، اخدلنب دلخم، امیلسؿ انب البؽ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اس  اوہنں  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ دی۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

ابرے ںیم وپاھچ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس مکح دف ہک فہ اس ےس روجع رک ےل۔ اہیں کت ہک فہ اپک نو اج ے رھپ 

 اےس دفرسا ضیح آ ے رھپ اپک نو رھپ اس ےک دعب الطؼ دے ای رفک ےل۔

 نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب امثعؿ انب میکح، اخدلنب دلخم، امیلسؿ انب البؽ، دبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 رمد وک روجع رک ے اک مکح دےنی ےک ایبؿ ںیم احہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر

     1167    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ایوب، حرضت اب٩ سيری٩  :  راوی

ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٔسیُّ َحسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ی٩َ َس٨َّة  و َحسَّ ُِْت ًِْٔشٔ َٜ ا٢َ ٣َ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ أَیُّوَب 

حَ  َٓ َضا  ٌَ أ٣َُٔز أَِ٪ یَُزأج َٓ َٙ ا٣َِزأََتطُ ثَََلثّا َوهَٔی َحائْٔف  ثُىٔی ٩ِ٣َ َُل أَتَّض٥ُٔ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز ك٠ََّ ُٖ یَُحسِّ ٠ُِت َُل أَتَّض٤ُُٔض٥ِ َوَُل أرَِعٔ ٌَ

 ٔ ٘ َٟ َّی  َِٟحٔسیَث َحً ثَطُ ا َحسَّ َٓ َُّط َسأ٢ََ اب٩َِ ٤ًََُز  ثَىٔی أ٧َ َحسَّ َٓ َِٟباصٔلٔیَّ َوكَاَ٪ َذا ثََبٕت  ٕ ا ٕب یُو٧َُص ب٩َِ ُجَبيِر َٙ يُت أَبَا ََُلَّ َُّط ك٠ََّ  أ٧َ

٤َِط  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ  ًَ ُحٔشَبِت  َٓ َ ٠ُُِٗت أ ا٢َ  َٗ َضا  ٌَ أ٣َُٔز أَِ٪ َیزِٔج َٓ ّة َوهَٔی َحائْٔف  َ٘ َٙ ا٣َِزأََتُط َتِل٠ٔي ًََحزَ َواِسَتِح٤َ  أََو إِٔ٪ 

یلع نب رجح دعسی، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، رضحت انب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  سی اسؽ کت رہھٹا راہ اکی رافی یک 



 

 

مکح دای  رفاتی  ر  ےس ںیم مہتم  ںیہ رکات انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم نیت الطںیق دے دںی  و ا ںیہ

ایگ ہک فہ اس ےس روجع وک ںیل ںیم وھجٹ ےس  انچ اچاتہ اھت افر ںیم ہی دحثی  ںیہ اج ات اھت اہیں کت ہک ںیم اوبالغب وی،س نب ریبج 

ایک  ابیلہ ےس الم افر فہ احہظف فاال اھت اس  ے ھجم ےس ایبؿ ایک ہک اس  ے انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ  و اوہنں  ے اس ےس ایبؿ

ہک اوہنں  ے اینپ ویبی وک الطؼ دے دی  یھ اس احؽ ںیم ہک فہ احہضئ  یھ  و اےس روجع رک ے اک مکح دای ایگ ںیم  ے اہک ایک ہی الطؼ 

 اس  ر رامر نویگ؟  و اوہنں  ے اہک ویکں  ںیہ ایک ںیم اعزج نوایگ نوں ای اقمح۔

 ت انب ریسنییلع نب رجح دعسی، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیم دےنی ےکاحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1168    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ٗتیبہ، ح٤از، ایوب :  راوی

 َّ ٔ ٧َِحَوُظ َُيَِر أ٧َ ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز اْز  ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍٔ َو ث٨ََاظ أَبُو اٟزَّبٔي َشأ٢ََ ًُ و َحسَّ َٓ ا٢َ  َٗ َّی اہللُ ُط  ٤َزُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

أ٣َََزظُ  َٓ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اوبرعیب، ہبیتق، امحد، اویب اس  دن ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ

 اوبرعیب، ہبیتق، امحد، اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1169    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، ایوب :  راوی

ا٢َ  َٗ ٔ َو ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ی  ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ٤َٔس َحسَّ ًَِبٔس اٟؼَّ َِٟوارٔٔث ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َشأ٢ََ ٤ًَُزُ ا٨َّٟئ و َحسَّ َٓ َِٟحٔسیٔث  یَّ فٔی ا

َٕ َو  ٔ ٔج٤َا َُيِر َضا كَاصّٔزا ٩ِ٣ٔ  َ٘ َّی یَُل٠ِّ َضا َحً ٌَ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَُزأج َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  تَٔضاَػل ُٗب١ُٔ ًٔسَّ َضا فٔی  ُ٘ ا٢َ یَُل٠ِّ َٗ 

ت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاوارث نب دبعادمصل، اویب اس  دن ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک رضح



 

 

فملس  ے ا ںیہ روجع رک ے اک مکح دای   ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم وساؽ ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 اہیں کت ہک اےس  رہ ںیم الطؼ دے امجع ود  ریغب افر دعت ےک رشفع ںیم الطؼ دے دںی

 بدبعاوارث نب دبعادمصل، اوی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1170    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ زورقی، اب٩ ٠ًيہ، یو٧ص، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت یو٧ص ب٩ جبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یُو٧َُص  َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ِوَرقٔیُّ  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ثَىٔی َي ٠ُُِٗت و َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ُجَبيِر سٔ ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

َٙ ا٣ِزَ  َّطُ ك٠ََّ إ٧ٔ َٓ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز   ُٖ ٔ ز ٌِ ا٢َ أََت َ٘ َٓ َٙ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف  َتَی ٤ًَُزُ ا٨َّٟٔيیَّ ُٔلب٩ِٔ ٤ًََُز َرُج١ْ ك٠ََّ أ َٓ أََتطُ َوهَٔی َحائْٔف 

َّی اہللُ  َٙ اٟزَّ  َػل َُٟط إَٔذا ك٠ََّ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َتَضا  ب١َٔ ًٔسَّ ِ٘ َضا ث٥َُّ َتِشَت ٌَ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَزِٔج َٓ َُٟط  َ َشأ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ُج١ُ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف ًَ

 َٙ ًََحزَ َواِسَتِح٤َ ٤َِط أََو إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  َ٘ ِل٠ٔي َتسُّ بٔت٠َِٔک اٟتَّ ٌِ  أََت

میہ دفریق، انب ہیلع، وی،س، دمحم نب ریسنی، رضحت وی،س نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے انب وقعیب نب اربا

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک اکی آدیم  ے اح تل ضیح ںیم اینپ ویبی وک الطؼ دی ےہ  و اوہنں  ے اہک ایک مت اجےتن نو ہک انب رمع

ینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ دی  یھ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ا

دختم ںیم احرض نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے روجع رک ے اک مکح دای افر فہ 

ےتہک ںیہ ںیم  ے انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک  ب وکیئ آدیم اینپ ویبی وک اح تل تررت رھپ دفابرہ دعت رشفع رکے رافی 

 ضیح ںیم الطؼ دے دے  و ایک فہ الطؼ رامر یک اج ے یگ؟ اوہنں  ے اہک ویکں  ںیہ ایک فہ اعزج نوایگ ےہ ای اقمح وج رامر ہن رکے۔

 ریسنی، رضحت وی،س نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع وقعیب نب اربامیہ دفریق، انب ہیلع، وی،س، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 افر رمد وک روجع رک ے اک مکح دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ 

     1171    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ْىی و اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت یو٧ص ب٩ جبير :  راوی



 

 

 َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى

 َّ َتَی ٤ًَُزُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ُت ا٣َِزأَتٔی َوهَٔی َحائْٔف  ِ٘ وُُل ك٠ََّ ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ََٓذََکَ ذَ یُو٧َُص ب٩َِ ُجَبيِر  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َٟٔک ی اہللُ 

ا٢َ  َٗ َضا  ِ٘ ٠ُِيَل٠ِّ َٓ إِٔ٪ َطاَئ  َٓ إَٔذا كَُضَزِت  َٓ َضا  ٌِ ٥َ ٟٔيَُرأج ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُط  اِحَتَشِبَت بَٔضا  َٟ َٓ ٠ُِت ُٔلب٩ِٔ ٤ًََُز أَ ُ٘ َٓ

 َٙ ًََحزَ َواِسَتِح٤َ طُ أََرأَیَِت إِٔ٪  ٌُ ا٢َ ٣َا ی٨َ٤َِ َٗ 

دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضحت وی،س نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفامےت نو ے انب ینثم ف انب  ،رر، 

انس ہک ںیم  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ دے دی رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

 فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اچےئہ ہک اس ےس ںیم احرض نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع

روجج رکے  ب اپک نو اج ے ارگ اچےہ  و اےس الطؼ ددیے ںیم  ے انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

  اس ںیم ایک ام ع وموجد ےہ؟ ایک مت انب رمع وک اعزج ای اقمح ایخؽ رکےت نو۔فملس  ے اس الطؼ وک رامر یھب ایک؟  و اوہنں  ے اہک

 انب ینثم ف انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضحت وی،س نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1172    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حرضت ا٧ص ب٩ سيری٩ یحٌی ب٩ یحٌی، خاٟس ب٩ ًبساہلل، ًبسا٠٤ٟک :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٣َِزأَتٔطٔ  َحسَّ ُِٟت اب٩َِ ٤ًََُز  َ َسأ

 ٌُ ٔ َُٓذَٔکَ َذَٟٔک ٟ ُتَضا َوهَٔی َحائْٔف  ِ٘ ا٢َ ك٠ََّ َ٘ َٓ  َٙ ًَّٟٔی ك٠ََّ إَٔذا ا َٓ َضا  ٌِ ٠ِيَُرأج َٓ ا٢َ ٣ُزُِظ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُظ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََٓذََکَ ٤ََز 

ًَِتَسِزَت بٔت٠َِٔک اٟتَّ  ا َٓ ٠ُُِٗت  ُتَضا ُٟٔلِضزَٔصا  ِ٘ ُتَضا ث٥َُّ ك٠ََّ ٌِ اَج ا٢َ ََفَ َٗ َضا ُٟٔلِضزَٔصا  ِ٘ ٠ُِيَل٠ِّ َٓ َت كَُضَزِت  ِ٘ ًَّٟٔی ك٠ََّ ةٔ ا َ٘ َوهَٔی َحائْٔف ِل٠ٔي

ُت  ِ٘ ًََحزُِت َواِسَتِح٤َ ٨ُِت  ُٛ ًَِتسُّ بَٔضا َوإِٔ٪  ا٢َ ٣َا لَٔی َُل أَ َٗ 

ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، دبعاکلمل، رضحت ا،س نب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ یک 

  و اوہنں  ے اہک ںیم  ے اےس اح تل ضیح ںیم الطؼ ددیے  یھ رھپ ںیم اس ویبی ےک قلعتم وپاھچ  ےس اوہنں  ے الطؼ ددیے  یھ

  ے اس اک ذرک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایک افر اوہنں  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

یک فہج ےس الطؼ دے رافی اتہک ےہ ںیم  ے اہک ایک آپ  ے فہ رفامای اےس مکح دف ہک فہ روجع رک ےل  ب فہ اپک نو اج ے  و اس اک  رہ 



 

 

الطؼ رامر یک  یھ وج آپ  ے اح تل ضیح ںیم دی  یھ؟ اوہنں  ے اہک ےھجم ایک ےہ ہک ںیم اےس رامر ہن رکات؟ ایک ںیم اعزج افر اقمح 

 نوایگ نوں۔

 ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، دبعاکلمل، رضحت ا،س نب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1173    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ا٧ص ب٩ سيری٩، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َُّط  َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ أ٧َ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ٣َُح٤َّ

 َ أ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َتَی ٤ًَُزُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ُت ا٣َِزأَتٔی َوهَٔی َحائْٔف  ِ٘ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز  َضا ث٥َُّ إٔذَ َس٤ٔ ٌِ ٠ِيَُرأج َٓ ا٢َ ٣ُزُِظ  َ٘ َٓ ا ِخبََرُظ 

٤َطِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔة  َ٘ ِل٠ٔي َٓاِحَتَشِبَت بٔت٠َِٔک اٟتَّ ٠ُُِٗت ُٔلب٩ِٔ ٤ًََُز أَ َضا  ِ٘ ٠ُِيَل٠ِّ َٓ  كَُضَزِت 

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ا،س نب ریسنی، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے 

دے دی  و رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو رک  اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک ربخ دی  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس روجع رک ے اک مکح دف رھپ  ب فہ اپک نو 

 ایک فہ الطؼ رامر یک یئگ  یھ؟ اوہنں  ے اہک ویکں  ںیہ اج ے  و الطؼ ددیے ںیم  ے انب رمع ےس اہک

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ا،س نب ریسنی، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1174    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ث، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ بْش، بہز، طٌبہیحٌی ب٩ حبيب، خاٟسب٩ حار :  راوی

 َ ث ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ بِْٔشٕ َحسَّ ًَ ث٨َٔيطٔ  َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ث٨َٔيطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب َحسَّ َبُة و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط اَُل َحسَّ َٗ ٨َا بَِضزْ 



 

 

 ٌِ َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحسٔیْٔض٤َٔا ٟٔيَرِٔج  ٔ ٤ََٓطِ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ا٢َ  َٗ َُٟط أََتِحَتٔشُب بَٔضا  ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ  َضا َوفٔی َحٔسیْٔض٤َٔا 

ییحی نب بیبح، اخدلنب احرث، دبعارلنمح نب رشب، زہب، ہبعش ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ اؿ ںیم ہی یھب ےہ ہک رافی اتہک 

  ویکں  ںیہےہ ںیم  ے اؿ ےس اہک یک مت  ے فہ الطؼ رامر یک  یھ  و اوہنں  ے اہک

 ییحی نب بیبح، اخدلنب احرث، دبعارلامحؿ نب رشب، زہب، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الط

     1175    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ كاؤض :  راوی

ًَِبُس اٟ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز ُيِشأ٢َُ و َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ كَاُوٕض  ا زَّزَّ

َٙ ا َّطُ ك٠ََّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ  ُٖ ٔ ز ٌِ ا٢َ أََت َ٘ َٓ ا  ـّ ٔ َٙ ا٣َِزأََتُط َحائ ـّ ٩ًَِ َرُج١ٕ ك٠ََّ ٔ ٔلَی ٣َِزأََتطُ َحائ ََٓذَصَب ٤ًَُزُ إ ا 

ُط یَزٔیُس  ٌِ ٥َِٟ أَِس٤َ ا٢َ  َٗ َضا  ٌَ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَُزأج َٓ َِٟدبََر  أَِخبََرُظ ا َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَلَی َذَٟٔک ْٔلَبٔيطٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل   

 انس ہک انب رمع ےس اس آدیم ےک ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، انب رج ،، انب اطؤس  ے اےنپ ابپ ےس رفاتی یک ےہ اوہنں  ے

 ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ  س  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ دی  و اوہنں  ے رفامای ایک  و انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اچہپ ات

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ےہ؟ اس  ے اہک یج اہں  و اہک اس  ے اینپ ویبی وک ضیح ںیم الطؼ دی افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی

دختم ںیم احرض نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ابت یک ربخ دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس روجع رک ے اک 

 مکح دای انب اطؤس ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے ہی دحثی اےنپ ابپ ےس  ںیہ ینس۔

 ، انب اطؤسااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، انب رج ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیم دےنی ےکاحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1176    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ای٩٤ ًزہ :  راوی



 

 

ا٢َ اب٩ُِ جُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ و َحسَّ ًَ  ٍَ َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ َزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر

َٙ ا٣َِزأََتطُ  َٕ َتَزی فٔی َرُج١ٕ ك٠ََّ ِي َٛ َٔک  ٍُ ذَٟ ٔ َيِش٤َ ََّة َيِشأ٢َُ اب٩َِ ٤ًََُز َوأَبُو اٟزُّبَيِر ًَز َٙ اب٩ُِ ٤ًَُزَ أَی٩َ٤َِ ٣َِولَی  ا٢َ ك٠ََّ َ٘ َٓ ا  ـّ ٔ  َحائ

ًَ ا٣َِزأََتُط َو  َّی اہللُ  َشأ٢ََ ٤ًَُزُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ا٢َ إٔ٪َّ هَٔی َحائْٔف  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

َّی اہللُ  َُٟط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َٙ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف  ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ك٠ََّ ا٢َ إَٔذا كَُضزَِت  ًَ َٗ زََّصا َو َضا ََفَ ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔيَُرأج ًَ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟٔيیُّ  ًَ َّی اہللُ  َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز َوََقَ َٗ ِٙ أَِو ُٟٔي٤ِٔشِک  ٠ُِيَل٠ِّ ُٗب١ُٔ َٓ وص٩َُّ فٔی  ُ٘ َل٠ِّ َٓ ُت٥ِ ا٨َِّٟشاَئ  ِ٘  إَٔذا ك٠ََّ

 تٔض٩َّٔ ًٔسَّ 

اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت دبعارلنمح نب انمی زعہ ےک ومیل ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل 

اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایگ افر اوبازلح ،  ن رےہ ےھت ہک  س آدیم  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ دی آپ اس ےک ابرے ںیم 

رکےت ںیہ؟  و اوہنں  ے اہک ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ ددیی  یھ روسؽ اہلل ایک مکح ایبؿ 

 اینپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ  و اہک ہک انب رمع ے

 ںیم الطؼ دے دی ےہ  و ا ںیہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے روجع رک ے اک رفامای افر اہک ہک  ب فہ اپک نو ویبی وک اح تل ضیح

اج ے  و اچےہ الطؼ دے دے اچےہ رفک ےل انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی آتی 
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اؿ یک دعت 

 یک ادتباء ںیم الطؼ دف۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت دبعارلنمح نب انمی زعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1177    حسیث                               و٦ج٠س ز  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ابی زبير، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٔ او َحسَّ ةٔ َز ٧َِحَو َصٔذظ  ِٟ٘ٔؼَّ

 اہرفؿ نب دبع اہلل، اوباعمص، انب رج ،، ایب زح ،، انب رمعایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوباعمص، انب رج ،، ایب زح ،، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دےنی ےک ایبؿ ںیماحہضئ تررت وک اس یک راض دنمی ےک ریغب الطؼ دےین یک رحتم افر ارگ وکیئ الطؼ دے دے  و الطؼ فاعق ہن نویئ افر رمد وک روجع رک ے اک مکح

     1178    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ای٩٤ ٣ولی رعوہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ،  :  راوی

 ٔ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَی٩َ٤َِ ٣َِولَی و َحسَّ  ٍَ َُّط َس٤ٔ أ٧َ

َوَة َيِشأ٢َُ اب٩َِ  ا٢َ  رُعِ َٗ ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ أَِخَلأَ َحِيُث  َٗ ُف اٟزِّیَاَزةٔ  ٌِ إد َوٓٔيطٔ َب ١ِْٔ َحٔسیٔث َححَّ ٍُ ب٤ٔٔ ٔ َيِش٤َ ٤ََّا  ٤ًََُز َوأَبُو اٟزُّبَيِر َوَة إ٧ٔ رُعِ

ًَزَّةَ   صَُو ٣َِولَی 

 انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت دبعارلنمح نب انمی ومیل رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک

ےس وپاھچ ایگ ہکبج اوبازلح ،  ن رےہ ےھت ابیق دحثی اجحج یک رطح ےہ افر اس ںیم ضعب ااضہف یھب ےہ ملسم  ے اہک ہک رافی  ے 

اا ہی ومیل زعہ ےہ۔

 

 قی
ذقی
 ومیل رعفہ ےنہک ںیم یطلغ یک ےہ 

 ارلنمح نب انمی ومیل رعفہدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نیت الطوقں ےک ایبؿ ںیم

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 نیت الطوقں ےک ایبؿ ںیم

     1179    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ  ٍٕ ٔ ُى ُٔلب٩ِٔ َرآ ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ًَِبُس  َحسَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ اب٩ُِ َرآ

ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ ااٟزَّ  ًَلَی   ُٚ ََل ا٢َ كَاَ٪ اٟلَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ٠ًََِيطٔ زَّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ا٢َ ًُ  َ٘ َٓ ََلٔث َواحَٔسّة  َّْ ُٚ اٟ ٔة ٤ًََُز كَََل َٓ ٥َ َوأَبٔی برَِکٕ َوَس٨ََتئِن ٩ِ٣ٔ خََٔل ٕ َوَس٠َّ َح٠ُوا فٔی أ٣َِز ٌِ ِس اِسَت َٗ أب إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض  َِٟدلَّ ٤َزُ ب٩ُِ ا

٠ًََِيض٥ِٔ  اُظ  ـَ أ٣َِ َٓ ٠َِيض٥ِٔ  ًَ ِی٨َاُظ  ـَ ٠َِو أ٣َِ َٓ َُٟض٥ِ ٓٔيطٔ أ٧ََاْة  ِس كَا٧َِت  َٗ 

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف



 

 

ر یک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دفر الختف رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دف اسؽ کت نیت الطؼ اکی یہ رام

 س ارگ مہ  اجیت  ںیھ وس رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک اس مکح ںیم وج ا ںیہ تلہم دی یئگ  یھ دلجی رشفع رک دی ےہ

 نیت یہ انذف رکدںی  و انمبس نواگ انچہچن اوہنں  ے نیت الطؼ یہ فاہعق نو اج ے اک مکح دے دای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 نیت الطوقں ےک ایبؿ ںیم

     1180    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازة، اب٩ جزیخ، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حرضت اب٩ كاؤض :  راوی

 ُٙ ث٨ََا إِٔسَح ُط  َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ َرآ ٚٔ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  َحسَّ

ا٢َ ُٔل  َٗ ِضَبأئ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ أَبَا اٟؼَّ ١ُ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ كَاُوٕض  ٌَ ََلُث تُِح َّْ ٤ََّا كَا٧َِت اٟ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ًَبَّإض أََت ب٩ِٔ 

ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبٔی برَِکٕ َوثَََلثّا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔاَرةٔ ٤ًََُز  َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی  ٥ِ َواحَٔسّة  ٌَ ََ ًَبَّإض   ب٩ُِ 

عف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رضحت انب اطؤس  ے اےنپ ابپ ےس رفاتی یک ہک ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، انب رج ،، انب را

اوباابہصلء  ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجےتن ںیہ ہک نیت الطؼ راس تل آمب یلص اہلل 

 یک الختف ےک نیت اسؽ کت اکی یہ رک دی اجیت  یھ  و انب ابعس ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع فرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک یج اہں۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، انب رج ،، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رضحت انب اطؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 نیت الطوقں ےک ایبؿ ںیم

     1181    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب سدتيانی، ابزاہي٥ ب٩ ٣يْسہ، حرضت كاؤض :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبِ  ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ و َحسَّ ِدتَٔيانٔیِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب اٟشَّ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  از ٩ًَِ َح٤َّ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ َة  َزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٣َِيَْسَ



 

 

ََلُث  َّْ ُٚ اٟ ََل ٥ِ ی٩َُِٜ اٟلَّ َٟ ًَبَّإض َصأت ٩ِ٣ٔ َص٨َاتَٔک أَ ا٢َ ُٔلب٩ِٔ  َٗ ِضَبأئ  َّی ٩ًَِ كَاُوٕض أَ٪َّ أَبَا اٟؼَّ ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ًَلَی 

ٍَ ا٨َّٟ  ًَِضٔس ٤ًََُز َتَتاَی ا كَاَ٪ فٔی  َّ٤٠ََٓ َٔک  ِس كَاَ٪ ذَٟ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبٔی برَِکٕ َواحَٔسّة  ٠َِيض٥ِٔ اہللُ  ًَ أََجاَزُظ  َٓ  ٔٚ ََل  اُض فٔی اٟلَّ

ین، اربامیہ نب رسیمہ، رضحت اطؤس ےس رفاتی ےہ ہک اوباابہصلء  ے ااحسؼ نب اربامیہ، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اویب ایتخس

رکب انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک اےنپ دؽ ےس اید رک ےک اتبؤ ایک نیت الطؼ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن افر اوب

اےسی یہ اھت  ب زامہن رمع ںیم ووگں  ے ےپ درےپ الطںیق دانی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دفر ںیم اکی ہن نویت  ںیھ؟ اوہنں  ے اہک 

 رشفع رکدںی  و آپ  ے اؿ  ر نیت الطؼ انذف نو ے اک مکح دے دای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اویب ایتخسین، اربامیہ نب رسیمہ، رضحت اطؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس آدیم  ر افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم  س  ے اےنپ اف ر اینپ ویبی وک رحاؾ رکایل افر

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اس آدیم  ر افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم  س  ے اےنپ اف ر اینپ ویبی وک رحاؾ رکایل افر الطؼ یک تین  ںیہ یک

     1182    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ہظا٦ زستوائی، یحٌی ب٩ ْٛير، يٌلی ب٩ حٜي٥، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٕ و َحسَّ ْٔير َٛ ٔلَیَّ َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ ِسَتَوائٔیَّ  ىٔی اٟسَّ ٌِ ٕ َي ٩ًَِ صَٔظا٦ َزاصٔي٥َ 

ا٦ٔ ی٤َٔي ََِٟحَ و٢ُ فٔی ا ُ٘ َّطُ كَاَ٪ َي ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٜٔي٥ٕ  لَی ب٩ِٔ َح ٌِ ٩ًَِ َي ُث  ًَبَّ یَُحسِّ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ صَا َو ُ ََٜفِّ إض ْن یُ

ِس كَاَ٪ َل٥ُِٜ فٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ أُِسَوْة َحَش٨َْة  َ٘ َٟ 

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ریثک، یلعی نب میکح، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 و اس اک افکرہ ےہ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ےس رفاتی ےہ ہک  ب وکیئ اینپ ویبی ےس مسق ےک اسھت ےہک ہک ھجم  ر رحاؾ ےہ 

 اہک دقل اکؿ مکل یف روسؽ اہلل اوسۃ ہنسح قیقحت اہمترے ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زدنیگ ںیم رتہبںی ومنہن ےہ۔

 نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ریثک، یلعی نب میکح، دیعس :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اس آدیم  ر افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم  س  ے اےنپ اف ر اینپ ویبی وک رحاؾ رکایل افر الطؼ یک تین  ںیہ یک

     1183    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ بْشاَٟحیزی، ٣ٌاویہ ب٩ سَل٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، يٌلی ب٩ حٜي٥، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اؤَیُة يَ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ یزٔیُّ َحسَّ ََِٟحٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ بِْٔشٕ ا ٜٔي٥ٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َحسَّ لَی ب٩َِ َح ٌِ ٕ أَ٪َّ َي ْٔير َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی   ٕ ٦ ىٔی اب٩َِ َسَلَّ ٌِ

هَٔی ی٤َٔ  َٓ ٠ًََِيطٔ ا٣َِزأََتطُ  ٦َ اٟزَُّج١ُ  ا٢َ إَٔذا رَحَّ َٗ ًَبَّإض  ٍَ اب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٕ أَِخبََرُظ أ٧َ ٌٔيَس ب٩َِ ُجَبيِر َ َس ِس ك َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َصا َو ُ ََٜفِّ ُ اَ٪ َل٥ُِٜ فٔی يْن ی

 َرُسو٢ٔ اہللٔ أُِسَوْة َحَش٨َْة 

ییحی نب رشبارحلریی، اعمفہی نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، یلعی نب میکح، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ِ رفاتی ےہ ہک  ب آدیم اینپ ویبی وک اےنپ اف ر رحاؾ رکے  و ہی مسق ےہ افر اس اک افکرہ الزؾ نو
َ
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 ییحی نب رشبارحلریی، اعمفہی نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، یلعی نب میکح، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اس آدیم  ر افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم  س  ے اےنپ اف ر اینپ ویبی وک رحاؾ رکایل افر الطؼ یک تین  ںیہ یک

     1184    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یخ، ًلاء، ًبيسب٩ ٤ًز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا٣ح٤س ب٩ حات٥، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جز :  راوی

َّطُ  ًََلاْئ أ٧َ ٕس أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّطُ  و َحسَّ ٕ یُِدبٔرُ أ٧َ ٍَ ًُبَِيَس ب٩َِ ٤ًَُيِر َس٤ٔ

 ٔ ًَائَٔظَة تُِدب  ٍَ ًََشَّل َس٤ٔ ُب ٨ًَِٔسَصا  َيِْشَ َٓ ٥َ كَاَ٪ َی٤ُُِٜث ٨ًَِٔس َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت رُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا َٗ  

٠ِتَ  َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠َِيَضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ َؼُة أَ٪َّ أَیَّت٨ََا ٣َا َزَخ١َ  ِٔ َتَواكَِيُت أ٧ََا َوَح آٔيَر أَك٠ََِت َٓ َِ ِّی أَٔجُس ٨ِ٣َٔک رٔیَح ٣َ ٔن ١ِ إ ُ٘

 َٟ ًََشَّل ٨ًَِٔس َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع َو بُِت  ا٢َ ب١َِ َْشٔ َ٘ َٓ َٟطُ  َِٟت َذَٟٔک  ا َ٘ َٓ ًَلَی إِٔحَساص٤َُا  ََٓسَخ١َ  آٔيَر  َِ ٨َز٢ََ ٥َٟٔ ٣َ َٓ ُط  َٟ ٩ِ أًَُوَز 

ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  ََٟک إ ٦ُ ٣َا أََح١َّ اہللُ  ًََش  تََُحِّ بُِت  ِؤٟطٔ ب١َِ َْشٔ َ٘ ٔ ا ٟ ّْ ٔف أَِزَوأجطٔ َحٔسی ٌِ ٔلَی َب َؼَة َوإٔذِ أََِسَّ ا٨َّٟٔيیُّ إ ِٔ ائَٔظَة َوَح ٌَ ٔ  َّل إِٔ٪ َتُتوبَا ٟ



 

 

 دمحم نب احمت، اجحج نب دمحم، انب رج ،، اطعء، دیبعنب رمع، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس زبنی نب شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رہھٹےت افر اؿ ےک اپس دہش ےتیپ ےھت  س ںیم  ے افر ہصفح  ے اس ابت 

  ر اافتؼ ایک ہک  ب مہ ںیم ےس یسک ےک اپس یھب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الںیئ  و فہ ہی ےہک ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ریف )ایپز یک اکی مسق( یک وب اپیت نوں ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اغمریف اھکای ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فملس ےس اغم

اؿ ںیم ےس یسک اکی ےک اپس رشتفی ےل ےئگ  و اس  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی اہک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ُ  رفامای ہکلب ںیم  ے  و
َ
َّ اّلّل
َ
ح
َ
ا أ
َ
ُِؾ َ
ّ
 َ
ُ

 

زبنی تنب شجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس دہش ایپ ےہ افر آدنئہ رہسگ ہن ویپں اگ  و ہی آتی )مِلَ ت

ا( اے ینب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اف ر اس زیچ وک ویکں رحاؾ رک
َ
وب  ُ

 

َ

 

ِة ِإْؿ ي
ِ ْل
و
َ

 

 ق
َ
 ِإَل
َ

َ
 س ےت ںیہ َل

 اہلل  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل الحؽ راھک ےہ افر رفامای ہی دفونں اعہشئ فہصفح ارگ  وہب رکںیل  و اؿ ےک دؽ کھج ےئگ افر

ا( یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی ابت اینپ ضعب

ً
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ِ
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ْ
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 ب
َ
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ُ
ّ
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ِ
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َ
ّ

 

لی

 ا
َ
َّس
َ
ِإْذ أ
َ
ازفاج ےس ےکپچ ےس اہک  ہی وج رفامای )ف

 اس ےس وصقمد ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہکلب ںیم  ے دہش ایپ ےہ۔

 دمحم نب احمت، اجحج نب دمحم، انب رج ،، اطعء، دیبعنب رمع، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اس آدیم  ر افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم  س  ے اےنپ اف ر اینپ ویبی وک رحاؾ رکایل افر الطؼ یک تین  ںیہ یک

     1185    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ابواسا٣ہ، ہظا٦، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، :  راوی

٩ًَِ صَٔظ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اَُل َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ََلٔئ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َِٟت َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ا٦ٕ 

َٓ كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ  ًَلَی ََٔشائٔطٔ  ِصَ َزاَر  ٌَ ِٟ َّی ا َٓکَاَ٪ إَٔذا َػل َش١َ  ٌَ ِٟ َِٟح٠َِواَئ َوا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یُٔحبُّ ا َّی اہللُ  َيِس٧ُو ٨ِ٣ُٔض٩َّ  َػل

 ٔ ٘ٔي١َ ل َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ُِٟت  َ َشأ َٓ ا كَاَ٪ یَِحتَبُٔص  ثََر ٤٣َّٔ ِٛ اِحتََبَص ٨ًَِٔسَصا أَ َٓ َؼَة  ِٔ ًَلَی َح ِو٣َٔضا ََٓسَخ١َ  َٗ ََٟضا ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ  ی أَصَِسِت 

٨ََٟحِ  ٠ُِت أ٣ََا َواہللٔ  ُ٘ َٓ بَّة  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ِ٣ٔطُ َْشِ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ ََٓش ًََش١ٕ  َّّٜة ٩ِ٣ٔ  َٔک َٟٔشِوَزَة ًُ ُت ذَٟ ََٓذََکِ َٟطُ   َّ٩َٟ َتا

َُّط َسيَ  إ٧ٔ َٓ ٠َِئک  ًَ ٠ُُِٗت إَٔذا َزَخ١َ  ٔ َو َٟطُ ٣َا صَٔذظ ولٔی  ُ٘ َٓ َٟٔک َُل  و٢ُ  ُ٘ َّطُ َسَي إ٧ٔ َٓ آٔيَر  َِ َُٟط یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَك٠ََِت ٣َ ولٔی  ُ٘ َٓ ِس٧ُو ٨ِ٣ٔٔک 

َُّط  َٓإ٧ٔ ٠ًََِيطٔ أَِ٪ یُوَجَس ٨ِ٣ُٔط اٟزِّیُح  ٥َ َيِظَتسُّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اٟزِّیُح َوكَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ بََة  َسَي َِٔؼُة َْشِ ِتىٔی َح َ٘ َٟٔک َس

 ًَ ا َزَخ١َ  َّ٤٠َ َٓ ُة  ٔٔيَّ ُٗؤٟيطٔ أ٧َِٔت یَا َػ َٟطُ َو ُٗو٢ُ َذٟٔٔک  َ َُٓم َوَسأ زِ ٌُ ِٟ َُٟط َجَزَسِت ٧َِح٠ُُط ا ولٔی  ُ٘ َٓ و٢ُ َسِوَزةُ ًََش١ٕ  ُ٘ َِٟت َت ا َٗ لَی َسِوَزَة 



 

 

 ٔ ِس ِٛٔسُت أَِ٪ أُبَاز َ٘ َٟ ََٟط إُٔلَّ صَُو  ٔ َّٟٔذی َُل إ َّی اہللُ َوا ا َز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ا ٨ِ٣ٔٔک  ّٗ َِٟبأب ََفَ لَی ا ٌَ َٟ َّطُ  ٠ُِٗٔت لٔی َوإ٧ٔ َّٟٔذی  ئَطُ بٔا

ِتىٔی حَ  َ٘ ا٢َ َس َٗ ٔ اٟزِّیُح  ٤َا َصٔذظ َٓ َِٟت  ا َٗ ا٢َ َُل  َٗ آٔيَر  َِ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَك٠ََِت ٣َ ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ًَ بََة  َِٟت َِٔؼُة َْشِ ا َٗ َش١ٕ 

 ِْ َِٟت ب٤ٔٔ ا َ٘ َٓ َة  ٔٔيَّ ًَلَی َػ ١َِْ َذَٟٔک ث٥َُّ َزَخ١َ  َٟطُ ٣ٔ ٠ُُِٗت  ًَلَیَّ  ا َزَخ١َ  َّ٤٠َ َٓ َُٓم  زِ ٌُ ِٟ ًَلَی َجَزَسِت ٧َِح٠ُطُ ا ا َزَخ١َ  َّ٤٠ََٓ َٔک  ١ٔ ذَٟ

ا٢َ َُل َحاَجَة لٔی بٔطٔ  َٗ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََُل أَِس٘ٔيَک ٨ِ٣ُٔط  ا َٗ َؼَة  ِٔ َِٟت  َح ا َٗ ٨َ٣ِاُظ  ِس رَحَ َ٘ َٟ و٢ُ َسِوَزةُ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َواہللٔ  ُ٘ َِٟت َت ا َٗ

ث٨ََا أَبُو أَُس  أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ بِْٔشٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ا َٙ إٔبَِزاصٔي٥ُ َحسَّ ا٢َ أَبُو إِٔسَح َٗ ََٟضا اِسًُٜٔی   ا٣ََة بَٔضَذا َسَواّئ ٠ُُِٗت 

رفؿ نب دبع اہلل، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوبرکبی، دمحم نب االعلء، اہ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھٹیم زیچ دنسپ رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب  رص یک امنز ادا رک ےتیل  و اینپ ازفاج ےک اپس رکچ

ےت اکی دؿ ہصفح ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر ومعمؽ ےس زایدہ دری کت اؿ ےک اپس اگلےت افر اؿ ےک اپس رشتفی الای رک

رہھٹے رےہ ںیم  ے اس ابرے ںیم وپاھچ  و ولعمؾ نوا ہک ازفاج رہطمات ںیم ےس اکی ویبی ےک اپس اس یک وقؾ  ے دہش یک اکی 

ےہ ںیم  ے اہک اہلل یک مسق! ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  یپک دہہی یجیھب  یھ وج اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک الپای

ےس اکی ہلیح رکفں یگ افر ںیم  ے اس اک وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذرک ایک افر ںیم  ے اہک ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےس انہک اے اہلل ےک روسؽ ایک آپ یلص اہلل اہمترے اپس رشتفی الںیئ افر اہمترے رقبی نوں  و مت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہیلع فآہل فملس  ے اغمریف اھکای ےہ  س ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجت ےس ںیہک ہک  ںیہ  و مت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انہک

 ےس دبوب آان گ ت اندنسپ اھت،  س ارگ آپ ہی دبوب یسیک ےہ؟ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےنپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

یھکم  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجت ہی ںیہک ہک ےھجم ہصفح  ے دہش اک رشتب الپای ےہ  و مت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی وہکہک دہش یک

 درتخ اک رس وچاس ےہ ایس درتخ ےس اغمریف یتنب ےہ ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

فملس وک یہی وہکں یگ افر مت یھب اے  ے رعف

ہی یہی انہک  س  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسدہ ےک اپس آ ے رفامیت ںیہ ہک وسدہ  ے اہک اس ذات یک مسق!  س ےک وسا وکیئ 

ؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل وبعمد  ںیہ قیقحت ارادہ ایک ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فیہ ابت وہکں وج مت  ے ےھجم یہک  یھ اس اح

ہیلع فآہل فملس درفازہ  ر یہ نوں ھجت ےس ڈرےت نو ے  س روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقبی رشتفی ال ے  و اےنس اہک اے 

ایک ہی  اہلل ےک روسؽ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اغمریف اھکای ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ اوہنں  ے رعض

 ےک 

 

دبوب یسیک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہصفح  ے ےھجم دہش اک رشتب الپای ےہ اوہنں  ے اہک ہک دہش یک ویھکمں  ے رعف

درتخ ےس رس ایل نواگ  س  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی ال ے  و ںیم  ے یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ح اہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ےک اپس رشتفی ےل ےئگ  و اوہنں  ے یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےس ایس رط



 

 

ایس رطح اہک  ب ہصفح ےک اہں رشتفی ال ے  و اس  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس دہش ےس 

 ے رفامای ےھجم اس یک رضفرت فاحتج  ںیہ ےہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وسدہ الپؤں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ِ اہک اہلل یک مسق مہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دہش ےس رفک دای ےہ ںیم  ے اؿ ےس اہک اخومش رنو آےگ اکی
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ت 
ُ
س
  ے 

 افر  دن ذرک یک ےہ۔

  نب االعلء، اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکبی، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ی وک رحاؾ رکایل افر الطؼ یک تین  ںیہ یکاس آدیم  ر افکرہ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم  س  ے اےنپ اف ر اینپ ویب

     1186    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سویسب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ ب٩ رعوہ :  راوی

َوَة بَٔضَذا  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ث٨َٔيطٔ ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ  اِْلِٔس٨َاز

 وسدینب دیعس، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 وسدینب دیعس، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فاعق نویت  ب کت ؿاینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فاعق نویت  ب کت تین ہن نو

     1187    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩  ابوكاہز، اب٩ وہب، :  راوی

 ًوٖ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

َُٟط أَ  ُى  ِٔ حٔئيیُّ َوا٠َّٟ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتُّ ثَىٔی رَحِ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب ح و َحسَّ ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب ِخبَرَ و َحسَّ ٧َا 

 ٔ ًَائ ٖٕ أَ٪َّ  ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ا أ٣َُٔز َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس  َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ َظَة 

ٔ أَِزَوأجطٔ  ٥َ بَٔتِدئير ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی َتِشَتأ٣ِٔزٔی أَبََویِٔک  َػل َحلٔی َحً ٌِ ٠َِئک أَِ٪ َُل َت ًَ ََل  َٓ َٟٔک أ٣َِّزا  ِّی َذأَکْ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ بََسأَ بٔی 



 

 

ًَزَّ َوَج١َّ  ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َٗ َِٟت ث٥َُّ  ا َٗ اٗٔطٔ  ٥ِ یَُٜو٧َا َٟٔيأ٣َُِزانٔی بَٔٔفَ َٟ ٥َٔ٠ًَ أَ٪َّ أَبََویَّ  ِس  َٗ َِٟت  ا ا٢َ َیا أَیُّضَ َٗ ٨ِتُنَّ َٗ ُٛ ١ُِٗ ْٔلَِزَوأجَک إِٔ٪  ا ا٨َّٟٔيیُّ 

٨ِتُنَّ  ُٛ اّحا َج٤ٔيَّل َوإِٔ٪  ِح٩َُّٜ َِسَ ٩َُّٜ َوأَُِسِّ ٌِ َٟيَِن أ٣َُتِّ ا ٌَ َت َٓ ٧َِيا َوزٔی٨ََتَضا  َِٟحَياَة اٟسُّ َة تُزِٔزَ٪ ا اَر اِْلَٔخَ َٟطُ َواٟسَّ تُزِٔزَ٪ اہللَ َوَرُسو

ًَسَّ ٤ُ٠ِٟٔحِ  إٔ٪َّ اہلَل أَ َٓ َٟ ِّی أُرٔیُس اہلَل َوَرُسو إٔن َٓ ٠ُِت فٔی أَیِّ َصَذا أَِسَتأ٣ِٔزُ أَبََویَّ  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٔوامّی  ًَ اَر ٔش٨َأت ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ أَِجّزا  ُط َواٟسَّ

٠ُِت  ٌَ َٓ ١َِْ ٣َا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ َّی اہللُ  ١َ أَِزَواُد َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ َٓ َِٟت ث٥َُّ  ا َٗ َة   اِْلَٔخَ

رہ، انب فبہ، رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، وی،س نب سیدی، انب باہب، اوبہملس نب دبعارلنمح نب ترػ، دیسہ اعہشئ اوباط

دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج ےک 

دای ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس رشفع ایک افر رفامای ہک ںیم ےھجت اکی اعمہلم ذرک رک ے  ابرے ںیم اایتخر دےنی اک مکح

فاال نوں  س مت  ر الزؾ ےہ ہک دلجی ہن رک اہیں کت ہک  و اےنپ فادلنی ےس وشمرہ رک ےل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجےتن ےھت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دجایئ اک وشمرہ  ںیہ دںی ےگ یتہک ںیہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہک ریمے فادلنی ےھجم یھبک یھب آپ یلص

ںیہمت  فملس  ے رفامای اہلل  ے رفامای اے یبن اینپ ویبویں ےس ہہک دف ہک ارگ مت داین یک زدنیگ افر اس یک آراشئ اک اردہ ریتھک نو  و آؤ ںیم

افر ارگ مت اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر ایقتم یک اعتیف یک اگبلطر نو  و آراؾ یک زیچںی افر دمعہ اسامؿ دے دفں 

اہلل  ے مت ںیم ےس کین ترر وں ےک ےئل ارج میظع ایتر رک راھک ےہ ںیم  ے رعض ایک ہک اس ںیم وکن ی ابت ےہ  س ےک ابرے ںیم 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آرخت ےک رھگ یک اعتیف یک اگبلطر نوں ںیم اےنپ فادلنی ےس وشمرہ رکفں ںیم  و اہلل افر اس ےک 

 رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابیق ازفاج  ے یھب ایس رطح اہک وج ںیم  ے اہک اھت ۔

 نب دبعارلامحؿ نب ترػ، دیسہ اوباطرہ، انب فبہ، رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، وی،س نب سیدی، انب باہب، اوبہملس :  رافی

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  نواینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فاعق نویت  ب کت تین ہن

     1188    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ِسیخ ب٩ یو٧ص، ًباز ب٩ ًباز، ًاػ٥، ٣ٌاذہ ًسویہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

اَذَة  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ  ٕ ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا ُِسَ َّی َحسَّ َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َسؤیَّٔة  ٌَ ِٟ ا

َِٟت تُزِظٔی ٩ِ٣َ َتَظاُئ  َس ٣َا ٧َزَ ٌِ ٔ ٨٣َّٔا َب ٤َِٟزِأَة ٔ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِشَتأِذ٨َُ٧ٔا إَٔذا كَاَ٪ فٔی یَِو٦ ًَ َِٟيَک ٩ِ٣َ َتَظاُئ  اہللُ  ٔ ٨ِ٣ُٔض٩َّ َوتُِذؤی إ



 

 

ا ٌَ ََٟضا ٣ُ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٔ ُٗو٢ُ إ ٨ُِت أَ ُٛ َِٟت  ا َٗ ٥َ إَٔذا اِسَتأَِذ٧َٔک  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ؤٟيَن َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ٨ِٔت َت ُٛ ٤َا  َٓ ٥ِ َذةُ  َٟ ٔلَیَّ  ِ٪ كَاَ٪ َذاَک إ

ٔسی ِٔ ََ ًَلَی   أُوثٔزِ أََحّسا 

اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  رس ، نب وی،س، ابعد نب ابعد، اعمص، اعمذہ دعفہی، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل
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( ےک انزؽ فآہل فملس مہ ےس ااجزت ےتیل ےھت  ب مہ ںیم ےس یسک تررت اک دؿ نوات ) ب
ُ
ء

 فملس وک ایک یتہک  ںیھ  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجت نو ے ےک دعب۔  و اؿ ےس اعمذہ  ے اہک۔ مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےس ااجزت بلط رکےت ےھت اہک ںیم یتہک  یھ ارگ ہی اعمہلم ریمے رپسد نوات  و ںیم اینپ ذات  ر یسک وک رتحیج ہن دیتی۔

 رس ، نب وی،س، ابعد نب ابعد، اعمص، اعمذہ دعفہی، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فاعق نویت  ب کت تین ہن نو

     1189    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًيسی، اب٩ ٣بارک، ًاػ٥ :  راوی

ٔ ٧َِحَوظُ  ًَأػ٥ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َُِٟباَرٔک أَِخبََر٧َا  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ًٔيَسی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ا ث٨ََاظ ا  و َحسَّ

 نسح نب یسیع، انب رابرک، اعمص اس اانسد ےس یھب ہی دحثی رابرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 یسیع، انب رابرک، اعمصنسح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فاعق نویت  ب کت تین ہن نو

     1190    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ًبثر، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، طٌيی، ٣ْسوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ ًَِبثَْر  ٤ٔئِمُّ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ِس َحسَّ َٗ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ٩ِ ٣َِْسُ

ا ّٗ ُظ كَََل سَّ ٌُ ََ  ٥ِ٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََّر٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  َخي

ر ، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ روسؽ 

 

ی ي
غ

ییحی نب ییحی یمیمت، 



 

 

  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اایتخر دای  و مہ  ے اس اایتخر وک الطؼ رامر  ںیہ ایک۔اہلل

ر ، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 

ی ي
غ

 ییحی نب ییحی یمیمت، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فاعق نویت  ب کت تین ہن نو

     1191    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طٌيی، حرضت ٣ْسوٚابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس،  :  راوی

٩ًَِ اٟظَّ  ٌٔي١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ ٣َا أُبَالٔی و َحسَّ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ ٔيیِّ  ٌِ

َس أَِ٪ تَ  ٌِ ا َب ّٔ ِٟ َّرُِت ا٣َِزأَتٔی َواحَٔسّة أَِو ٣ٔائَّة أَِو أَ ٠ًََِيطٔ َخي َّی اہللُ  ََّر٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس َخي َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ُِٟت  َ ِس َسأ َ٘ َٟ ِدَتاَرنٔی َو

ا ّٗ َٓکَاَ٪ كَََل ٥َ أَ  َوَس٠َّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رضحت رسمفؼ ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم اس ابت ےس  رفاہ  ںیہ ےہ ہک 

 و  اینپ ویبی وک اکی ای وس ای زہار رمہبت اایتخر دفں ہکبج فہ ےھجم دنسپ رک یکچ نو افر ںیم  ے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وساؽ ایکںیم 

 ۔اوہنں  ے اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اایتخر دای  و ایک ہی الطؼ نویئگ  یھ ااہظر بجعت ایک ینعی  ںیہ نویئ  یھ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رضحت رسمفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 عق نویت  ب کت تین ہن نواینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فا

     1192    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًاػ٥، طٌيی، ٣ْسوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َحسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َحسَّ

ا ّٗ ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ كَََل َٓ ََّر ََٔشائَطُ  ٥َ َخي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اعمص، یبعش، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل

 ہیلع فآہل فملس  ے اینپ ازفاج وک اایتخر دای وج ہک الطؼ ہن رامر نویئ۔



 

 

 دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اعمص، یبعش، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فاعق نویت  ب کت تین ہن نو

     1193    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، سٔيا٪، ًاػ٥، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، طٌيی، ٣ْسوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ، ًبساٟزح٤ا٪ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ٌٔي١َ ب٩ِٔ  ًَأػ٥ٕ اِْلَِحَو٢ٔ َوإِٔس٤َ  ٩ًَِ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا  ثَىٔی إِٔسَح ٔيیِّ و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  أَبٔی َخأٟٕس 

ُظ كَََل ٩ًَِ ٣َِْسُ  سَّ ٌُ ٥ِ٠َ َي َٓ اِختَر٧َِاُظ  َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََّر٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َخي ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ او ّٗ 

ااحسؼ نب وصنمر، ، دبعارلنمح ، ایفسؿ، اعمص، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اایتخر دای  و مہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یہ دنسپ ایک  و ہی الطؼ رامر  رفاتی ےہ

 ہن یک یئگ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، ، دبعارلامحؿ، ایفسؿ، اعمص، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فاعق نویت  ب کت تین ہن نو

     1194    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣ْسوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ا٢َ اِْلََخَ  َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ یِٕب  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ  ا٪ٔ َحسَّ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ َحسَّ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََّر٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َخي ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  َ ُسِزصَا اِْل ٌِ ٥ِ٠َ َي َٓ اِختَر٧َِاُظ  َٓ

٠َِی٨َا َطِيّئا ًَ 

وباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ا



 

 

آہل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اایتخر دای  و مہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہ وک دنسپ ایک آپ یلص اہلل ہیلع ف

 فملس  ے اےس ھچک یھب الطؼ رامر ہن ایک۔

  نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فاعق نویت  ب کت تین ہن نواینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک ایبؿ ںیم 

     1195    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، اس٤اًي١ ب٩ زَکیا، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َّصَِزا ٍٔ اٟز ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ و َحسَّ ًَائَٔظَة َو  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل یَّاَئ َحسَّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َزََکٔ ث٨ََا إِٔس٤َ  نٔیُّ َحسَّ

٠ٔطٔ  ِْ ًَائَٔظَة ب٤ٔٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  َ  اِْل

ہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ایس رطح اس  دن ےس یھب ہی اوبرعیب زرہاین، اامسلیع نب زرکای، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اع

 دحثی رمفی ےہ۔

 اوبرعیب زرہاین، اامسلیع نب زرکای، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ویبی وک اایتخر دےنی ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس الطؼ  ںیہ فاعق نویت  ب کت تین ہن نو

     1196    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل زہير ب٩ رحب، روح ب٩ ًبازہ، زَکیا ب٩ ابی اسحاٚ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ :  راوی

ث٨ََا أَبُو اٟزُّ  َٙ َحسَّ یَّاُئ ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا َزََکٔ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ و َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ بَيِر

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َزَخ١َ أَبُو برَِکٕ َيِشَتأِذُٔ٪  َٗ ٥ِ یُِذَذِ٪ ْٔلََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٟ َوَجَس ا٨َّٟاَض ُج٠ُوّسا بَٔبابٔطٔ  َٓ ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

٠ًََِيطٔ  َّی اہللُ  َوَجَس ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ُط  َٟ أُذَٔ٪  َٓ َٓاِسَتأَِذَ٪  َب١َ ٤ًَُزُ  ِٗ ََٓسَخ١َ ث٥َُّ أَ أُذَٔ٪ ْٔلَبٔی برَِکٕ  َٟطُ ََٔشاُؤُظ َو َٓ ٥َ َجأّٟشا َحِو أج٤ّا  َوَس٠َّ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ََّٟ َطِيّئا أُِؿحُٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُٗو َ ا٢َ َْل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟتىٔی  َساّٛٔتا  َ ِو َرأَیَِت ب٨َِٔت َخارَٔجَة َسأ َٟ

ٔحَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ـَ َٓ َضا  َ٘ َوَجأُِت ٨ًُُ َٓ َِٟيَضا  ٔ ٤ُِت إ ُ٘ َٓ َة  َ٘ َٔ َة ا٨َّٟ َ٘ َٔ ٨َِٟىٔی ا٨َّٟ َ ٤َا َتَزی َيِشأ َٛ ا٢َ ص٩َُّ َحِولٔی  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ل



 

 

 َ و٢ُ َتِشأ ُ٘ ص٤َُا َي َضا لِٔکَ َ٘ ُ٨ًُ ُ َؼَة یََحأ ِٔ ٔلَی َح ا٦َ ٤ًَُزُ إ َ٘ َٓ َضا  َ٘ ُ٨ًُ ُ ًَائَٔظَة َیَحأ ٔلَی  ا٦َ أَبُو برَِکٕ إ َ٘ َٓ ًَ َّی اہللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩َِٟ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َِٟيَص  ٥َ َطِيّئا أَبَّسا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََِشأ٢َُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩َ٠ِ َواہللٔ َُل  ُ٘ َٓ َِٟيَص ٨ًَِٔسُظ  َُٟض٩َّ َطِضّزا أَِو ٣َا  ًَِتزَ ٨ًَِٔسُظ ث٥َُّ ا

ٔ اِْلیَُة یَا أَیُّضَ  ٠ًََِيطٔ َصٔذظ َِٟت  ی٩َ ث٥َُّ ٧َزَ ا َؤًِْشٔ ٌّ َبَسأَ تِٔش َٓ ا٢َ  َٗ ٔوامّی  ًَ َّ ٤ُ٠ِِٟٔحٔش٨َأت ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ أَِجّزا  َّی ب٠ََ ١ُِٗ ْٔلَِزَوأجَک َحً ا ا٨َّٟٔيیُّ 

َّی َتِشتَ  َحلٔی ٓٔيطٔ َحً ٌِ ٠َِئک أ٣َِّزا أُحٔبُّ أَِ٪ َُل َت ًَ َق  ِّی أُرٔیُس أَِ٪ أرَِعٔ ٔن ًَائَٔظُة إ ا٢َ َیا  َ٘ َٓ ائَٔظَة  ٌَ َِٟت بٔ ا َٗ َو٣َا صَُو یَا ٔظيرٔی أَبََویِٔک 

َِٟت أَٓٔيَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِسَتٔظيرُ أَبََویَّ ب١َِ أَِخَتاُر اہلَل َو  ا َٗ ٠َِيَضا اِْلیََة  ًَ َتََل  َٓ َة َوأَِسأََُٟک َرُسو٢َ اہللٔ  اَر اِْلَٔخَ ُط َواٟسَّ َٟ َرُسو

ا٢َ َُل  َٗ ٠ُُِٗت  َّٟٔذی  ٨ِّّتا َوَُل أَِ٪ َُل تُِدبَٔر ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ ََٔشائَٔک بٔا ٌَ ِْىٔی ٣ُ ٌَ ٥ِ یَِب َٟ َتِشأَُٟىٔی ا٣َِزأَْة ٨ِ٣ُٔض٩َّ إُٔلَّ أَِخبَرِتَُضا إٔ٪َّ اہلَل 

ا ّ ٤ِّّ٠ا ٣َُيْسِّ ٌَ ىٔی ٣ُ َْ ٌَ ٩ِٜٔ َب ٨ِّّتا َوَل ٌَ  ٣َُت

 ریض اہلل زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، زرکای نب ایب ااحسؼ، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب

اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض نو ے ےک ےئل ااجزت امیگن  و احصہب  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ٰیل ہنع ےک درفازہ  ر ت ےھٹ نو ے اپای اؿ ںیم ےس یسک وک ااجزت ہن دی یئگ اوبرکب وک ااجزت دی یئگ  و فہ دالخ نو ےئگ رھپ رمع ریض اہلل اعت

آ ے ااجزت امیگن  و ا ںیہ یھب ااجزت دے دی یئگ  و اوہنں  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ت ےھٹ نو ے اپای ہک آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےک ارد رگد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج نیگمغ افر اخومش یھٹیب  ںیھ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ںیم

 رضفر یسک ابت ےک ذرہعی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اسنہؤں اگ  و اوہنں  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

یلص  میفملس اخرہج یک یٹیب وک د ےتھک وج ہک اؿ یک ویبی ںیہ اس  ے ھجم ےس ہقفن اماگن  و ںیم اس اک الگ داب ے ےک ےئل اھٹ ڑھکا نوا  و یبن رک

ٰیل اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ ڑپے رفامای ہی ریمے ارد رگد ںیہ اسیج ہک مت دھکی رےہ نو ہی ھجم ےس ہقفن امیتگن ںیہ  س اوبرکب ریض اہلل اعت

افر ہی ہنع اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک الگ داب ے ےک ےئل ڑھکے نوےئگ افر رمع ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک الگ داب ے ےک ےئل اےھٹ 

دفونں اؿ ےس ہہک رےہ ےھت ہک مت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااسی وساؽ رکیت نو وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  ںیہ 

 آہلاوہنں  ے اہک اہلل یک مسق! مہ یھبک یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکیئ ا یس زیچ  ںیہ امںیگن یگ وج آپ یلص اہلل ہیلع ف

 دؿ دحیلعہ رےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر ہی 

 

 

 

فملس ےک اپس ہن نو رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےس اکی امہ ای ان
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 فآہل فملس  ے اعہشئ ریض اہلل ہیلع آتی انزؽ نویئ )ب 

اہلل اعتٰیل اہنع ےس رشفع رفامای افر رفامای اے اعہشئ ںیم ارادہ راتھک نوں ہک ریتے اسےنم اکی اعمہلم آ ش رکفں اہیں کت اہک اےنپ 

ؿ ےک اسےنم فادلنی ےس وشمرہ رک ےل اوہنں  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ فہ ایک اعمہلم ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا

ہی آتی التفت رفامیئ دیسہ اعہشئ ریض اہلل  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اعمہلم ںیم اےنپ 



 

 

فادلنی ےس وشمرہ رکفں ہکلب ںیم اہلل افر اہلل ےک روسؽ افر آرخت ےک رھگ وک دنسپ رکیت نوں ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

رکیت نوں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ دفرسی ازفاج ےس اس اک ذرک ہن رفامںیئ وج ںیم  ے اہک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع  سگارش

فآہل فملس  ے رفامای وج اؿ ںیم ےس ھجم ےس وپےھچ یگ  و ںیم اےس ربخ دے دفں اگ ویکہکن اہلل  ے ےھجم الکشمت ںیم ڈاےنل فاال افر یتخس 

  ںیہ اجیھب ہکلب اہلل  ے ےھجم ملعم افر آاسین رک ے فاال انب رک اجیھب ےہ۔ رک ے فاال انب رک

 زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، زرکای نب ایب ااحسؼ، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ارہا یلعاالیء افر 

ظ  

 ...ترر وں ےس دجا نو ے افر ا ںیہ اایتخر دےنی افر اہلل ےک وقؽ اؿ ت

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ارہا ہیلع ےک ایبؿ ںیم

ظ  

 االیء افر ترر وں ےس دجا نو ے افر ا ںیہ اایتخر دےنی افر اہلل ےک وقؽ اؿ ت
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زہير ب٩ رحب، ٤ًز ب٩ یو٧ص ح٨فی، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، س٤اک ابی ز٣ي١، اب٩ ًباض ، حرضت ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ  :  راوی

 ب٩ خلاب

٩ًَِ ٔس٤َإک  إر  َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ َِٟح٨َفٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص ا ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ِبُس اہللٔ أَبٔی ُز٣َِي١ٕ َحسَّ َحسَّ ًَ ثَىٔی 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔش  ًَ َّی اہللُ  ًَِتز٢ََ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ا ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ثَىٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ًَبَّإض َحسَّ إَٔذا ب٩ُِ  َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ا٢َ َزَخ٠ُِت ا َٗ ائَُط 

َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ وُٟوَ٪ ك٠ََّ ُ٘ َِٟحَصی َوَي ِٟٔحَحأب ا٨َّٟاُض ی٨َُُِٜتوَ٪ بٔا ِب١َ أَِ٪ یُِذ٣َزَِ٪ بٔا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔشائَُط َوَذَٟٔک  ًَ َّی اہللُ   َػل

 َٗ ٠ُِت یَا ب٨َِٔت أَبٔی برَِکٕ أَ ُ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَی  ََٓسَخ٠ُِت  ا٢َ  َٗ َِٟيِو٦َ  َٔک ا ٩٤َ٠ًََِّ ذَٟ َ ٠ُِت َْل ُ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َّ ٩ِ٣ٔ َطأ٧ِٔٔک أَِ٪ تُِذذٔی َٓ ِس ب٠ََ

ا٢َ َر  َٗ ِیبَتَٔک  ٌَ ٠َِيَک بٔ ًَ أب  َِٟدلَّ ََٟک َیا اب٩َِ ا َِٟت ٣َا لٔی َو٣َا  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َؼَة ب٨ِٔٔت ُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ ًَلَی َح ََٓسَخ٠ُِت   

 َّ َّ ٩ِ٣ٔ َطأ٧ِٔٔک أَِ٪ تُِذذٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِس ب٠ََ َٗ َؼُة أَ ِٔ ََٟضا یَا َح ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٤ِٔ٠ًَٔت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٤ًََُز  ِس  َ٘ َٟ ٥َ َواہللٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ََٟل٠َّ ِوَُل أ٧ََا  َٟ ٥َ َُل یُحٔبُّٔک َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َضا أَی٩َِ  َػل َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ِٟبُکَأئ  َِٜت أََطسَّ ا َب َٓ

إَٔذا أ٧ََا بَٔزبَ َر  َٓ ََٓسَخ٠ُِت  بَٔة  ٤َِِْٟشُ َِٟت صَُو فٔی خٔزَا٧َتٔطٔ فٔی ا ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ ُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل إح ََُُل٦

 ََ ًَلَی  بَةٔ ٣َُس٢ٕٓ رِٔج٠َِيطٔ  ٤َِِْٟشُ ةٔ ا َّٔ ًَلَی أُِسُٜ أًّسا  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ ًَ ٠َِيطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َْ یَزِقَی  ٕ ٩ِ٣ٔ َخَظٕب َوصَُو ٔجِذ ٘ٔير

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َاَزیُِت یَا َربَاُح اِسَتأِذِٔ٪ لٔی ٨ًَِٔسَک  َٓ ٥َ َوی٨ََِحٔسُر  ٔة ث٥َُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َٓ زِ ُِ ِٟ ٔلَی ا ٨ََوَز َربَاْح إ َٓ  ٥َ   َوَس٠َّ



 

 

 ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ُُِٗت یَا َربَاُح اِسَتأِذِٔ٪ لٔی ٨ًَِٔسَک  ١ِ َطِيّئا ث٥َُّ  ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ٔلَیَّ  ٔة ث٥َُّ ٧ََوَز إ َٓ زِ ُِ ِٟ ٔلَی ا ٨ََوَز َربَاْح إ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

٠ُِت یَ  ُ٘ َٓ ُت َػِوتٔی  ٌِ َٓ ١ِ َطِيّئا ث٥َُّ َر ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ٔلَیَّ  ِّی أَُه٩ُّ ٧ََوَز إ إٔن َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َربَاُح اِسَتأِذِٔ٪ لٔی ٨ًَِٔسَک 

َٟئ٩ِٔ أ٣َََزنٔی َر  َؼَة َواہللٔ  ِٔ ِّی ٔجئُِت ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َح ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َه٩َّ أَن َّی اہللُ  َّی أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ اہللُ 

ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ ََٓسَخ٠ُِت  ِط  َٗ ٔلَیَّ أَِ٪ اِر َ إ أَِو٣َأ َٓ ُت َػِوتٔی  ٌِ َٓ َضا َوَر َ٘ ب٩ََّ ٨ًُُ ٔب ٨ًَُُ٘ٔضا َْلََِضٔ ٥َ َوصَُو برَٔضِ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

٠َِيطٔ إَٔزاَر  ًَ أَِزنَی  َٓ َح٠َِشُت  َٓ  ٕ ًَلَی َحٔؼير  ٍْ ٔ َلح ـِ ی فٔی خٔزَا٧َةٔ ٣ُ ٨ََوزُِت بَٔبَصٔ َٓ ََّز فٔی َج٨ِبٔطٔ  ِس أَث َٗ َِٟحٔؼيرُ  َُيِرُُظ َوإٔذَا ا ٠ًََِيطٔ  َِٟيَص  ُظ َو

 ٔ ّها ف ٠َِْٔضا ََقَ َٔ َو٣ٔ ا ٔ اٟؼَّ ٕ ٧َِحو ٌٔير ٕة ٩ِ٣ٔ َط ـَ ِب َ٘ إَٔذا أ٧ََا بٔ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  زِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُِ ِٟ ْٙ ی ٧َاحَٔئة ا َّ٠ ٌَ ٣ُ ْٙ َٓةٔ َوإَٔذا أَٓٔي

٠ُُِٗت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ َو٣َا لٔی َُل أَبِکٔی َوصَ  أب  َِٟدلَّ ٜٔيَک یَا اب٩َِ ا ا٢َ ٣َا یُِب َٗ ًَِی٨َاَی  َٓابَِتَسَرِت  ا٢َ  ََّز فٔی َج٨ِبَٔک َٗ ِس أَث َٗ َِٟحٔؼيرُ  َذا ا

ٔ خٔزَا٧َُتَک َُل أََری ٓٔيَضا إُٔلَّ ٣َا أََری َوذَ  ٥َ َوَصٔذظ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َارٔ َواِْل٧ََِضارٔ َوأ٧ََِت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِّْ ی فٔی اٟ ِيَصُ َوِْٛٔسَ َٗ اَک 

٧ِيَ  َُٟض٥ِ اٟسُّ ةُ َو ٨ََٟا اِْلَٔخَ أب أََُل َتزَِضی أَِ٪ َتُٜوَ٪  َِٟدلَّ ا٢َ یَا اب٩َِ ا َ٘ َٓ َوتُُط َوصَٔذظٔ خٔزَا٧َُتَک  ِٔ اَوَػ َٗ ٠ُُِٗت بَلَی  ٠َِيطٔ ا  ًَ ٢َ َوَزَخ٠ُِت 

٠َِيَک ٩ِ٣ٔ َطأِٔ٪ ا٨َِّٟشأئ  ًَ  ُّٙ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َيُظ ُ٘ َٓ َب  ـَ َِ ِٟ َتُض٩َّ حٔيَن َزَخ٠ُِت َوأ٧ََا أََری فٔی َوِجضٔطٔ ا ِ٘ ٨َِت ك٠ََّ ُٛ إِٔ٪  َٓ

 ُ ََٜتُط َؤجبِرٔی١َ َو٣ٔيکَائٔي١َ َوأ٧ََا َوأَب ٔ َک َو٣َََلئ ٌَ إٔ٪َّ اہلَل ٣َ ٕ إُٔلَّ َٓ ٤ُِت َوأَِح٤َُس اہلَل بٔکَََل٦ ٤َا َتک٠ََّ َّ٠ َٗ َک َو ٌَ ٤ُِِٟذ٨٣ُٔوَ٪ ٣َ و برَِکٕ َوا

 ٔ ًََسی َربُُّط إ  ٔ ِدئير ٔ اِْلَیُة آَیُة اٟتَّ َِٟت َصٔذظ ُٗو٢ُ َو٧َزَ َّٟٔذی أَ ِولٔی ا َٗ  ُٚ َُٟط أَِزَو َرَجِوُت أَِ٪ یَُٜوَ٪ اہللُ ُيَؼسِّ ٩َُّٜ أَِ٪ یُِبٔس َ٘ اّجا ِ٪ ك٠ََّ

 ٔ ٤َََِٟلئ ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن َوا إٔ٪َّ اہللَ صَُو ٣َِوَُلُظ َؤجبِرٔی١ُ َوَػأُٟح ا َٓ ٠ًََِيطٔ  ًَائَٔظُة َخيِّرا ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ َوإِٔ٪ َتَواَصَزا  َس َذَٟٔک َهضٔيْر َوكَا٧َِت  ٌِ َُٜة َب

ٔ ََٔشأئ ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ًَلَی َسائٔز َؼُة َتَواَصَزأ٪  ِٔ ٠ُُِٗت ب٨ُِٔت أَبٔی برَِکٕ َوَح ا٢َ َُل  َٗ َتُض٩َّ  ِ٘ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَك٠ََّ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  وُٟوَ٪ ك٠ََّ ُ٘ َِٟحَصی َي ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ی٨َُُِٜتوَ٪ بٔا ٤َِِٟشحَٔس َوا ِّی َزَخ٠ُِت ا ٔن ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔش َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ َّی اہللُ  ائَطُ ل

َ ا َّی َتَحْسَّ ثُُط َحً ٥ِ٠َ أََز٢ِ أَُحسِّ َٓ ٥ِ إِٔ٪ ٔطئَِت  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ُض٩َّ  ِ٘ ٥ِ تَُل٠ِّ َٟ ََّک  أُِخبَٔرص٥ُِ أ٧َ َٓ أ٧َِز٢ُٔ  َٓ ٔحَک أَ ـَ َٓ َْشَ  َٛ َّی  ٩ًَِ َوِجضٔطٔ َوَحً ُب  ـَ َِ ِٟ

َّی اہللُ ّزا ث٥َُّ ٧َز٢ََ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ِِ َٔ َو٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َوكَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِحَش٩ٔ ا٨َّٟأض َث ِٟحِٔذ ُِٟت أََتَظبَُّث بٔا ٨َزَ َٓ ُِٟت  ٥َ َو٧َزَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َّ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ُط بَٔئسظٔ  ًَلَی اِْلَِرٔق ٣َا ی٤ََشُّ ٤ََّا َی٤ِٔشی  أ٧َ َٛ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ّة َػل ٌَ ٔة تِٔش َٓ زِ ُِ ِٟ ٨َِت فٔی ا ُٛ ی٩َ  ٤َا  َؤًِْشٔ

٥ِ یَُل٠ِّ  َٟ ًِلَی َػِوتٔی  َ ٨َاَزیُِت بٔأ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ًَلَی بَأب ا ٤ُِت  ُ٘ َٓ ی٩َ  ا َؤًِْشٔ ٌّ ِضَز یَُٜوُ٪ تِٔش ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ ٠َِيطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ِٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٔ اِْلَیُة َوإَٔذا َجائَُض٥ِ أ٣َِْز ٣ٔ  َِٟت َصٔذظ ٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔشائَُط َو٧َزَ ٔلَی أُولٔی اِْل٣َِز ٔلَی اٟزَُّسو٢ٔ َوإ ِو َرزُّوُظ إ َٟ ٖٔ أََذاًُوا بٔطٔ َو َِٟدِو ٩ِ اِْل٩ٔ٣َِ أَِو ا

زَّ  ًَ ٨ُُِٜت أ٧ََا اِست٨ََِبِلُت َذَٟٔک اِْل٣ََِز َوأ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ َّٟٔذی٩َ َيِشت٨َِبُٔلو٧َُط ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٤َٔ٠ُط ا ٌَ َٟ ٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ِدئير   َوَج١َّ آیََة اٟتَّ



 

 

زریہ نب رحب، رمع نب وی،س یفنح، رکعہم نب امعر، امسک ایب زلیم، انب ابعس ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےس رفاتی 

ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب اینپ ازفاج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دحیلعہ نو ےئگ اس فتق ںیم دجسم ںیم دالخ نوا  و 

ایں اٹل ٹلپ رکےت نو ے داھکی فہ ےتہک ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ ویبویں وک الطؼ دے دی ووگں وک رکنک

ےہ ہی ا ںیہ  ردے اک مکح دےی اج ے ےس ےلہپ اک فاہعق ےہ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ںیم  ے اہک ںیم آج ےک احالت رضفر ولعمؾ 

 اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ایگ افر اہک اے اوبرکب یک یٹیب اہمترا ہی احؽ ایک ےہ ہک مت روسؽ اہلل یلص اہلل رکفں اگ  س ںیم دیسہ اعہشئ ریض

 ہیلع فآہل فملس وک فیلکت دےنی یگل نو اوہنں  ے اہک انب اطخب ےھجم ھجت ےس افر ھجت وک ھجم ےس ایک اکؾ مت  ر اینپ ڑھٹگی اک ایخؽ رانھک

اہنع اک رھپ ںیم ہصفح تنب رمع ےک اپس ایگ افر ںیم  ے اےس اہک اے ہصفح! اہمترا ہی احؽ ایک ےہ ہک مت  الزؾ ےہ ہصفح ریض اہلل اعتٰیل

 تبحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اذیاء دےنی یگل نو افر اہلل یک مسق  و اجیتن ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجت ےس

ات  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجت الطؼ دے ےکچ نوےت  س فہ رفںیئ افر وخب رفںیئ  و ںیم  ںیہ رکےت افر ارگ ںیم ہن نو

اؿ ےس اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہکں ںیہ  و اس  ے اہک فہ اےنپ وگداؾ افر ابالاخ ے اف ر فاےل رمکے ںیم ںیہ،   ے

 ہیلع فآہل فملس اک الغؾ رابخ اس ابالاخ ے ےک درفازے  ر اےنپ اپؤں اکی  یدی نویئ ڑکلی ںیم احرض نوا  و داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل

  ر اکٹل ے وج ہک وجھکر داھکیئ دے ریہ ےھت اھٹیب اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ڑکلی  ر ےس ڑچےتھ افر ارتےت ےھت ںیم

 ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض نو ے ےک ےئل ااجزت و رابح  ے رمکے یک  ے آفاز دی اے رابخ ریمے ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل

رطػ داھکی رھپ ریمی رطػ داھکی  نکی وکیئ ابت  ںیہ یک رھپ ںیم  ے اہک احرض نو ے یک ااجزت و  و رابح  ے ابالاخ ے یک رطػ 

رابح! ریمے ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  داھکی رھپ ریمی رطػ داھکی  نکی وکیئ ابت  ںیہ یک رھپ ںیم  ے آبفاز دنلب اہک اے

ےک اپس احرض نو ے یک ااجزت و  س ںیم  ے ادنازہ اگلای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امگؿ ایک ہک ںیم ہصفح یک فہج ےس 

دؿ امر دےنی اک مکح دےتی  و ںیم اس یک رگدؿ امر احرض نوا نوں احالہکن اہلل یک مسق ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اس یک رگ

نوا داتی افر ںیم  ے اینپ آفاز وک دنلب ایک  و اس  ے ااشرہ ایک ہک ںیم ڑچھ آؤں  س ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ اچدر اےنپ اف ر ےل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اٹچیئ  ر ےٹیل نو ے ےھت ںیم ھٹیب ایگ افر آپ یلص

یل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اس ےک العفہ وکیئ ڑپکا ہن اھت افر اٹچیئ ےک اشنانت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ک ول 

داھکی  و اس ںیم دنچ یھٹم وج ےھت وج ہک اکی )رمک(  ر ےگل نو ے ےھت  س ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زخاہن وک وغبر 

اصع یک رادار ںیم نوں ےگ افر اس ےک ربارب ملس ےک ےتپ اکی وکہن ںیم ڑپے نو ے ےھت افر اکی اچک ڑمچا  س یک دابتغ ایھچ 

ب! ےھجت سک زیچ  ے رطح ہن نویئ  یھ اکٹل نوا اھت  س ریمی آںیھکن رھب آںیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے انب اطخ

 رالدای؟ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک یبن! ےھجم ایک نوایگ ہک ںیم ہن رؤفں احالہکن ہی اٹچیئ ےک اشنانت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک



 

 

رصیق فرسکی ںیہ وج  ک ول  ر ںیہ افر ہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک زخاہن ےہ ںیم  ںیہ داتھکی اس ںیم ھچک رگم فیہ وج اسےنم ےہ افر فہ

ولھپں افر رہنفں ںیم زدنیگ سگارےت ںیہ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےک روسؽ افر اس ےک ربسگدی دنبے ںیہ افر ہی 

ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک زخاہن ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے انب اطخب ایک مت اس ابت  ر وخش  ںیہ نو

امہرے ےئل آرخت ےہ افر اؿ ےک ےئل داین؟ ںیم  ے رعض ایک ویکں  ںیہ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  ب احرض 

نوا  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ اونر  ر ہصغ داھکی ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ػ ےس ایک  لکش آ ش آیئ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا ںیہ الطؼ دے ےکچ ںیہ  و اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ترر وں یک رط

فآہل فملس ےک اسھت ےہ رصنت فدمد اس ےک رفےتش ربجالیئ افر اکیملیئ ںیہ افر اوبرکب افر ومنینم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

فر اہلل یک رعتفی رکات یسک وگتفگ ےک اسھت  و اس ادیم ےک اسھت ہک اہلل اس یک دصتقی رکے اسھت ںیہ افر ارثک ب ںیم وگتفگ رکات ا
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دای  و اہلل یہ اس اک دمداگر افر ربجالیئ افر کین ومنینم افر رفےتش اس ےک دعب تشپ انپیئ رک ے فاےل ںیہ افر اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

تنب اوبرکب افر ہصفح  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امتؾ ویبویں  ر زفر دای اھت ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک  اہنع

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ الطؼ دے دی ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک 

 دالخ نوا افر وگ رکنکایں اٹل ٹلپ رےہ ےھت افر ہہک رےہ ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ روسؽ ںیم دجسم ںیم

ویبویں وک الطؼ دے دی ےہ ایک ںیم ارت رک ا ںیہ ربخ ہن دفں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ الطؼ  ںیہ دی آپ یلص اہلل 

 و اچےہ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ ںیم وغشمؽ راہ اہیں کت ہک ہصغ آپ یلص اہلل  ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں ارگ

ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ ےس دفر نوایگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے داتن رابرک وھکےل افر رکسما ے افر آپ یلص 

وخوصبرت  یھ رھپ اہلل ےک یبن ارتے افر ںیم یھب ارتا اس وجھکر یک ڑکلی وک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داوتنں یک یسنہ بس ووگں ےس

ڑکپات نوا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطح ارتے وگای زنیم  ر لچ رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ڑکلی 

فآہل فملس اسیتن دؿ ےس اس رمکہ ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  وک اہھت کت ہن اگلای ںیم  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع

فملس  ے رفامای ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک یھب نوات ےہ دجسم ےک درفازہ  ر ڑھکے نو رک ںیم  ے اکپرا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 
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وہشمر رک دےیت ںیہ افر ارگ فہ اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اےنپ الہ ارم یک رطػ و اےت  و وگ اجؿ ےتیل اؿ ووگں 



 

 

 وک وج اؿ ںیم ےس اابنتسط رک ے فاےل ںیہ  و ںیم  ے اس ےس اس تقیقح وک نچ ایل رھپ اہلل زعفلج  ے آتی ریخت انزؽ یک۔

 ب، رمع نب وی،س یفنح، رکعہم نب امعر، امسک ایب زلیم، انب ابعس ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخبزریہ نب رح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ارہا ہیلع ےک ایبؿ ںیماالیء افر ترر وں ےس دجا نو ے افر ا ںیہ اایتخر د

ظ  

 ےنی افر اہلل ےک وقؽ اؿ ت

     1198    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، ًبساہلل ب٩ وہب، س٠امی٪ اب٩ بَل٢، یحٌی، ًبيس ب٩ ح٨ين، اب٩ ًباض ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َصاُروُ٪ بِ  َ َحسَّ ىٔی اب٩َِ بََٔل٢ٕ أَِخبََرنٔی َیِحٌ ٌِ ُ٪ َي ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ی أَِخبََرنٔی ًُبَِيُس ٩ُ َس

ُت َس٨َّة َوأ٧ََا أُرٔیُس  ِْ َٜ ا٢َ ٣َ َٗ ُث  ًَبَّإض یَُحسِّ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ   ٍَ َُّط َس٤ٔ ٤َا ب٩ُِ ح٨َُيِٕن أ٧َ َٓ ٩ًَِ آَیٕة  أب  َِٟدلَّ أَِ٪ أَِسأ٢ََ ٤ًََُز ب٩َِ ا

 ٔٙ ی ٔ ٔف اِٟطَّ ٌِ ٨َُّٜا بَٔب َٓ  ٍَ ا َرَج َّ٤٠َ َٓ ُط  ٌَ ِجُت ٣َ ََخَ َٓ ا  َد َحاجا َّی ََخَ َُٟط َحً َٟطُ َصِیَبّة  َ ٍُ أَِ٪ أَِسأ َٟطُ أَِسَتٔلي ٔلَی اِْلََرأک َٟٔحاَجٕة  ًََس٢َ إ  

َْ ث٥َُّ  َّی ََفَ ُط َحً َٟ ُت  ِٔ َٗ َو ٠ًََِيطٔ  َٓ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن ٩ِ٣َ ا٠ََّٟتأ٪ َتَواَصَزَتا  ٠ُِت یَا أ٣َٔيَر ا ُ٘ َٓ ُط  ٌَ ُت ٣َ َوَس٥ََّ٠ ِٔسِ

ََٟک  َ ٨ُِت َْلُرٔیُس أَِ٪ أَِسأ ُٛ َٟطُ َواہللٔ إِٔ٪  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَائَٔظُة  َؼُة َو ِٔ ا٢َ ت٠َِٔک َح َ٘ َٓ ٍُ  ٩ِ٣ٔ أَِزَوأجطٔ  ٤َا أَِسَتٔلي َٓ ٩ًَِ َصَذا ٨ِ٣ُُذ َس٨َٕة 

٤ُ٠ًَُِط أَِخبَرِتُ  ٨ُِت أَ ُٛ إِٔ٪  َٓ ٨ُِط  ًَ َش٠ِىٔی  َٓ ١ِ ٣َا َه٨ِ٨ََت أَ٪َّ ٨ًِٔٔسی ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ  ٌَ ِٔ ََل َت َٓ ا٢َ  َٗ ََٟک  ا٢َ ٤ًَُزُ َواہللٔ إِٔ٪ َصِیَبّة  َٗ ا٢َ َو َٗ َک 

سُّ ٨٠َِّٟٔش  ٌُ ََ َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ ٣َا  ٨َّا فٔی ا بَِی٤َ٨َا أ٧ََا فٔی أَ ُٛ َٓ ا٢َ  َٗ َش٥َ  َٗ َُٟض٩َّ ٣َا  َش٥َ  َٗ الَی ٓٔيض٩َّٔ ٣َا أ٧َِز٢ََ َو ٌَ َّی أ٧َِز٢ََ اہللُ َت ٕ أئ أ٣َِّزا َحً ٣ِز

َٟٔک أ٧َِٔت َو٤َٟٔا َصاص٨َُا َو٣َا  ََٟضا َو٣َا  ٠ُِت  ُ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ َت  ٌِ ِو َػ٨َ َٟ َِٟت لٔی ا٣َِزأَتٔی  ا َٗ َِٟت لٔی تَ أَأَِت٤ٔزُُظ إٔذِ  ا َ٘ َٓ ٕ أُرٔیُسُظ  ُٔٔک فٔی أ٣َِز ک٠َُّ

َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟتَُرأج ٍَ أ٧ََِت َوإٔ٪َّ اب٨ََِتَک  أب ٣َا تُزٔیُس أَِ٪ تَُزاَج َِٟدلَّ ََٟک یَا اب٩َِ ا َّی یََو١َّ َیِو٣َطُ ًََحّبا  ٥َ َحً ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َٓآُخُذ رَٔزائٔ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ َباَ٪  ـِ ٌٔيَن َرُسو٢َ اہللٔ َُ َٟتَُرأج َّٔک  ُة إ٧ٔ ََٟضا یَا ب٨َُيَّ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َؼَة  ِٔ ًَلَی َح َّی أَِزُخ١َ  ُد ٣َکَانٔی َحً َّی ی ث٥َُّ أََِخُ َػل

 ٌِ ٠ُِت َت ُ٘ َٓ ُط  ٌُ َٟنَُرأج َّا  َؼُة َواہللٔ إ٧ٔ ِٔ َِٟت َح ا َ٘ َٓ َباَ٪  ـِ َُ َّی َیَو١َّ یَِو٣َُط  ٥َ َحً ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َب اہللُ  ـَ َُ وبََة اہللٔ َو ُ٘ ُرٔک ًُ ِّی أَُحذِّ ٤٠َٔيَن أَن

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَِحَبَضا حُِش٨َُضا َوحُبُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس أَ َٗ ًَّٟٔی  ٔ ا َّٔک صَٔذظ ز٧َّ ُِ ُة َُل َي َّی َرُسؤٟطٔ یَا ب٨َُيَّ ِجُت َحً ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔیَّاَصا ث٥َُّ ََخَ

ًَلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠َةَ  ِس َزَخ٠َِت فٔی ك١ُِّ َط  أَِزُخ١َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ََٟک یَا اب٩َِ ا ًََحّبا  َِٟت لٔی أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة  ا َ٘ َٓ ک٤َِّ٠َُتَضا  َٓ ابًَٔی ٨ِ٣َٔضا  َّی ََٟٔقَ ِيٕئ َحً

أََخَذِتىٔی  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ َوأَِزَوأجطٔ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ُِت َتبَِتغَٔی أَِ٪ َتِسُخ١َ بَيَِن َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ ٔف ٣َا  ٌِ ٩ًَِ َب ِتىٔی  َْسَ َٛ أَِخّذا 



 

 

٨ُِت  ُٛ َُاَب  ٔ َوإَٔذا  َِٟدبَر ََِؼارٔ إَٔذا ُِٔبُت أََتانٔی بٔا َ ِجُت ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسصَا َوكَاَ٪ لٔی َػاحْٔب ٩ِ٣ٔ اِْل ََخَ َٓ ٔ َو٧َِح٩ُ  أَٔجُس  َِٟدبَر أ٧ََا آتٔيطٔ بٔا

اَ٪ ذُ  َُشَّ ُٖ ٠٣َٔکّا ٩ِ٣ٔ ٠٣ُُؤک  َتَی َػاحٔٔيی حٔی٨َئٕٔذ ٧ََتَدوَّ أ َٓ ِس ا٣َِتَْلَِت ُػُسوُر٧َا ٨ِ٣ُٔط  َ٘ َٓ ِی٨َا  َٟ ٔ َّطُ یُزٔیُس أَِ٪ َئشيَر إ ٨ََٟا أ٧َ َٔکَ 

ًَِتز٢ََ  َٔک ا ا٢َ أََطسُّ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َ٘ َٓ انٔیُّ  شَّ َِ ِٟ ٠ُِت َجاَئ ا ُ٘ َٓ َِٓتِح  َِٓتِح ا ا٢َ ا َٗ َِٟباَب َو ُّٚ ا ََِؼارٔیُّ یَُس َ َّی اہللُاِْل ٠ًََِيطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  

َٓإَٔذا َرُسو٢ُ  َّی ٔجئُِت  ُد َحً أََِخُ َٓ ًَائَٔظَة ث٥َُّ آُخُذ ثَِوبٔی  َؼَة َو ِٔ ُٕ َح ِ ٠ُِت َر٥َُٔ أ٧َ ُ٘ َٓ ٥َ أَِزَواَجطُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

َح٠َٕة َوََُُل٦ْ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ ٌَ َِٟيَضا بٔ ٔ َُٟط یُزَِتَقی إ بَٕة  َٓأُذَٔ٪ ٣َِْشُ ٠ُِت صََذا ٤ًَُزُ  ُ٘ َٓ َرَجةٔ  ًَلَی َرأِٔض اٟسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِسَوزُ  َّی اہللُ   َػل

ُت َحٔسیَث  ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ َِٟحٔسیَث  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ صََذا ا َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َؼِؼُت  َ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ٥َ لٔی  َرُسو٢ُ اہللٔ   أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َتَبشَّ

 َ ٕ ٣َا بَِی٨َطُ َوبَِی٨َُط َطِيْئ َوَتِحَت َرأِٔسطٔ ؤَساَزْة ٩ِ٣ٔ أ لَی َحٔؼير ٌَ َٟ َّطُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوإ٧ٔ َّی اہللُ  ْٕ َوإٔ٪َّ ٨ًَِٔس َػل ٕ َحِظُوَصا ٟٔي َز٦

أَیُِت  ّة ََفَ َ٘ َّ٠ ٌَ بُوّرا َو٨ًَِٔس َرأِٔسطٔ أُصُّبا ٣ُ ـِ ّها ٣َ َبَِٜيُت  رِٔج٠َِيطٔ ََقَ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ فٔی َج٨ِٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟحٔؼير أَثََز ا

ا َ٘ َٓ ِيَصَ ٓامَٔی ص٤َُا ٓٔيطٔ َوأ٧ََِت َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ی َو ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ِْٛٔسَ ُ٘ َٓ ٜٔيَک  ا٢َ ٣َا یُِب َ٘ ٠َيِ َٓ ًَ َّی اہللُ  طٔ ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ةُ  ََٟک اِْلَٔخَ ٧َِيا َو َُٟض٤َا اٟسُّ ٥َ أ٣ََا َتزَِضی أَِ٪ َتُٜوَ٪   َوَس٠َّ

اہرفؿ نب دیعس ا،یل، دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ انب البؽ، ییحی، دیبع نب نینح، انب ابعس ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ب ےس اس آتی ےک ابرے ںیم وپٹوھں  نکی اؿ ےک ر ب یک رفاتی ےہ ہک ںیم اکی اسؽ کت ارادہ رکات راہ ہک ںیم رمع نب اطخ

فہج ےس وپےنھچ یک اطتق ہن راتھک اھت  ب مہ و ے  و یسک راہتس ںیم فہ اکی ابر ولیپ ےک دروتخں یک رطػ اضق ے احتج ےک ےئل ےکھج 

اے اریم امومنینم! آپ یلص اہلل ہیلع  افر ںیم اؿ ےک ےئل رہھٹ ایگ اہیں کت ہک فہ افرغ نو ے رھپ ںیم اؿ ےک اسھت الچ  و ںیم  ے اہک

 فآہل فملس یک ازفاج ںیم ےس وکؿ ںیہ وہنجں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر زفر ڈاال  و اوہنں  ے اہک فہ ہصفح افر اعہشئ  ںیھ

آپ ےک ر ب یک فہج ےس تمہ ںیم  ے اؿ ےس اہک اہلل یک مسق ارگ ںیم اچاتہ  و آپ ےس اس ابرے ںیم اکی اسؽ ےلہپ وپھچ اتیل  نکی 

ےس ہن راتھک اھت اوہنں  ے اہک ااسی ہن رکف وج ےھجت ادنازہ نو ہک اس اک ملع ریمے اپس ےہ  و اس ابرے ںیم ھجم ےس وپھچ ایل رکف ارگ ںیم ا

ترر وں ےک ابرے ںیم یسک اج ات نوا  و ےھجت ربخ دے دفں اگ افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک اہلل یک مسق!  ب مہ اجتیلہ ںیم ےھت  و 

ارم وک رامر ہن رکےت ےھت اہیں کت ہک اہلل  ے اؿ ےک ابرے ںیم اےنپ ااکحؾ انزؽ رفام ے افر اؿ ےک ےئل ابری رقمر یک وج رقمر یک 

ے اکؾ انچہچن اکی دؿ ںیم یسک اکؾ ںیم وشمرہ رک راہ اھت ریمی ویبی  ے ےھجم اہک ارگ آپ اس رطح رک ےتیل ںیم  ے اس ےس اہک ےھجت ریم

ںیم ایک ےہ افر اہیں اہکں؟ افر ںیم  س اکؾ اک ارادہ رکات نوں ھجت  ر اس اک وبھج  ںیہ ڈااتل اس  ے اہک اے انب اطخب! بجعت ےہ 

آپ  ر آپ  ںیہ اچےتہ ہک آپ وک وکیئ وجاب دای اج ے احالہکن آپ یک یٹیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وجاب دیتی ےہ 



 

 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وپرا دؿ ہصغ یک اح تل ںیم سگرات ےہ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک رھپ ںیم  ے اینپ اچدر اہیں کت ہک آ

 یل افر ںیم اےنپ رھگ ےس الکن اہیں کت ہک ہصفح ےک اپس اچنہپ  و اس ےس اہک اے ریمی یٹیب ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

ں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دؿ ہصغ ںیم سگرات ےہ ہصفح  ے اہک اہلل یک مسق ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وجاب دیتی ےہ اہی

فآہل فملس وک وجاب دیتی نوں ںیم  ے اہک اجؿ ےل ہک ںیم ےھجت اہلل ےک ذعاب ےس ڈراات نوں افر اس ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 اس ویبی اک نسح افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحم دوھےک ںیم ہن ڈاےل رھپ فآہل فملس ےک ہصغ ےس اے ریمی یٹیب ےھجت

ںیم الکن اہیں کت ہک اؾ ہملس ےک اپس اینپ رہتش داری یک فہج ےس ایگ ںیم  ے اس ےس وگتفگ یک  و اوہنں  ے ےھجم اہک اے انب اطخب 

نو اہیں کت اچےتہ نو ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج ےک ھجت  ر بجعت ےہ ہک مت رہ اعمہلم ںیم دلخ ادنازی رکےت 

 ےس یھب رفک دای وج ںیم ا ںیہ 

 

حی ت
ض

 

ت

اعمہلم ںیم یھب دلخ دفں ےھجم اؿ یک اس ابت ےس اس دقر دھک نوا ہک ےھجم اس مغ  ے اس 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک سلجم ےس اغبئ اچاتہ اھت ںیم اؿ ےک اپس ےس الکن افر ریمے اسھت اکی ااصنری رقیف اھت  ب ںیم آ

نوات  و فہ ریمے اپس ربخ الات افر  ب فہ اغبئ نوات  و ںیم اےس ربخ اچنہپات افر اؿ دونں مہ اشاہں اسغؿ ںیم ےس اکی ابداشہ ےک ےلمح 

ے نو ے ےھت ہک ریمے ےس ڈرےت ےھت ںیمہ ذرک ایک ایگ ہک فہ امہری رطػ ےنلچ فاال ےہ قیقحت امہرے ےنیس اس ےک وخػ ےس رھب

ہلل ااصنری اس یھ  ے درفازہ اٹھکٹھکای افر اہک وھکو  و ںیم  ے اہک ایک اسغین آایگ؟ اس  ے اہک اس ےس گ ت اعمہلم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

 ڑپکا ایل ابرہ اکنال افر ہیلع فآہل فملس اینپ ویبویں ےس دحیلعہ نو ےئگ ںیہ ںیم  ے اہک ہصفح افر اعہشئ یک انک اخک آود نو رھپ ںیم  ے اانپ

ر یک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ابال اخہن ںیم رشتفی رفام ےھت افر اس  ر اکی وجھک

 ںیم  ے اہک ہی رمع ےہ ڑج ےک ذرےعی ڑچےتھ ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی ایسہ افؾ الغؾ اس ےک انکرے  ر اھت

ریمے ےئل ااجزت و رضحت رمع ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اسرا فاہعق ایبؿ ایک ب ںیم اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

ےھت آپ یلص اہلل ہیلع  یک ابت  ر اچنہپ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مسبت رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اٹچیئ  ر

فآہل فملس ےک رس رابرک ےک ےچین ڑمچے اک اکی ہیکت اھت وج وجھکر ےک ےکلھچ ےس رھبا نوا اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں 

نوا اھت ںیم  ےک اپس ملس  س ےس ڑمچے وک راگن اجات ےہ ےک ےتپ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رس یک رطػ اکی اچک ڑمچا اکٹل

زیچ   ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ک ول  ر اٹچیئ ےک اشنؿ دےھکی  و ںیم رفدای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےھجت سک

 ےک  ے رال دای ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ رصیق فرسکی ےسیک شیع فرشعت ںیم ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  و اہلل

روسؽ ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک مت اس ابت  ر وخش  ںیہ نو ہک اؿ ےک ےئل داین افر اہمترے ےئل آرخت 

 ےہ۔

 اہرفؿ نب دیعس ا،یل، دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ انب البؽ، ییحی، دیبع نب نینح، انب ابعس ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ارہا ہیلع ےک ایبؿ ںیم

ظ  

 االیء افر ترر وں ےس دجا نو ے افر ا ںیہ اایتخر دےنی افر اہلل ےک وقؽ اؿ ت

     1199    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيسب٩ ح٨ين، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔيسٕ  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة أَِخبََرنٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َس ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُبَِئس ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ    ح٨َُيِٕن 

ٔ َحٔسیٔث  ٨َِحو َٛ َِٟحٔسیَث بُٔلؤٟطٔ  َٚ ا ِضَزأ٪ َوَسا ٨َّا ب٤َٔزِّ اٟوَّ ُٛ َّی إَٔذا  ٍَ ٤ًََُز َحً َب٠ُِت ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ا٢َ ًَبَّإض  َٗ َُّط  َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ َُيَِر أ٧َ ُس٠َامِیَ

َؼُة َوأ٦ُُّ َس٤َ٠ََة َو  ِٔ ا٢َ َح َٗ ٤َِٟزِأََتئِن  ا َوكَاَ٪ آلَی ٨ِ٣ُٔض٩َّ ٠ُُِٗت َطأُِ٪ ا ـّ إَٔذا فٔی ك١ُِّ بَِيٕت بُکَاْئ َوَزاَز أَِي َٓ ُِٟحَحَز  َزاَز ٓٔيطٔ َوأََتِيُت ا

َِٟيض٩َّٔ  ٔ ی٩َ ٧َز٢ََ إ ا َؤًِْشٔ ٌّ ا كَاَ٪ تِٔش َّ٤٠َ َٓ  َطِضّزا 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رمع ریض اہلل  دمحم نب ینثم، افعؿ، امحد نب ہملس، ییحی نب دیعس، دیبعنب نینح، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

اعتٰیل ہنع ےک اہیں آای اہیں کت ہک  ب مہ رمارہظلاؿ یتسب  ر ےھت ابیق دحثی امیلسؿ یک دحثی یک رطح سگریکچ اس ںیم ہی 

ہی ےہ ہک رمع ریض ااضہف ےہ ہک ںیم  ے اہک فہ دف تررںیت وکؿ  ںیھ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہصفح افر اؾ ہملس افر زمدی ااضہف 

اؿ ےس اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ںیم رجحفں یک رطػ آای  و رہ رھگ ںیم رفان اھت افر زمدی ااضہف ہی یھب ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ی ہ اک االیء ایک اھتمسق اھکیئ  ب اسیتن دؿ ہنیہم وپرا نو ایگ  و اؿ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ۔

 

ی ہ 
م
 اکی 

 ینثم، افعؿ، امحد نب ہملس، ییحی نب دیعس، دیبعنب نینح، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ارہا ہیلع ےک ایبؿ ںیم االیء افر ترر وں ےس دجا نو ے افر ا ںیہ اایتخر دےنی افر اہلل

ظ  

 ےک وقؽ اؿ ت
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيسب٩ ح٨ين، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطیِ  ٌٔيٕس و َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ُى ْٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ َبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ

٨ُِت أُرٔیُس أَِ٪ أَِسأ٢ََ  ُٛ وُُل  ُ٘ ًَبَّإض َي ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ بَّأض  ٌَ ِٟ ٍَ ًُبَِيَس ب٩َِ ح٨َُيِٕن َوصَُو ٣َِولَی ا ٤َِٟزِأََتئِن ا٠ََّٟتئِن  ٤ًَُزَ َس٤ٔ ٩ًَِ ا



 

 

 َّ ا َحً ٌّ َُٟط ٣َِؤؿ ُت َس٨َّة ٣َا أَٔجُس  ِْ ٔ ٠َب َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ا كَاَ٪ ب٤َٔزِّ َتَواَصَزَتا  َّ٤٠ََٓ ََّٜة  ٔلَی ٣َ ی َػحٔبُِتطُ إ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٔضی َحاَجَتُط  ِ٘ ِضَزأ٪ َذَصَب َي ٠ًََِيطٔ اٟوَّ ٍَ َذَصِبُت أَُػبُّ  َضی َحاَجَتُط َوَرَج َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ أََتِیُتُط بَٔضا  َٓ ىٔی بٔإَٔزاَوةٕ ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  ِٛ أَِزرٔ

 ِٔ ًَائَٔظُة َوَح ا٢َ  َٗ َّی  مٔی َحً ِيُت لَِکَ ـَ َٗ ٤َا  َٓ ٤َِٟزِأََتأ٪  ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن ٩ِ٣َ ا َٟطُ یَا أ٣َٔيَر ا ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُت   َؼةُ َوَذََکِ

 ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ییحی نب دیعس، دیبعنب نینح، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوبرکب نب ایب

ےہ ںیم ارادہ رکات اھت ہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ دف ترر وں ےک ابرے ںیم وپٹوھں وہنجں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

اھت ںیم  ے اکی اسؽ کت اس ےک ےئل ومہعق ہن اپای اہیں کت ہک ںیم  ے ہکم یک رطػ رفس ںیم اؿ یک فملس ےک زامہن ںیم زفر ڈاال 

رافتق یک  ب فہ رمارہظلاؿ ںیم ےھت افر اینپ احتج ےک ےئل اج ے ےگل  و اہک ےھجم اپین اک ربنت دف ںیم  ے فہ دای  ب آپ اینپ 

ایک افر ےھجم اید آای  و اؿ ےس اہک اے اریم امومنینم! فہ دف تررںیت وکؿ  ںیھ رضفرت ےس افرغ نو رک و ے  و ںیم  ے اپین ڈاانل رشفع 

 ںیم ایھب اینپ ابت وپری یھب ہن رک اپای اھت ہک آپ  ے اہک اعہشئ افر ہصفح۔

  ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ییحی نب دیعس، دیبعنب نینح، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ارہا ہیلع ےک ایبؿ ںیم

ظ  

 االیء افر ترر وں ےس دجا نو ے افر ا ںیہ اایتخر دےنی افر اہلل ےک وقؽ اؿ ت
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اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز، اسحاٚ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ثور،  :  راوی

 حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اَر  َ٘ ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوَت َِٟح٨َِولٔیُّ َو٣َُح٤َّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ و َحسَّ َٗ ث٨ََا و  ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َٗ َِٟحٔسیٔث  ٔى ا ِٔ َٟ بَا فٔی 

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ُٙ أَِخبََر٧َا  ٥َِٟ أََز٢ِ  إِٔسَح ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَبٔی ثَِوٕر 

يّؼا ا٢َ اہللُ  رَحٔ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠ََّٟتئِن  ًَ َّی اہللُ  ٤َِٟزِأََتئِن ٩ِ٣ٔ أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ ا ِس أَِ٪ أَِسأ٢ََ ٤ًََُز  َ٘ َٓ ٔلَی اہللٔ  الَی إِٔ٪ َتُتوبَا إ ٌَ  َت

ٔف  ٌِ ٨َّا بَٔب ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ُط  ٌَ َّی َحخَّ ٤ًَُزُ َوَحَحِحُت ٣َ ٠ُُٗوب٤َُُٜا َحً ِت  َِ َتبَرََّز ث٥َُّ أََتانٔی َػ َٓ  ٔ ُط بٔاِْلَٔزاَوة ٌَ ُِٟت ٣َ ًََس ًََس٢َ ٤ًَُزُ َو  ٔٙ ی ٔ اِٟطَّ

 َّ ٤َِٟزِأََتأ٪ ٩ِ٣ٔ أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن ٩ِ٣َ ا ٠ُِت یَا أ٣َٔيَر ا ُ٘ َٓ أَ  َتَوؿَّ َٓ ًَلَی یََسیِطٔ  َِٜبُت  َش ا٢َ َٓ َٗ ٥َ ا٠ََّٟتأ٪  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 ًَ ََٟک یَا اب٩َِ  ًََحّبا  ا٢َ ٤ًَُزُ َوا َٗ ٠ُُٗوب٤َُُٜا  ِت  َِ ِس َػ َ٘ َٓ ٔلَی اہللٔ  َُٟض٤َا إِٔ٪ َتُتوبَا إ زَّ َوَج١َّ  ًَ َظ َواہللٔ ٣َا اہللُ  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ ََکٔ َٗ بَّإض 

ًَائَٔظُة ث٥َُّ أََخَذ َيُش  َؼُة َو ِٔ ا٢َ هَٔی َح َٗ ٥ِ یَُِٜت٤ُِط  َٟ ٨ُِط َو ًَ ُط  َٟ َ ٠ُٔب ا٨َِّٟشاَئ َسأ ِِ ََ ِو٣ّا  َٗ یِٕع  َْشَ َُقَ ٌِ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َِٟحٔسیَث  ُٚ ا و



 

 

٩َ٤ِ ٩ِ٣ٔ ََٔشائٔض٥ِٔ  َّ٠ ٌَ َٙ ََٔشاُؤ٧َا یََت ٔٔ َل َٓ ٠ٔبُُض٥ِ ََٔشاُؤص٥ُِ  ِِ ِو٣ّا َت َٗ ٤َِٟٔسی٨ََة َوَجِس٧َا  ٔس٨َ٣ِا ا َٗ ا  َّ٤٠َ ٔلٔی فٔی بَىٔی  َٓ ا٢َ َوكَاَ٪ ٨ِ٣َز َٗ

َة ب٩ِٔ َزیِٕس  َِٟت ٣َا تُ أ٣َُيَّ ا َ٘ َٓ ىٔی  ٌَ ُت أَِ٪ تَُزأج أ٧َرَِکِ َٓ ىٔی  ٌُ إَٔذا هَٔی تَُزأج َٓ ًَلَی ا٣َِزأَتٔی  ِبُت َیِو٣ّا  َـّ َِ َت َٓ َوالٔی  ٌَ ِٟ َک بٔا ٌَ ٨ِرٔکُ أَِ٪ أَُرأج

٨َُط َوَتِضُحزُُظ إٔحِ  ٌِ َٟيَُرأج  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َواہللٔ إٔ٪َّ أَِزَواَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َؼَة َٓ ِٔ ًَلَی َح ََٓسَخ٠ُِت  ُت  ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ٔلَی ا٠َِّٟي١ٔ  َِٟيِو٦َ إ َساص٩َُّ ا

 َّ٩ ُٛ ٠ُِت أََتِضُحزُُظ إِٔحَسا ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌٔيَن َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ُِت أَتَُزأج ُ٘ ٠ُُِٗت  َٓ  ٥ِ ٌَ ََ َِٟت  ا َٗ ِي١ٔ  ٔلَی ا٠َّٟ َِٟيِو٦َ إ ا

ِس َخ  َّیَٗ ٔب َرُسؤٟطٔ َػل ـَ َِ ٔ ٠َِيَضا ٟ ًَ َب اہللُ  ـَ ِِ ٩َّ أَِ٪ َي ُٛ َتأ٩ُ٣َِ إِٔحَسا َٓ ١َ َذَٟٔک ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ َوَخْٔسَ أَ ٌَ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  اَب ٩ِ٣َ  اہللُ 

 َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَُل َتِشأ َّی اہللُ  َِٜت َُل تَُزأجعٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِس َص٠َ َٗ إَٔذا هَٔی  َّٔک أَِ٪ َٓ ز٧َّ ُِ َٟٔک َوَُل َي ٟٔيطٔ َطِيّئا َوَس٠ٔيىٔی ٣َا بََسا 

 َٗ ًَائَٔظَة  ٥َ ٨ِ٣ٔٔک یُزٔیُس  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََِؼارٔ كَا٧َِت َجاَرتُٔک هَٔی أَِوَس٥َ َوأََحبَّ إ َ ا٢َ َوكَاَ٪ لٔی َجاْر ٩ِ٣ٔ اِْل

٨َُّٜا ٧َت٨ََاَوُب ا٨ُّٟ  َٓ ِٟ ٔ ا َيأِتٔيىٔی بَٔدبَر َٓ َی٨ِز٢ُٔ َیِو٣ّا َوأ٧َِز٢ُٔ یَِو٣ّا  َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ َوآتٔيطٔ زُو٢َ إ َوؤِی َوَُيِرٔظ

 ُ ٨َز٢ََ َػاحٔٔيی ث َٓ زَُو٧َا  ِِ َِٟدِي١َ َٟٔت ١ٌُٔ ا اَ٪ ت٨ُِ ُث أَ٪َّ َُشَّ ٨َّا ٧ََتَحسَّ ُٛ ١ِْٔ َذَٟٔک َو َب بَابٔی ث٥َُّ ٧َاَزانٔی ب٤ٔٔ َٓرَضَ ٥َّ أََتانٔی ًَٔظاّئ 

 ِ ًَِو٥ُ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َوأَك ا٢َ َُل ب١َِ أَ َٗ اُ٪  َُشَّ ٠ُُِٗت ٣َاَذا أََجائَِت  ًَٔوي٥ْ  ا٢َ َحَسَث أ٣َِْز  َ٘ َٓ َِٟيطٔ  ٔ ِجُت إ ََخَ َّی اہللُ َٓ َٙ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َو٢ُ ك٠ََّ

٠ُِت  ُ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔشائَطُ  ًَلَیَّ ًَ ِبَح َطَسِزُت  َّی إَٔذا َػ٠َِّيُت اٟؼُّ ٨ُِت أَُه٩ُّ َصَذا كَائ٨ّٔا َحً ُٛ ِس  َٗ ِت  َؼُة َوَخْٔسَ ِٔ ِس َخابَِت َح َٗ

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  ٩َُّٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٠ُِت أَك٠ََّ ُ٘ َٓ َؼَة َوهَٔی َتِبکٔی  ِٔ ًَلَی َح ََٓسَخ٠ُِت  ُِٟت  ٥َ ثَٔيابٔی ث٥َُّ ٧َزَ َِٟت َُل أَِزرٔی َصا صَُو َذا  طٔ َوَس٠َّ ا َ٘ َٓ

 َ ٔل َد إ ََٓسَخ١َ ث٥َُّ ََخَ ٤ََز  ٌُ ٔ ٠ُِت اِسَتأِذِٔ٪ ٟ ُ٘ َٓ َٟطُ أَِسَوَز  َٓأََتِيُت ََُُل٣ّا  بَةٔ  ٤َِِْٟشُ ٔ ا َتز٢ْٔ فٔی َصٔذظ ٌِ ََٓؼ٤ََت ٣ُ ُط  َٟ تَُک  ِس َذََکِ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ یَّ 

 َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ٔلَی ا َّی ا٧َِتَضِيُت إ ُت َحً ِ٘ ا٧َِل٠َ ٠َََُبىٔی ٣َا أَٔجُس ث٥َُّ َٓ ٠ٔيَّل ث٥َُّ  َٗ َح٠َِشُت  َٓ ُض٥ِ  ـُ ٌِ إَٔذا ٨ًَِٔسُظ َرصِْم ُج٠ُوْض یَِبکٔی َب َٓ َح٠َِشُت 

 َّٟ َو َٓ ََٓؼ٤ََت  َٟطُ  تَُک  ِس َذََکِ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَیَّ  َد إ ََٓسَخ١َ ث٥َُّ ََخَ ٤ََز  ٌُ ٔ ٠ُِت اِسَتأِذِٔ٪ ٟ ُ٘ َٓ ََل٦َ  ُِ ِٟ َٓ أََتِيُت ا ََل٦ُ یَِسًُونٔی ِيُت ٣ُِسبّٔزا  ُِ ِٟ إَٔذا ا

إَٔذا صُوَ  َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ُِت  َش٠َّ َٓ ََٓسَخ٠ُِت  ََٟک  ِس أَذَٔ٪  َ٘ َٓ ا٢َ اِزُخ١ِ  َ٘ ِس َٓ َٗ  ٕ ًَلَی َر١ٔ٣ِ َحٔؼير ْٜٔئ   ٣ُتَّ

َت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ََٔش  ِ٘ ٠ُِت أَك٠ََّ ُ٘ َٓ ََّز فٔی َج٨ِبٔطٔ  ٨َّا أَث ُٛ ِو َرأَیِت٨ََا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو َٟ بَرُ  ِٛ ٠ُِت اہللُ أَ ُ٘ َٓ ا٢َ َُل  َٗ ٔلَیَّ َو ٍَ َرأَِسطُ إ َٓ ائََک ََفَ

َل  َٓ ٠ٔبُُض٥ِ ََٔشاُؤص٥ُِ  ِِ ِو٣ّا َت َٗ ٤َِٟسٔی٨ََة َوَجِس٧َا  ٔس٨َ٣ِا ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ُٔب ا٨َِّٟشاَئ  ِِ ََ ِو٣ّا  َٗ یِٕع  َْشَ َُقَ ٌِ ٣َ َ َٙ ََٔشاُؤ٧ ٔٔ ٩َ٤ِ ٩ِ٣ٔ َّ٠ ٌَ ا یََت

َِٟت ٣َا ت٨ُِ  ا َ٘ َٓ ىٔی  ٌَ ُت أَِ٪ تَُزأج أ٧َرَِکِ َٓ ىٔی  ٌُ إَٔذا هَٔی تَُزأج َٓ ًَلَی ا٣َِزأَتٔی یَِو٣ّا  ِبُت  َـّ َِ َت َٓ َواہللٔ إٔ٪َّ ََٔشائٔض٥ِٔ  َٓ َک  ٌَ رٔکُ أَِ٪ أَُرأج

٨َطُ  ٌِ َٟيَُرأج  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔٔک ٨ِ٣ُٔض٩َّ  أَِزَواَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ١َ ذَٟ ٌَ َٓ ِس َخاَب ٩ِ٣َ  َٗ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ِي١ٔ  ٔلَی ا٠َّٟ َِٟيِو٦َ إ َوَتِضُحزُُظ إِٔحَساص٩َُّ ا

إٔذَ  َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔب َرُسؤٟطٔ َػل ـَ َِ ٔ ٠َِيَضا ٟ ًَ َب اہللُ  ـَ ِِ َتأ٩ُ٣َِ إِٔحَساص٩َُّ أَِ٪ َي َٓ َٓتَبَ َوَخْٔسَ أَ َِٜت  ِس َص٠َ َٗ ٥َ َرُسو٢ُ ا هَٔی  شَّ



 

 

َّٔک  ز٧َّ ُِ ٠ُِت َُل َي ُ٘ َٓ َؼَة  ِٔ ًَلَی َح ِس َزَخ٠ُِت  َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَِ٪ كَا٧َِت َجاَرتُٔک هَٔی أَِوَس٥ُ ٨ِ٣ٔٔک  اہللٔ َػل

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ِ٣ٔٔک  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َح٠َِشُت  َوأََحبُّ إ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٠ُِت أَِسَتأ٧ُِٔص یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ ی  ٥َ أَُِخَ َٓتََبشَّ

٠ُِت ا ُ٘ َٓ َِٟبَصَ إُٔلَّ أَُصّبا ثَََلثَّة  َواہللٔ ٣َا َرأَیُِت ٓٔيطٔ َطِيّئا یَزُزُّ ا َٓ ِٟبَِئت  ُت َرأِٔسی فٔی ا ٌِ َٓ َُ اہلَل یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِ٪ یَُوسِّ ََفَ ًَلَی ِز  ٍَ

ا٢َ أَفٔی َطٓکٕ  َٗ َٓاِسَتَوی َجأّٟشا ث٥َُّ  بُُسوَ٪ اہلَل  ٌِ َٓارَٔض َواٟزُّو٦ٔ َوص٥ُِ َُل َي ًَلَی   ٍَ ِس َوسَّ َ٘ َٓ تَٔک  َٟئَٔک أ٣َُّ أب أُو َِٟدلَّ أ٧ََِت یَا اب٩َِ ا

َٔفِ  ِِ ٠ُِت اِسَت ُ٘ َٓ ٧َِيا  ٔ اٟسُّ َِٟحَياة َباتُُض٥ِ فٔی ا َُٟض٥ِ كَیِّ ٠َِت  ِو٦ْ ًُحِّ ٠ًََِيض٩َّٔ َطِضّزا ٩ِ٣ٔ َٗ َش٥َ أَِ٪ َُل یَِسُخ١َ  ِٗ  لٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوكَاَ٪ أَ

َّ َوَج١َّ  ًَز ًَاَتَبُط اہللُ  َّی  ٠ًََِيض٩َّٔ َحً ةٔ ٣َِؤجَستٔطٔ   ٔطسَّ

یب وثر، رضحت انب ابعس ریض اہلل ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب ایب رمع، ااحسؼ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ا

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہشیمہ اس ابت اک رحصی افر وخاپ  دنم راہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ازفاج ایبنل یلص 

یک  رکو اہلل اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس اؿ دف ترر وں ےک ابرے ںیم وپٹوھ نج ےک ابرے ںیم اہلل  ے رفامای ارگ مت دفونں روجع

رطػ  و اہمترے دؽ کھج اجںیئ ےگ اہیں کت ہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے جح ایک افر ںیم  ے یھب اؿ ےک اسھت جح ایک مہ  ب یسک 

راہتس ںیم ےھت افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع راہتس ےس انکرہ  ر نو ے  و ںیم یھب ربنت ےل رک انکرے  ر نوایگ اوہنں  ے احتج وپری یک 

رھپ فہ ریمے اپس آ ے ںیم  ے اؿ  ر اپین ڈاانل رشفع ایک  و اوہنں  ے فوض ایک ںیم  ے اہک اے اریم امومنینم! فہ دف تررںیت یبن رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبویں ںیم ےس وکؿ  ںیھ نج ےک ابرے ںیم اہلل زعفلج  ے رفامای ارگ مت اہلل یک رطػ روجع رکو  و 

رںیہ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک اے انب ابعس! ریتے ےئل بجعت ےہ زرہی  ے اہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک اؿ  اہمترے دؽ ےکھج

ر اک اس ابرے ںیم وپانھچ اندنسپ نوا افر ویکں الیملع ںیم اےس اپھچ ے راھک اہک فہ ہصفح افر اعہشئ  ںیھ رھپ دحثی ایبؿ رکان رشفع یک اف

ؿ ا یس وقؾ ںیم ےھت وج ترر وں  ر ہبلغ رےتھک ےھت  ب مہ دمہنی آ ے  و مہ  ے ا یس وقؾ اپیئ ہک ا ںیہ اؿ یک اہک مہ رقشی ےک ونوجا

تررںیت ولغمب ریتھک  ںیھ امہری ترر وں  ے اؿ یک ترر وں یک اعدات اایتخر رکان رشفع رکدںی افر ریما رھگ دمہنی یک دنلبی  ر ینب 

ویبی  ر ےصغ نوا  و اس  ے ےھجم وجاب دای ںیم  ے اس وک وجاب دےنی وک ربا اجان اس  ے اہک مت  اہیم نب زدی ںیم اھت ںیم اکی دؿ اینپ

 ریمے وجاب دےنی وک ویکں ربا اجےتن نو اہلل یک مسق! یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبایں یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک ٹوھڑ دیتی ےہ دؿ ےس رات کت ںیم الچ افر ہصفح )اینپ یٹیب( وجاب دیتی ںیہ افر اؿ ںیم ےس وکیئ اکی آپ یلص

 ےک اپس اچنہپ ںیم  ے اہک ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وجاب دیتی ےہ؟ اس  ے اہک اہں ںیم  ے اہک ایک مت ےس وکیئ اکی

یتھک ےہ؟ اس  ے اہک اہں ںیم  ے اہک مت ںیم ےس  س  ے ااسی ایک فہ رحمفؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دؿ ےس رات کت ٹوھڑے ر

افر اصقنؿ ا ےن ے یگ ایک مت ںیم ےس رہ اکی اس ابت ےس  ںیہ ڈریت ہک اہلل اس  ر اےنپ روسؽ یک انرایگض یک فہج ےس ہصغ رکے  س 



 

 

وک وجاب ہن دای رکف افر ہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  یک فہج ےس فہ ااچکن یالک نو اج ے یگ مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

یسک زیچ اک وساؽ رکف افر وج ریتی رضفرت نو فہ ھجم ےس امگن ےل افر ےھجت ریتی اسمہیئ دوھےک ںیم ہن ڈاےل فہ ھجت ےس زایدہ نیسح 

کی اسمہہی ااصنری اھت  س مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زایدہ وبحمب ےہ ینعی اعہشئ افر ریما ا

فآہل فملس ےک اپس ابری ابری احرض نوےت ےھت اکی دؿ فہ آات افر اکی دؿ ںیم فہ ریمے اپس فیح فریغہ یک ربخ الات ںیم یھب ایس 

ا راہ ےہ اتہک فہ مہ ےس ڑلںی  س رطح اوکس ربخ داتی افر مہ وگتفگ رکےت ےھت ہک اسغؿ اک ابداشہ اےنپ وھگڑفں ےک ریپفں ںیم لعن وگل

ریما اس یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ رھپ اشعء وک ریمے اپس آای افر ریما درفازہ اٹھکٹھک رک ےھجم آفاز دی ںیم اس یک 

ےس یھب ےڑا افر گ ت ہک رطػ الکن  و اس  ے اہک اکی ےڑا فاہعق آ ش آای ےہ ںیم  ے اہک ایک ابداشہ اسغؿ آایگ ےہ اس  ے اہک  ںیہ اس 

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ ویبویں وک الطؼ دے دی ےہ ںیم اہک دب بیصن نویئ ہصفح افر اھگ ے ںیم ڑپی افر ںیم امگؿ 

 اپس ایگ  و فہ رف رکات اھت ہک ہی نو ے فاال ےہ اہیں کت ہک ںیم  ے حبص یک امنز ادا یک اےنپ ڑپکے ےنہپ رھپ ےچین یک اجبن ارتا افر ہصفح ےک

ریہ  یھ ںیم  ے اہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مت وک الطؼ دے دی ےہ اس  ے اہک ںیم  ںیہ اجینت آپ یلص اہلل ہیلع 

ںیم  ے اہک فآہل فملس مہ ےس دحیلعہ نو رک اس ابالاخہن ںیم رشتفی رفام ںیہ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الغؾ اوسد ےک اپس آای 

رمع ےک ےئل ااجزت و فہ ادنر دالخ نوا رھپ ریمی رطػ آای افر اہک ہک ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہمترا ذرک ایک  نکی آپ 

ر اؿ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ ںیم الچ اہیں کت ہک ربنم کت اچنہپ افر ںیم ھٹیب ایگ افر اہیں اپس یہ ھچک وگ ت ےھٹ ےھت اف

ںیم ےس ضعب رف رےہ ےھت ںیم وھتڑی دری اھٹیب راہ رھپ ےھجم ایس ایخؽ اک ہبلغ نوا ںیم رھپ الغؾ ےک اپس آای اس ےس اہک ہک رمع ےک ےئل 

ااجزت و فہ دالخ نوا رھپ ریمی رطػ الکن  و اہک ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہمترا ذرک ایک  نکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اخومش رےہ ںیم ھٹیپ ریھپ رک فا س نوا ہک الغؾ  ے ےھجم اکپر رک اہک دالخ نو اجںیئ آپ ےک ےئل ااجزت دے دی یئگ ےہ ںیم فملس

 ے دالخ نو رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک آپ اکی وبرےیئ یک اٹچیئ  ر ہیکت اگل ے نو ے ےھت  س ےک اشنانت 

ملس ےک ک ول  ر گل ےکچ ےھت ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف
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آپ یلص ویبویں وک الطؼ دے دی ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمی رطػ اانپ رس ا ےن رک رفامای  ںیہ ںیم اہک اَّللّ

 اے اہلل ےک روسؽ ہک رقیشی وقؾ  یھ ترر وں وک ولغمب رےتھک ےھت  ب مہ دمہنی آ ے  و مہ  ے ا یس اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ د ےتھک

وقؾ اپیئ نج  ر اؿ یک تررںیت اغبل  ںیھ امہری ترر وں  ے اؿ یک ترر وں ےس اعدات انھکیس رشفع رکدںی ںیم اکی دؿ اینپ 

  ے اس ےک وجاب دےنی وک ربا وسحمس ایک  و اس  ے اہک ہک مت ریما وجاب تررت  ر ےصغ نوا  و اس  ے ےھجم وجاب دانی رشفع رکدای ںیم

 افر دےنی وک ربا وصتر رکےت نو اہلل یک مسق یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبایں یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وجاب دیتی ںیہ

اہک دب بیصن نویئ اؿ ںیم ےس  س  ے ااسی ایک افر اصقنؿ ا ےنای اؿ اؿ ںیم وکیئ اکی دؿ ےس رات کت ٹوھڑ یھب دیتی ےہ  و ںیم  ے 



 

 

ںیم ےس وکیئ اہلل ےک بضغ ےس افر روسؽ اہلل یک انرایگض ےس ےسیک چب یتکس ےہ  س فہ یالک یہ نویئگ  و روسؽ اہلل رکسما ے ںیم  ے 

اےل ہک ریتی اسمہیئ ھجت ےس زایدہ وخوصبرت رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم ہصفح ےک اپس ایگ ںیم  ے اہک ےھجت دوھہک ںیم ہن ڈ

افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دنسپدیہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دفرسی رمہبت مسبت رفامای ںیم  ے اہک اے اہلل 

 ے رفامای اہں رس ا ےن رک رظن دفڑایئ  ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم وکیئ دؽ اگل ے فایل ابت رکفں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رھپ ںیم  ے رھگ ںیم رس ا ےنای  و اہلل یک مسق ںیم  ے وکیئ زیچ ہن دیھکی  ےس دھکی رک ریمی اگنہ رھپیت وسا ے نیت ڑمچفں ےک ںیم  ے 

ملس یک اتم  ر فتعس رک رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےس داع رکںی ہک اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

دے اسیج ہک افرس ف رفؾ  ر فتعس یک ےہ احالہکن فہ اہلل یک ابعدت  ںیہ رکےت  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیسے نو رک ھٹیب 

 ےئگ رھپ رفامای اے انب اطخب ایک  و کش ںیم ےہ اؿ ووگں یک دمعہ زیچںی ا ںیہ داین یہ ںیم دے دی یئگ ںیہ ںیم  ے رعض ایک اے

اہلل ےک روسؽ ریمے ےئل رفغمت بلط رکںی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے گ ت ہصغ یک فہج ےس مسق اھکیئ ہک اکی ہنیہم 

 کت اینپ ویبویں ےک اپس ہن اجؤں اگ اہیں کت ہک اہلل  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر اتعب رفامای۔

ااحسؼ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ایب وثر، رضحت انب ابعس  ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب ایب رمع، :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ارہا ہیلع ےک ایبؿ ںیماالیء افر ترر وں ےس دجا نو ے افر ا ںیہ اایتخر دےنی

ظ  

  افر اہلل ےک وقؽ اؿ ت

     1202    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہزی، رعوہ، ًائظہ ےن ٛہا ٣ح٬ے رعوہ ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوةُ  أَِخبََرنٔی رُعِ َٓ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  ٠َِيطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِي٠َّة َزَخ١َ  َٟ وَ٪  ٍْ َؤًِْشُ ا ٣ََضی تِٔش

ََّک َزَخ٠َِت ٣ٔ  ٠َِی٨َا َطِضّزا َوإ٧ٔ ًَ َش٤َِت أَِ٪ َُل َتِسُخ١َ  ِٗ ََّک أَ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ٥َ بََسأَ بٔی  َ٘ َوَس٠َّ َٓ ص٩َُّ  ی٩َ أًَُسُّ ٍٕ َؤًِْشٔ ا٢َ ٩ِ تِٔش

 ٔ َحلٔی ٓ ٌِ ٠ًََِئک أَِ٪ َُل َت ََل  َٓ َٟٔک أ٣َِّزا  ِّی َذأَکْ  ٔن ًَائَٔظُة إ ا٢َ یَا  َٗ وَ٪ ث٥َُّ  ٍْ َؤًِْشُ ِضَز تِٔش أَ إٔ٪َّ اٟظَّ َّی َتِشَتأ٣ِٔزٔی أَبََویِٔک ث٥َُّ ََقَ يطٔ َحً

َّ أَجِ  َّی ب٠ََ ١ُِٗ ْٔلَِزَوأجَک َحً اٗٔطٔ ًَلَیَّ اِْلَیَة َیا أَیَُّضا ا٨َّٟٔيیُّ  ٥ِ یَُٜو٧َا َٟٔيأ٣َُِزانٔی بَٔٔفَ َٟ ٥َٔ٠ًَ َواہللٔ أَ٪َّ أَبََویَّ  ِس  َٗ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ًَٔوامّی  ّزا 

 َ٤ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ َة  اَر اِْلَٔخَ َٟطُ َواٟسَّ ِّی أُرٔیُس اہللَ َوَرُسو إٔن َٓ ٠ُِت أََو فٔی َصَذا أَِسَتأ٣ِٔزُ أَبََویَّ  ُ٘ َٓ َِٟت  ا أَِخبََرنٔی أَیُّ َٗ َٓ َِٟت َُل ْز  ا َٗ ًَائَٔظَة  وُب أَ٪َّ 

٥َ إٔ٪َّ اہلَل أَِرَس٠َىٔی ٣ُ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی اِختَرِتَُک  ا٢َ تُِدبٔرِ ََٔشائََک أَن َٗ ٨ِّّتا  ٌَ ٥َِٟ یُزِٔس٠ِىٔی ٣َُت ا َو ِّ َب٠ِّ



 

 

٠ُُٗوب٤َُُٜا َِٟت  ٠ُُٗوب٤َُُٜا ٣َا ِت  َِ َتاَزةُ َػ َٗ 

زرہی، رعفہ، اعہشئ  ے اہک ےھجم رعفہ  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ربخ دی اوہنں  ے اہک  ب اسیتن راںیت سگر ںیئگ  و 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی ال ے افر ھجم ےس ویبویں وک ےنلم اک آاغز رفامای ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک 

ہلل ہیلع فآہل فملس  ے امہرے اپس آ ے یک اکی ہنیہم یک مسق ا ےنیئ  یھ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسیتن روسؽ! آپ یلص ا

دؿ ےک دعب یہ رشتفی ےل آ ے ںیہ ںیم ا ںیہ رامر رک ریہ نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہنیہم یھبک یھبک اسیتن دؿ اک 

ہشئ! ںیم ھجت ےس اکی اعمہلم آ ش رک ے فاال نوں ھجت  ر اس ںیم دلجی ہن رکان الزؾ ےہ اہیں کت ہک  و یھب نوات ےہ رھپ رفامای اے اع
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 ے اہک قیقحت اہلل یک مسق! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجےتن ےھت ہک ریمے فادلنی ےھجم یھبک یھب آپ یلص اہلل ہیلع  اہلل اعتٰیل اہنع

فآہل فملس ےس دجا نو ے وک وشمرہ ہن دںی ےگ ںیم  ے اہک ایک ںیم اس اعمہلم ںیم اےنپ فادلنی ےس وشمرہ رکفں ںیم  و اہلل افر اس ےک 

فملس افر آرخت ےک رھگ اک ارادہ رکیت نوں رمعم  ے اہک ےھجم اویب  ے ربخ دی ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 یبن  ے اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ویبویں وک اس ابت یک ربخ ہن دںی ہک ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر ایک ےہ  و

فملس  ے اؿ ےس رفامای اہلل  ے ےھجم غلبم انب رک اجیھب ےہ فیلکت ںیم ڈاےنل فاال انب رک وعبمث  ںیہ رفامای داتدہ  ے " رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

مَاا" اک ینعم اہمترے دؽ کھج رےہ ںیہ ایک ےہ۔
ُک
ُ
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 زرہی، رعفہ، اعہشئ  ے اہک ےھجم رعفہ  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1203    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساہلل اب٩ یزیس ٣ولی اسوز ب٩ سٔيا٪، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

يَ  ِٔ ٔ ب٩ِٔ ُس ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ٣َِولَی اِْلَِسَوز  ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ًَِبسٔ اَحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   ٪َ



 

 

 َٟ ٔ َٓأَِرَس١َ إ َة َوصَُو َُائْٔب  ِٟبَتَّ َضا ا َ٘ ٕؽ ك٠ََّ ِٔ ٤ِزٔو ب٩َِ َح ًَ ِيٕص أَ٪َّ أَبَا  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ  ٩ًَِ َشدَٔلِتطُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٓ  ٕ ٌٔير ِيَضا َوٛٔي٠ُطُ بَٔظ

َحائَِت  َٓ ٠َِی٨َا ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ  ًَ َٟٔک  ا٢َ َواہللٔ ٣َا  َ٘ ٠ًََِيطٔ  َٓ َٟٔک  َِٟيَص  ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ ِت َذَٟٔک  ََٓذََکَ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ی ٨ًِٔ  ًَِتسِّ َظاصَا أَِػَحابٔی ا ِِ ا٢َ ت٠ِٔٔک ا٣َِزأَْة َي َٗ یٕک ث٥َُّ  َتسَّ فٔی بَِئت أ٦ُِّ َْشٔ ٌِ أ٣َََزصَا أَِ٪ َت َٓ ْة  َ٘ َٔ ََ َٓ َّطُ َرُج١ْ َس اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ  إ٧ٔ

اؤَیَة ب٩َِ أَبٔی ٌَ َُٟط أَ٪َّ ٣ُ ُت  ا َح٠ِ٠َُت َذََکِ َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ َٓآذ٧ٔٔيىٔی  إَٔذا َح٠ِ٠َٔت  َٓ ٌٔيَن ثَٔيابَٔک  ـَ ًَِِم َت َياَ٪ َوأَبَا َجِض٥ٕ َخَلَبانٔی  أَ ِٔ ُس

ا أَبُو َجِض٥ٕ  ٥َ أ٣ََّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٜٔهٔی َٓ ِ َٟطُ ا٧ ٠ُوْک َُل ٣َا٢َ  ٌِ ُؼ َٓ اؤَیُة  ٌَ ا ٣ُ ًَاتٔ٘ٔطٔ َوأ٣ََّ  ٩ًَِ ًََؼاُظ   ٍُ ـَ ََل َي َٓ

١َ اہللُ ٓٔيطٔ َخيِّرا َواُِتََبِلُت  ٌَ َح َٓ َِٜحُتُط  ٨َ َٓ ٜٔهٔی أَُسا٣ََة  ِ ا٢َ ا٧ َٗ صُِتُط ث٥َُّ  َٓرَکٔ  أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس 

یل اوسد نب ایفسؿ، ایب ہملس نب دبعارلنمح ، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل انب سیدی وم

رفاتی ےہ ہک اوبرمع نب صفح  ے اےس الطؼ ابنئ دی افر فہ اغبئ ےھت  و اس اوبرمع  ے اےنپ فلیک وک وَج دے ےک اس یک رطػ اجیھب 

ی وکیئ زیچ الزؾ  ںیہ ےہ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فہ اس ےس انراض نویئ اس  ے اہک اہلل یک مسق امہرے اف ر ریت

زؾ دختم ںیم احرض نویئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس  ر ریتا ہقفن ال

رشکی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اہں اینپ دعت وپری رکے رھپ   ںیہ ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس مکح دای ہک فہ اؾ

رفامای فہ ا یس تررت ےہ اہجں امہرے احصہب ارثک  عم نوےت رےتہ ںیہ  و انب اؾ وتکمؾ اےنپ اچچ ےک ےٹیب ےک اپس دعت وپری رک ویکہکن فہ 

 و ےھجم ربخ دانی یتہک ںیہ  ب ںیم  ے دعت وپری انانیب آدیم ںیہ فاہں مت اےنپ ڑپکفں وک ااتر یتکس نو  ب ریتی دعت وپری نو اج ے 

 رکیل  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک االطع دی ہک اعمفہی نب اوبایفسؿ افر اوبمہج  ے ےھجم اغیپؾ اکنح دای ےہ آپ یلص

سلفم آدیم ےہ ہک اس ےک اپس امؽ  ںیہ اس اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ااب مہج اینپ الیھٹ وک دنکے ےس  ںیہ ااترات ینعی گ ت 

ےئل  و ااسہم نب زدی ےس اکنح رک ےل ںیم  ے اےس اندنسپ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ااسہم ےس اکنح رک ںیم  ے اس 

 اس ںیم ا یس ریخ فوخیب اطع یک ہک ھجم  ر رکش ایک اج ے اگل۔ ےس اکنح ایک  و اہلل  ے

، امکل، دبعاہلل انب سیدی ومیل اوسد نب ایفسؿ، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک 
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ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز اب٩ ابی حاز٦، ٗتیبہ، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِبٔس  َحسَّ ًَ ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا َحسَّ ـّ ُٗتَِیَبُة أَِي ا٢َ  َٗ ٕ َو ىٔی اب٩َِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٌِ َي

َضا َز  َ٘ َُّط ك٠ََّ ِيٕص أ٧َ َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ارٔیَّ ك٠َِٔيض٤َٔا  َ٘ ِٟ َّ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ی اہللُ ِوُجَضا فٔی 

٩٤َٔ٠ًَِّ َرُسو٢َ ا ُ َِٟت َواہللٔ َْل ا َٗ ا َرأَِت َذَٟٔک  َّ٤٠َ َٓ َة زُوٕ٪  َ٘ َٔ ََ ٠ًََِيَضا   َٙ َٔ َِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوكَاَ٪ أَ إِٔ٪ ًَ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

٥ِ َت٩ُِٜ لٔی  َٟ َّٟٔذی ُيِؼ٠ُٔحىٔی َوإِٔ٪  ْة أََخِذُت ا َ٘ َٔ ََ َّی اہللُ كَاَ٪ لٔی  ُت َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذََکِ َِٟت  ا َٗ ٥َِٟ آُخِذ ٨ِ٣ُٔط َطِيّئا  ْة  َ٘ َٔ ََ

َٟٔک َوَُل ُسِٜىَی َة  َ٘ َٔ ََ ا٢َ َُل  َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

ٰیل اہنع ےس ہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی انب ایب احزؾ، ہبیتق، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعت

رفاتی ےہ ہک اس ےک اخفدن  ے اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم الطؼ دی افر اس ےک ےئل ھچک وھتڑا اس ہقفن دای 

ر  ب اس  ے ہی داھکی  و اہک اہلل یک مسق ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ دفں یگ  س ارگ ریمے ےئل ہقفن نوا  و ںیم دقب

افکتی ےل وں یگ افر ارگ ریمے ےئل رخہچ ہن نوا  و اس ںیم اس ےس ھچک یھب ہن وں یگ یتہک رھپ ںیم  ے اس اک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای رتیے ےئل ہن ہقفن ےہ افر ہن ناکؿ۔

 سی انب ایب احزؾ، ہبیتق، وقعیب انب دبعارلامحؿ اقری، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنعہبیتق نب دیعس، دبعایزع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1205    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٤ًزا٪ ب٩ ابی ا٧ص، ابی س٤٠ہ، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی أ٧ََٕص  َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِيٕص َحسَّ َٗ اك٤ََٔة ب٨َِٔت  َٓ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ َُّط  أ٧َ

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  َحائَِت إ َٓ ٠ًََِيَضا   َٙ ٔٔ َبَی أَِ٪ ی٨ُِ أ َٓ َضا  َ٘ ٤َِِٟدزُومٔیَّ ك٠ََّ أَِخبََرِتىٔی أَ٪َّ َزِوَجَضا ا ا٢َ َٓ َ٘ َٓ أَِخبََرِتُط  َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ل

َّی اہللُ  َّطُ َرُج١ْ أَ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓإ٧ٔ ُٜونٔی ٨ًَِٔسُظ  َٓ ٔلَی اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ  اذَِصٔيی إ َٓ َٓا٧َِت٘ٔلٔی  َٟٔک  َة  َ٘ َٔ ََ ٥َ َُل  ٌٔيَن ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ـَ ًَِِم َت

 ثَٔيابَٔک ٨ًَِٔسظُ 

اتی ےہ ہک اؿ ےک اخفدن ہبیتق نب دیعس، ق ،، رمعاؿ نب ایب ا،س، ایب ہملس، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رف



 

 

زخمفیح  ے ا ںیہ الطؼ دے دی افر اس وک رخہچ دےنی ےس ااکنر رک دای اس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

 ںیہ ےہ احرض نو رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ابت یک ربخ دی  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتے ےئل رخہچ 

 افر  و انب اؾ وتکمؾ ےک اہں لقتنم نو اج افر ایہن ےک اپس رہ ویکہکن فہ انانیب آدیم ںیہ افر  و اےنپ ڑپکے اس ےک اپس ااتر یتکس ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، رمعاؿ نب ایب ا،س، ایب ہملس، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1206    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ہ ب٨ت ٗيص ؿحاک ب٩ ٗيص٣ح٤س ب٩ رآٍ، حشين ب٩ ٣ح٤س، طیبا٪، یحٌی، ابوس٤٠ہ، حرضت ٓاك :  راوی

 َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی  ث٨ََا َطِیَباُ٪  ٕس َحسَّ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٕ أَِخبََرنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة أَ٪َّ و َحسَّ ْٔير

ِيٕص أَِخبََرِتطُ  َٗ أک ب٩ِٔ  حَّ َـّ ِيٕص أُِخَت اٟ َٗ اك٤ََٔة ب٨َِٔت  ٔلَی َٓ َٙ إ َضا ثَََلثّا ث٥َُّ ا٧َِل٠َ َ٘ ٤َِِٟدزُومٔیَّ ك٠ََّ ٔ ا ٤ُِِٟٔيَرة ٔؽ ب٩َِ ا ِٔ أَ٪َّ أَبَا َح

أََتِوا َرُس  َٓ ََََفٕ  َِٟؤٟئس فٔی  َٙ َخأُٟس ب٩ُِ ا َٓا٧َِل٠َ ْة  َ٘ َٔ ََ ٠ًََِی٨َا  َٟٔک  َِٟيَص  ََٟضا أَص٠ُُِط  ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟي٩ٔ٤َ  ٠َِيطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٥َ فٔی و٢َ اہللٔ َػل َوَس٠َّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ ٕة  َ٘ َٔ ََ َضا ٩ِ٣ٔ  َٟ َض١ِ  َٓ َٙ ا٣َِزأََتُط ثَََلثّا  ٕؽ ك٠ََّ ِٔ اُٟوا إٔ٪َّ أَبَا َح َ٘ َٓ َِٟيَشِت بَِئت ٣َِي٤ُو٧ََة   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ِيَضا أَِ٪ َُل َتِش  َٟ ٔ ةُ َوأَِرَس١َ إ ٌٔسَّ ِٟ ٠َِيَضا ا ًَ ْة َو َ٘ َٔ ََ َضا  ِيَضا أَ٪َّ أ٦َُّ َٟ َٟ ٔ یٕک ث٥َُّ أَِرَس١َ إ ٔلَی أ٦ُِّ َْشٔ ٔشٔک َوأ٣َََزَصا أَِ٪ َت٨َِت١َٔ٘ إ ِٔ بٔ٘ٔيىٔی ب٨َٔ

ٔت  ٌِ َّٔک إَٔذا َوَؿ َٓإ٧ٔ ًَِِم  َ ٕ اِْل ٔلَی اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ ا٧َِل٠ٔقٔی إ َٓ ُٟوَ٪  ٤َُِٟضأجزُوَ٪ اِْلَوَّ یٕک َیأِتٔيَضا ا َٓ  َْشٔ ٥ِ َیَزٔک  َٟ َِٟيطٔ خ٤َٔاَرٔک  ٔ ِت إ َ٘ ا٧َِل٠َ

٥َ أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٔس ب٩ِٔ َحارٔثَةَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٜحَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِ تَُضا أ٧َ ِت ًٔسَّ ـَ ا ٣َ َّ٤٠َ َٓ 

نب  دمحم نب راعف، نیسح نب دمحم، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، رضحت افہمط تنب س ، کاحک نب س ، یک نہب ےس رفاتی ےہ ہک اوبصفح

ریغمہ زخمفیم  ے اےس نیت الطںیق دے دی رھپ نمی یک رطػ الچ ایگ  و اس ےک رھگ فاوں  ے اؿ ےس اہک امہرے ےئل ریتا ہقفن الزؾ 

 ںیہ اخدل نب فدیل دنچ ووگں ےک اسھت ےلچ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ومیمہن ےک رھگ ںیم آ ے اوہنں  ے اہک 

ویبی وک نیت الطںیق دے دی ںیہ ایک اس اک ہقفن ےہ؟  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس ےک ےئل ہقفن اوبصفح  ے اینپ 

 ںیہ ہکلب دعت ےہ افر اس یک رطػ اغیپؾ اجیھب رک ریمے وشمرہ ےک ریغب اےنپ اکنح  ر دلجی ہن رکان افر اےس مکح دای ہک فہ اؾ رشکی 

اس یک رطػ اغیپؾ اجیھب ہک اؾ رشکی ےک اپس اہمرجنی افنیل آےت ںیہ اس ےئل  و انب اؾ وتکمؾ انانیب ےک یک رطػ لقتنم نو اج ے رھپ 

اپس یلچ اج  ب  و اانپ دفہٹپ ااترے یگ  و فہ ےھجت ہن دںیھکی ےگ  س فہ اس یک رطػ یلچ  ب اس یک دعت وپری نویئگ  و روسؽ اہلل 



 

 

 نب زدی نب احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رکدای۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ اک اکنح ااسہم

 دمحم نب راعف، نیسح نب دمحم، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، رضحت افہمط تنب س ، کاحک نب س ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیمہقلطم ابہنئ

     1207    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوس٤٠ہ رضی  :  راوی

 ٨ًہاہلل تٌالٰی ٨ًہا ےن حرضت ٓاك٤ہ ب٩ ٗيص رضی اہلل تٌالٰی 

 ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔي١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ٌٔيٕس َواب٩ُِ حُِحز ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ َحسَّ ٤ِزٕو  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ََفٕ 

ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیبَ  ِيٕص ح و َحسَّ َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ  ٩ًَِ ٤ِزٕو أَبٔی َس٤َ٠ََة  ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َة َحسَّ

٨ُِت ٨ًَِٔس َرُج١ٕ  ُٛ َِٟت  ا َٗ تَِبُت َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔيَضا َٛٔتابّا  َٛ ا٢َ  َٗ ِيٕص  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة   ٩ِ٣ٔ بَىٔی ٣َِدزُو٦ٕ َحسَّ

أَِرَس٠ُِت  َٓ َة  ِٟبَتَّ ىٔی ا َ٘ َل٠َّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َةَ َٓ  ٕ ْٔير َٛ ىَی َحٔسیٔث َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٌِ َِٟحسٔیَث ب٤َٔ وا ا َِٗتؼُّ َة َوا َ٘ َٔ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ أَبَِتغٔی ا٨َّٟ َُيَِر  إ

ٔشٔک  ِٔ ُٔوتٔی٨َا ب٨َٔ ٤ًَِزٕو َُل َت ٔس ب٩ِٔ   أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ٣َُح٤َّ

، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رضحت ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع، انب رفعج

افہمط نب س ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی یک ےہ ہک ںیم  ے اس ےک ابرے ںیم اؿ یک رطػ اکی طخ اھکل  و افہمط  ے اہک ہک ںیم 

  ے اس ےک رھگ فاوں یک رطػ ہقفن اک اطمہبل ینب زخمفؾ ںیم ےس اکی آدیم ےک اپس  یھ اس  ے ےھجم الطؼ ہتب دے دی انچہچن ںیم

 رکےت نو ے اغیپؾ اجیھب ابیق دحثی سگر یکچ ےہ۔

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع، انب رفعج، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے  :  رافی

 رضحت افہمط نب س ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1208    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، اباس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘و :  راوی

 ًوٖ، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ٕس حَ  ٌِ وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ا  ٌّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َج٤ٔي ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ َػاَحسَّ ث٨ََا أَبٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ سَّ ٟٕٔح 

َّضَ  ِيٕص أَِخبََرِتُط أ٧َ َٗ اك٤ََٔة ب٨َِٔت  َٓ ٖٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِٔٔؽ ٔطَضإب أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َح ا كَا٧َِت َتِحَت أَبٔی 

 َ ٤َِت أ ًَ زَ َٓ إت  َ٘ َضا آَٔخَ ثَََلٔث َتِل٠ٔي َ٘ َل٠َّ َٓ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ؤجَضا ب٩ِٔ ا تٔيطٔ فٔی َُخُ ِٔ ٥َ َتِشَت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََّضا َجائَِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٧

طُ فٔی َُخُ  َٗ أَبَی ٣َزَِواُ٪ أَِ٪ ُيَؼسِّ َٓ ًَِِم  َ ٕ اِْل ٔلَی اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ أ٣َََزَصا أَِ٪ َت٨َِت١َٔ٘ إ َٓ َٗ ٩ِ٣ٔ بَِیتَٔضا  ةٔ ٩ِ٣ٔ بَِیتَٔضا و  َ٘ ٤َُِٟل٠َّ ا٢َ ؤد ا

ِيٕص  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ ًَلَی  َٔک  ِت ذَٟ ًَائَٔظَة أ٧َرَِکَ َوةُ إٔ٪َّ   رُعِ

نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب باہب، اابہملس نب دبعارلنمح نب ترػ، رضحت افہمط 

ٰیل ہنع نب صفح نب ریغمہ ےک اکنح ںیم  یھ اس  ے ا ںیہ تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اوبرمع ریض اہلل اعت

نیت الطںیق دے دںی رھپ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نویئ اےنپ رھگ ےس ےنلکن ےک ابرے ںیم وتفی  ےنی 

ٰیل ہنع انانیب یک رطػ لقتنم نو اج ے افر رمفاؿ ےک ےئل  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس مکح دای ہک فہ انب اؾ وتکمؾ ریض اہلل اعت

 ے اؿ یک دصتقی رک ے ےس ااکنر رکدای ہک ہقلطم اےنپ رھگ ےس ےلکن افر رعفہ  ے اہک ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے یھب افہمط تنب 

 س ، یک اس ابت وک امےنن ےس ااکنر رکدای۔

نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب باہب، اابہملس نب دبعارلامحؿ نب ترػ، رضحت نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب  :  رافی

 افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1209    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ححين، ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، رعوہ، ًائظہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْل ِي١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََا حَُحيِْن َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ َوَة ِس٨َ و َحسَّ ِو٢ٔ رُعِ َٗ  ٍَ ٠َُط ٣َ ِْ ٣ٔ ٔ از

اك٤َٔةَ  َٓ ًَلَی  ِت َذَٟٔک  ًَائَٔظَة أ٧َرَِکَ  إٔ٪َّ 

، ق ،، لیقع، انب باہب، رعفہ، اعہشئ ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 

ن
 
ح ی
د

 دمحم نب راعف، 



 

 

، ق ،، لیقع، انب باہب، رعفہ، اعہشئ :  رافی

 

ن
 
ح ی
د

 دمحم نب راعف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1210    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ت ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ رضی اہلل تٌالٰی اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرض :  راوی

 ٨ًہ

 َ ٚٔ أَِخب ا ًَِبُس اٟزَّزَّ اَُل أَِخبََر٧َا  َٗ ِبٕس  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َوا٠َّٟ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ َر٧َا ٣َ

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ أَِرَس١َ  ب٩ِٔ  َٓ َِٟي٩ٔ٤َ  ٔلَی ا ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب إ  ٍَ َد ٣َ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ََخَ ٔؽ ب٩ِٔ ا ِٔ ٤ِزٔو ب٩َِ َح ًَ اك٤ََٔة ًُتَِبَة أَ٪َّ أَبَا  َٓ ٔلَی ا٣َِزأَتٔطٔ  إ

َِٟحارَٔث ب٩َِ صَٔظا٦ٕ َو  ََٟضا ا ٕة كَا٧َِت َبَ٘ٔيِت ٩ِ٣ٔ كَََلَٗٔضا َوأ٣َََز  َ٘ ِيٕص بَٔتِل٠ٔي َٗ ََٟضا َواہللٔ ب٨ِٔٔت  اَُل  َ٘ َٓ ٕة  َ٘ َٔ َة ب٨َٔ ٌَ ًَيَّاَغ ب٩َِ أَبٔی َربٔي

َٟضُ  ِو َٗ ُط  َٟ ِت  ََٓذََکَ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ْة إُٔلَّ أَِ٪ َتُٜونٔی َحا٣َّٔل  َ٘ َٔ ََ َٟٔک  اِسَتأَِذ٧َِتُط فٔی ٣َا  َٓ َٟٔک  َة  َ٘ َٔ ََ ا٢َ َُل  َ٘ َٓ ٤َا 

ا٢ٔ  َ٘ ٔ ٍُ ثَٔيابََضا ٨ًِٔ  أُل٧ِت ـَ ًَِِم َت ٕ َوكَاَ٪ أَ ٔلَی اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ ا٢َ إ َ٘ َٓ َِٟت أَی٩َِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َ٘ َٓ ََٟضا  أَذَٔ٪  ا َٓ َّ٤٠َ َٓ َسُظ َوَُل َیَزاَصا 

 َٓ ٥َ أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٜحَضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِ تَُضا أ٧َ ِت ًٔسَّ ـَ ٩ِ ٣َ ًَ بٔيَؼَة ب٩َِ ذَُؤیِٕب َيِشأََُٟضا  َٗ َِٟيَضا ٣َزَِواُ٪  ٔ أَِرَس١َ إ

ٌِٔؼ٤َةٔ  ِٟ َِٟحٔسیَث إُٔلَّ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَةٕ َس٨َأُِخُذ بٔا ٍِ َصَذا ا ََِش٤َ  ٥َِٟ ا٢َ ٣َزَِواُ٪  َ٘ َٓ ثَِتُط بٔطٔ  َحسَّ َٓ َِٟحٔسیٔث  ٠ًََِيَضا  ا ًَّٟٔی َوَجِس٧َا ا٨َّٟاَض  ا

اك٤َُٔة حٔي َٓ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٔ ُجوص٩َُّ ٩ِ٣ٔ بُُيوتٔض َّ َوَج١َّ َُل تَُِخٔ ًَز ا٢َ اہللُ  َٗ آُ٪  َُِٟقِ بَِيىٔی َوبَِی٥ُِٜ٨َ ا َٓ ِو٢ُ ٣َزَِواَ٪  َٗ َضا  َِ َِٟت َن ب٠ََ ا َٗ ٩َّ اِْلَیَة 

 َ٘ َٔ ََ وُٟوَ٪ َُل  ُ٘ َٕ َت َِٜي َٓ ََلٔث  َّْ َس اٟ ٌِ ٕ َیِحُسُث َب أَیُّ أ٣َِز َٓ ْة  ٌَ َٟطُ ٣َُزاَج ََل٦َ َصَذا ٩ِ٤َٟٔ كَا٧َِت  ٌَ َٓ ٥ِ َت٩ُِٜ َحا٣َّٔل  َٟ ََٟضا إَٔذا  َة 

 َتِحبُٔشو٧ََضا

ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ینپ ویبی یک رطػ الطؼ یجیھب وج اس یک الطؼ اوبرمع نب صفح نب ریغمہ یلع نب ایب اطبل ےک اسھت نمی یک رطػ ےئگ  و اس  ے ا

ےس ابیق  یھ افر اس ےک ےئل ہقفن اک احرث نب اشہؾ افر ایعش نب اوبرہعیب وک مکح دای اؿ دفونں  ے اس ےس اہک ہک اہلل یک مسق ریتے 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےئل ہقفن  ںیہ وسا ے اس ےک ہک  و احہلم نویت اس  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آرک آ

اؿ یک وقؾ اک ذرک ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتے ےیل ہقفن  ںیہ ےہ افر آپ ےس اس  ے ااقتنؽ )ناکؿ( یک ااجزت 

انب اؾ وتکمؾ یک  امیگن  و اےس ااجزت دے دی یئگ اس  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ! اہکں اجؤں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای@



 

 

رطػ افر فہ انانیب ںیہ  و اےنپ ڑپکے اس ےک اپس ااتر )آاسین ےس دبتلی رک یتکس( ےہ افر فہ اےس ہن دےھکی اگ  ب اس یک دعت سگر 

ہک  یئگ  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس اک اکنح ااسہم نب زدی ےس رک دای افہمط یک رطػ رمفاؿ  ے ہصیبق نب ذفبی وک اجیھب

اس ےس دحثی ےک ابرے ںیم وپٹوھ  و اس  ے اےس ایبؿ ایک  و رمفاؿ  ے اہک مہ  ے ہی دحثی اکی تررت ےک وسا یسک ےس  ںیہ 

ینس افر مہ فیہ اعمہلم اایتخر رکںی ےگ  س  ر اعؾ ووگں وک مہ  ے اپای ےہ  ب افہمط وک رمفاؿ اک ہی وقؽ اچنہپ  و اس  ے اہک  س ریمے 

( ا ںیہ اےنپ رھگفں ےس ہن اکنو افہمط افر اہمترے درایمؿ  َ
ّ

 

ن
ِ
ِه

 

ہ

و ُ ُ
 
َ نِْم ي
ّ

 

ن
ُ
ه

 ِوُج
ْ

 

ُ

 

ا ت
َ
ہلصیف رک ے فاال رقآؿ ےہ اہلل  ے رفامای ےہ ) ل

 ے اہک ہی آتی اس ےک ےئل ےہ  س ےک ےئل روجع نو  س نیت الطؼ ےک دعب وکاسن اعمہلم نو ے فاال ےہ رھپ مت ےسیک ےتہک نو ہک اس 

 وصرت ںیم ےہ  ب فہ احہلم ہن نو افر مت اےس سک دلیل ےس رفوک ےگ۔ےک ےئل ہقفن ہن نوان اس 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1211    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ہظي٥، سيار، حؼين، ٣ِيرہ، اطٌث، ٣حاٟس، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، زاؤز ، حرضت طٌيی :  راوی

ثَىٔی ُزَصيِرُ بِ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخاَحسَّ ُث َو٣َُحأْٟس َوإِٔس٤َ ٌَ ث٨ََا صَُظِي٥ْ أَِخبََر٧َا َسيَّاْر َوحَُؼيِْن َو٣ُِٔيَرةُ َوأَِط ٕب َحسَّ ٟٕٔس َوَزاُوزُ ٩ُ رَحِ

أئ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ـَ َٗ  ٩ًَِ ُِٟتَضا  َ َشأ َٓ ِيٕص  َٗ َٓاك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  ًَلَی  ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ُض٥ِ  ٠َِيَضا ك٠ُُّ ًَ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

٥َ فٔی ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َداَػ٤ُِتطُ إ َٓ َِٟت  ا َ٘ َٓ َة  ِٟبَتَّ َضا َزِوُجَضا ا َ٘ َِٟت ك٠ََّ ا َ٘ َٓ  ٥ِ٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ةٔ  َ٘ َٔ ِٜىَی َوا٨َّٟ اٟشُّ

 ٔ ّة َوأ٣َََزن َ٘ َٔ ََ ١ِ لٔی ُسِٜىَی َوَُل  ٌَ ٕ َیِح ًَِتسَّ فٔی بَِئت اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦  ی أَِ٪ أَ

زریہ نب رحب، ،میش، ایسر، نیصح، ریغمہ، ا ثع، اجمدل، اامسلیع نب ایب اخدل، داؤد، رضحت یبعش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افہمط تنب 

ہلصیف وپاھچ اس  ے اہک ہک اس ےک  س ، ےک اپس آای افر ںیم  ے اس ےس اس ےک اےنپ ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک

اخفدن  ے اےس الطؼ ہتب ددیی  یھ ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ناکؿ افر رخہچ اک رادہم آ ش ایک یتہک ںیہ ہک 

 ؾ ےک رھگ وپری رکفں۔ےھجم ہن ناکؿ دای ایگ افر ہن رخہچ افر ےھجم مکح دای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہک ںیم دعت انب اؾ وتکم

 زریہ نب رحب، ،میش، ایسر، نیصح، ریغمہ، ا ثع، اجمدل، اامسلیع نب ایب اخدل، داؤد ، رضحت یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  ے ےک ایبؿ ںیمہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو

     1212    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، حؼين، زاؤز ، ٣ِيرہ، اس٤اًي١، اطٌث، حرضت طٌيی سے روایت ےہ ٛہ ٣يں ٓاك٤ہ ب٨ت  :  راوی

 ٗيص

٩ًَِ حَُؼيِٕن َو  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  ًَلَی و َحسَّ ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ َُّط  ٔيیِّ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َث  ٌَ ٌٔي١َ َوأَِط َزاُوَز َو٣ُِٔيَرَة َوإِٔس٤َ

٩ًَِ صَُظِي٥ٕ   ٕ ١ِْٔ َحٔسیٔث ُزَصيِر ِيٕص ب٤ٔٔ َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ 

دختم ںیم احرض  ییحی نب ییحی، ،میش، نیصح، داؤد، ریغمہ، اامسلیع، ا ثع، رضحت یبعش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افہمط تنب س ، یک

 نوا ابیق دحثی زریہ نب اشہؾ یک رطح ےہ۔

 ییحی نب ییحی، ،میش، نیصح، داؤد ، ریغمہ، اامسلیع، ا ثع، رضحت یبعش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افہمط تنب س ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1213    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس ب٩ حارث ہحِم، ابواٟح٥ٜ، حرضت طٌيی :  راوی

ُِٟضَحيِ  َِٟحارٔٔث ا ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔيیُّ  ٌِ ث٨ََا اٟظَّ ٥َٜٔ َحسَّ َِٟح اْر أَبُو ا ث٨ََا َسيَّ ةُ َحسَّ ث٨ََا َُقَّ ِٔمُّ َحسَّ

 ِٟ ٩ًَِ ا ُِٟتَضا  َ ََٓشأ َٙ ُس٠ِٕت  ت٨َِا َسؤی َ٘ ت٨َِا بٔزُكَٔب اب٩ِٔ كَإب َوَس َٔ أَِتَح َٓ ِيٕص  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ ًَلَی  َتسُّ َزَخ٨َ٠ِا  ٌِ ٔة ثَََلثّا أَی٩َِ َت َ٘ ٤َُل٠َّ

ًَِتسَّ فٔی أَصِلٔی ٥َ أَِ٪ أَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٓأَذَٔ٪ لٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل لٔی ثَََلثّا  ٌِ ىٔی َب َ٘ َِٟت ك٠ََّ ا َٗ 

ی، اوبامکحل، رضحت یبعش ےس رفاتی ےہ ہک مہ افہمط تنب س ، ےک اپس ےئگ  و اوہنں  ے ںیمہ 

 م
ج
ہ 

ییحی نب بیبح، اخدل نب احرث 

الھکںیئ افر وجار اک وتس الپای ںیم  ے اؿ ےس اس ہقلطم ےک ابرے ںیم وپاھچ  ےس نیت الطںیق دی ںیئگ ہک فہ  انب اطبل یک رت وجھکرںی

دعت اہکں سگارے؟ اوہنں  ے اہک ہک ریمے اخفدن  ے ےھجم نیت الطںیق دے دںی  و اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم 

 فں۔ااجزت دی ہک ںیم اےنپ الہ ںیم دعت وپری رک

ی، اوبامکحل، رضحت یبعش :  رافی

 م
ج
ہ 

 ییحی نب بیبح، اخدل نب احرث 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1214    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، طٌيی، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ َحسَّ  ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َضِي١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس

ا٢َ  َٗ ٔة ثَََلثّا  َ٘ ٤َُِٟل٠َّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِيٕص  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ  ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ْة  اٟظَّ َ٘ َٔ ََ ََٟضا ُسِٜىَی َوَُل   َِٟيَص 

،، یبعش، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفس
 ی 
ہہ

ؿ، ہملس نب 

 ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک ابرے ںیم  ےس الطںیق نوںیئگ رفامای اس ےک ےئل ہن ناکؿ ےہ افر ہن ہقفن۔

،، یبعش، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب ینثم، انب  ،رر، دبعارلامحؿ نب دہمی، ایفسؿ، ہملس نب :  رافی
 ی 
ہہ

  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1215    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، یحٌی ب٩ آز٦، ٤ًار ب٩ رزیٙ، ابی اسحاٚ، طٌيی، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

 ٩ًَِ  ٕٙ اُر ب٩ُِ ُرَزیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ثَىٔی إِٔسَح ٩ًَِ و َحسَّ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  َٙ أَبٔی إِٔسَح

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  أََتِيُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ٠ََة  ِ٘ أََرِزُت ا٨ُّٟ َٓ ىٔی َزِوظٔی ثَََلثّا  َ٘ َِٟت ك٠ََّ ا َٗ ِيٕص  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  ٔلَی بَِئت َٓ ا٢َ ا٧َِت٘ٔلٔی إ َ٘ َٓ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

 ًِ ا َٓ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ  ًَ ٔک  ِّ٤ًَ ی ٨ًَِٔسظُ اب٩ِٔ   َتسِّ

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ییحی نب آدؾ، امعر نب رزقی، ایب ااحسؼ، یبعش، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ 

یئ  و ہک ریمے وشرہ  ے ےھجم نیت الطںیق دے دںی افر ںیم  ے لقتنم نو ے اک ارادہ ایک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آ

س ےک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اےنپ اچچ ےک ےٹیب رمعف نب اؾ وتکمؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رھگ یک رطػ لقتنم نو اج افر ا

 اپس دعت وپری رک۔



 

 

 اعتٰیل اہنع ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ییحی نب آدؾ، امعر نب رزقی، ایب ااحسؼ، یبعش، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1216    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ، ابواح٤س، ٤ًارب٩ زریٙ، حرضت ابواسح٣ٙح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ جب٠ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی إِٔس   ٕٙ اُر ب٩ُِ ُرَزیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس َحسَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َجَب٠ََة َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٍَ اِْلَِسَوزٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  َٙ َح

 َ٨ ٌَ ًَِو٥ٔ َو٣َ َ ٤َِِٟشحٔٔس اِْل اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت َیزٔیَس َجأّٟشا فٔی ا َٓ ٔيیُّ بَٔحٔسیٔث  ٌِ َث اٟظَّ َحسَّ َٓ ٔيیُّ  ٌِ َّی اہللُ  ا اٟظَّ ِيٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ

 َ٘ َٓ َحَؼَبُط بٔطٔ  َٓ ا ٩ِ٣ٔ َحّصی  ٔا َٛ ّة ث٥َُّ أََخَذ اِْلَِسَوزُ  َ٘ َٔ ََ ََٟضا ُسِٜىَی َوَُل   ١ِ ٌَ ٥َِٟ یَِح  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ُث ًَ ١ِْٔ صََذا  ا٢َ َوی٠ََِک تَُحسِّ ب٤ٔٔ

ٕ َُل ٧َِسرٔ ِو٢ٔ ا٣َِزأَة َ٘ ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟ ًَ َّی اہللُ  ٨َا َػل ا٢َ ٤ًَُزُ َُل ٧َتِرُُک َٛٔتاَب اہللٔ َوُس٨ََّة ٧َبٔیِّ ََٟضا َٗ ََٔشَيِت  َٔٔوِت أَِو  ٠ََّضا َح ٌَ َٟ ی 

ُجوص٩َُّ  ًَزَّ َوَج١َّ َُل تَُِخٔ ا٢َ اہللُ  َٗ ُة  َ٘ َٔ ِٜىَی َوا٨َّٟ ٨َةٕ  اٟشُّ احَٔظٕة ٣ُبَیِّ َٔ ِج٩َ إُٔلَّ أَِ٪ َیأِتٔيَن بٔ  ٩ِ٣ٔ بُيُوتٔض٩َّٔ َوَُل یََِخُ

دمحم نب رمع نب ہلبج، اوبادمح، امعرنب زرقی، رضحت اوب ااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوسد نب سیدی ےک اسھت ےڑی دجسم ںیم اھٹیب نوا اھت 

یک دحثی رفاتی یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک ےئل  افر امہرے اسھت ہبعش یھب ےھت یبعش  ے افہمط تنب س ،

دثی ہن راہشئ رقمر یک افر ہن رخہچ رھپ اوسد  ے رکنکویں یک یلیھتہ رھب یل افر ا ںیہ یبعش وک امرا  و اس  ے اہک یالتک نو مت اس  یسی ااح

ہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس وک اس تررت ےک وقؽ یک فہج ےس  ںیہ ٹوھڑ ایبؿ رکےت نو رمع  ے اہک مہ اہلل یک اتکب افر امہرے یبن یلص ا
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 رک ے ںیگل

 دمحم نب رمع نب ہلبج، اوبادمح، امعرنب زرقی، رضحت اوباقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1217    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ًبسة ؿيی، ابوزاؤز ، س٠امی٪ ب٩ ٣ٌاذ، ابی اسحاٚ، اح٤س، حرضت ٤ًار ب٩ زریٙ :  راوی

َـّ  ًَِبَسَة اٟ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َ و َحسَّ ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث أ َٙ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  ٕ اذ ٌَ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ یُّ َحسَّ بٔی يِّ

تٔطٔ  ٕٙ بٔ٘ٔؼَّ ارٔ ب٩ِٔ ُرَزیِ َّ٤ًَ  ٩ًَِ  أَِح٤ََس 

 رقی ےس ایس ہصق ےک اسھت دحثی رمفی ےہ۔ادمح نب دبعة یبض، اوبداؤد، امیلسؿ نب اعمذ، ایب ااحسؼ، ادمح، رضحت امعر نب ز

 ادمح نب دبعة یبض، اوبداؤد ، امیلسؿ نب اعمذ، ایب ااحسؼ، ادمح، رضحت امعر نب زرقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  ہن نو ے ےک ایبؿ ںیمہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن

     1218    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، سٔيا٪، ابی برکب٩ ابی جہ٥ ب٩ ػدير ًسوی، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

ث٨ََا َو  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُت و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َسؤیِّ  ٌَ ِٟ ٕ ا َِٟحِض٥ٔ ب٩ِٔ ُػَديِر ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحسَّ ٛٔي

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ١ِ ٌَ ٥ِ٠َ یَِح َٓ َضا ثَََلثّا  َ٘ و٢ُ إٔ٪َّ َزِوَجَضا ك٠ََّ ُ٘ ِيٕص َت َٗ اك٤ََٔة ب٨َِٔت  َِٟت  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسِٜىَیَٓ ا َٗ ّة  َ٘ َٔ ََ َوَُل 

اؤیَُة َو  ٌَ َدَلَبَضا ٣ُ َٓ َٓآَذ٧ُِتُط  َٓآذ٧ٔٔيىٔی  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َح٠ِ٠َٔت  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َٗ َ٘ َٓ أَبُو َجِض٥ٕ َوأَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس 

ا ٌَ ا ٣ُ ٥َ أ٣ََّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ِٜٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اْب ٨٠َِّٟٔشأئ َوَل ُج١ْ ََضَّ ا أَبُو َجِض٥ٕ ََفَ ُط َوأ٣ََّ َٟ ُج١ْ َتزْٔب َُل ٣َا٢َ  ؤَیُة ََفَ

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟت بَٔئسَصا َصََٜذا أَُسا٣َُة أَُسا٣َُة  ا َ٘ َٓ ًَ أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس  ًَُة اہللٔ َوكَا ُة َس٥ََّ٠ كَا

َٓاُِتََبِلُت  ِجُتُط  َتزَوَّ َٓ َِٟت  ا َٗ َٟٔک   َرُسؤٟطٔ َخيِْر 

 ر  دعفی، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
ي

 

ح
ض

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ایب رکبنب ایب مہج نب 

ںیہ   ے اس ےک ےئل ہن ناکؿ وجتسی ایک ہن ہقفن یتہکاس ےک اخفدن  ے اےس نیت الطؼ دے دںی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ملس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم رفامای مت  ب اینپ دعت وپری رک وکچ  و ےھجم االطع دانی ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ؾ اکنح ےجیھب ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل وک االطع دی ہک اعمفہی افر اوبمہج افر ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ےھجم اغیپ

فملس  ے رفامای اعمفہی  و رغبی سلفم آدیم ےہ ہک اس ےک اپس امؽ  ںیہ ےہ افر اوبمہج ترر وں ےک تہب امر ے فاال آدیم ےہ  نکی 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس  ااسہم رتہب ےہ  و افہمط  ے اےنپ اہھت ےس ااشرہ رکےت نو ے اہک ااسہم؟ ااسہم؟ ینعی ااکنر ایک



 

 

رفامای اہلل یک ااطتع افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ااطتع ںیم ریتے ےئل رتہبی ےہ ںیم  ے اس ےس اشدی رکیل  و 

 ھجم  ر رکش ایک اج ے اگل۔

 ر  دعفی، رضح :  رافی
ي

 

ح
ض

 ت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ایب رکبنب ایب مہج نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1219    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، ابی برک ب٩ ابی جہ٥، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  اویر

ا٢َ  َٗ َِٟحِض٥ٔ  ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح َٗ و َحسَّ اك٤ََٔة ب٨َِٔت  َٓ ُت  ٌِ ِيٕص  َس٤ٔ

َة بَٔلََلقٔی َوأَِرَس  ٌَ اَغ ب٩َِ أَبٔی َربٔي ًَيَّ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ٔؽ ب٩ِٔ ا ِٔ ٤ِزٔو ب٩ُِ َح ًَ ٔلَیَّ َزِوظٔی أَبُو  و٢ُ أَِرَس١َ إ ُ٘ ٕ َت ٍٔ َت٤ِز ُط بَٔد٤َِشٔة آُػ ٌَ ١َ ٣َ

ًَِتسُّ فٔی ٨٣َِ  ْة إُٔلَّ َصَذا َوَُل أَ َ٘ َٔ ََ ٠ُِت أ٣ََا لٔی  ُ٘ َٓ  ٕ ٌٔير ٍٔ َط ًَلَیَّ ثَٔيابٔی َوأََتِيُت َرُسو٢َ اہللٔ َوَخ٤َِشٔة آُػ َظَسِزُت  َٓ َِٟت  ا َٗ ا٢َ َُل  َٗ زٔل٥ُِٜٔ 

ی فٔی بَيِ  ًَِتسِّ ْة ا َ٘ َٔ ََ َٟٔک  َِٟيَص   َٚ ا٢َ َػَس َٗ ٠ُُِٗت ثَََلثّا  ٔک  َ٘ ٥ِ ك٠ََّ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔک اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ َػل ِّ٤ًَ ٔت اب٩ِٔ 

َُّط  إ٧ٔ َٓ ٌَ اْب ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣ُ َدَلَبىٔی ُخلَّ َٓ َِٟت  ا َٗ َٓآذ٧ٔٔيىٔی  تُٔک  ِت ًٔسَّ ـَ َ٘ َِ إَٔذا ا َٓ َِٟبَصٔ ت٠ُِقٔی ثَِوبَٔک ٨ًَِٔسُظ  یزُ ا َِٟحِض٥ٔ ََضٔ اؤیَُة َوأَبُو ا

َِٟحا٢ٔ َوأَبُو ا ُٕ ا ٔٔي اؤَیَة َتزْٔب َخ ٌَ ٥َ إٔ٪َّ ٣ُ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ُب َٓ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ أَِو َيرِضٔ ْة  َِٟحِض٥ٔ ٨ِ٣ُٔط ٔطسَّ

٠َِئک بٔأَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِسٕ  ًَ  ٩ِٜٔ  ا٨َِّٟشاَئ أَِو ٧َِحَو َصَذا َوَل

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح ، ایفسؿ، ایب رکب نب ایب مہج، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے 

صفح نب ریغمہ  ے ریمی رطػ ایعش نب ایب رہعیب وک الطؼ دے رک اجیھب ہکبج اس ےک اسھت اپچن اصع وجھکر افر اپچن  وشرہ اوبرمعف نب

اصع وج یھب ےجیھب ںیم  ے اہک ایک ریمے ےئل اس ےک العفہ وکیئ ہقفن  ںیہ ےہ افر ایک ںیم دعت یھب اہمترے رھگ ہن سگارفں یگ؟ اس 

ڑپکے ےنہپ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نویئ آپ یلص اہلل ہیلع  ے اہک  ںیہ یتہک ںیہ ںیم  ے اےنپ 

 فآہل فملس  ے رفامای اس  ے ےھجت ینتک الطںیق دںی ںیم  ے اہک نیت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس  ے چس اہک ریتا ہقفن  ںیہ

وتکمؾ ےک اپس وپری رک فہ انانیب ںیہ  و اےنپ ڑپکے اس ےک اہں ااتر یتکس ےہ  س  ب  ےہ افر  و اینپ دعت اےنپ اچچ ےک ےٹیب انب اؾ

 ریتی دعت وپری نو اج ے  و ےھجم االطع رکان  س ےھجم اغیپؾ اکنح دےیئ ےئگ افر اؿ ںیم اعمفہی افر اوبمہج یھب ےھت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

ت فاےل ںیہ افر اوبمہج یک رطػ ےس تررت  ر یتخس نویت ےہ ای ترر وں وک امرات فآہل فملس  ے رفامای ہک اعمفہی رغبی افر زمکفر احال



 

 

 ےہ ای ایس رطح رفامای  نکی مت ااسہم نب زدی وک اایتخر اکنح رکو ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلامحؿ، ایفسؿ، ایب رکب نب ایب مہج، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1220    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ابوجہ٥ سے روایت ےہ ٛہ ٣يں اور ابا س٤٠ہ ب٩  اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابوًاػ٥، سٔيا٪ ثوری، حرضت ابوبرک :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص

ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ِورٔیُّ َحسَّ َّْ َياُ٪ اٟ ِٔ ث٨ََا ُس ًَأػ٥ٕ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا أَبُو  ثَىٔی إِٔسَح ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا  و َحسَّ َٗ َِٟحِض٥ٔ  أَبٔی ا

 ًَ ٤ُِِٟٔيَوأَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٔؽ ب٩ِٔ ا ِٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َح ًَ ٨ُِت ٨ًَِٔس أَبٔی  ُٛ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٨َِٟاَصا  َ ََٓشأ ِيٕص  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ ًَلَی  َد فٔی ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ََخَ َٓ  ٔ َرة

 َٓ َْشَّ َٓ ِجُتطُ  َتزَوَّ َٓ َِٟت  ا َٗ ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٣َِضسٔٓیٕ َوَزاَز  َِٟحسٔیَث ب٨َِٔحو َٚ ا ٔ ٧َِحَزاَ٪ َوَسا َبٔی َُزَِوة ٣َىٔی اہللُ بٔأ َبٔی َزیِٕس َوََکَّ ىٔی اہللُ بٔأ

 َزیِسٕ 

ااحسؼ نب وصنمر، اوباعمص، ایفسؿ وثری، رضحت اوبرکب نب اوبمہج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر ااب ہملس نب دبعارلنمح افہمط تنب س ، 

ہ ےک اپس  یھ فہ زغفہ ناراؿ ںیم ےلکن ابیق ےک اپس ےئگ افر مہ  ے اؿ ےس وپاھچ  و اوہنں  ے اہک ہک ںیم اوبرمع نب صفح نب ریغم

 دحثی سگر یکچ اس ںیم ہی زایدیت ےہ ہک ںیم  ے ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی رکیل  و اہلل  ے ےھجم اوبزدی یک فہج ےس زعمز انبای

 افر اہلل  ے ےھجم اوبزدی یک فہج ےس رکمؾ انبای۔

ری، رضحت اوبرکب نب اوبمہج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر ااب ہملس نب دبعارلنمح افہمط ااحسؼ نب وصنمر، اوباعمص، ایفسؿ وث :  رافی

 تنب س ،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1221    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، حرضت ابوبرک، ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص، اب٩ زبير :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبُو برَِکٕ  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ اك٤ََٔة َزَخ٠ُِت أ٧ََا َو و َحسَّ َٓ ًَلَی  أَبُو َس٤َ٠ََة 

َياَ٪  ِٔ ٔ َحٔسیٔث ُس ا بَاتاا ب٨َِٔحو ّٗ َضا كَََل َ٘ ثَت٨َِا أَ٪َّ َزِوَجَضا ك٠ََّ َحسَّ َٓ  ٔ ِيٕص َز٩َ٣َ اب٩ِٔ اٟزُّبَيِر َٗ  ب٨ِٔٔت 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت اوبرکب، افہمط تنب س ،، انب زح ، ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر اوبہملس انب زح ،

ےک زامہن الختف ںیم افہمط تنب س ، ےک اپس آ ے اس  ے ںیمہ ایبؿ ایک ہک اس ےک وشرہ  ے اےس یعطق الطؼ دے دی  یھ 

 دحثی رابرہک دحثی ایفسؿ یک رطح ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت اوبرکب، افہمط تنب س ،، انب زح ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1222    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاحش٩ ب٩ ًلی ح٠وائی، یحٌی ب٩ آز٦، حش٩ ب٩ ػاٟح، حرضت ٓاك٤ہ  :  راوی

یِّ  سِّ ٩ًَِ اٟشُّ ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ َػأٟٕح  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا ثَىٔی َحَش٩ُ ب٩ُِ  اك٤ََٔة و َحسَّ َٓ  ٩ًَِ َِٟبهٔیِّ  ٩ًَِ ا  

١ِ لٔی ٌَ ٥ِ٠َ یَِح َٓ ىٔی َزِوظٔی ثَََلثّا  َ٘ َِٟت ك٠ََّ ا َٗ ِيٕص  َٗ ّة  ب٨ِٔٔت  َ٘ َٔ ََ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسِٜىَی َوَُل  َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

نسح نب یلع ولحایئ، ییحی نب آدؾ، نسح نب اصحل، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اخفدن  ے 

  ناکؿ افر ہقفن وک الزؾ رقار ہن دای۔ےھجم نیت الطؼ دے دںی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمے ےئل

 نسح نب یلع ولحایئ، ییحی نب آدؾ، نسح نب اصحل، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیمہقلطم ابہنئ ےک 

     1223    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، حرضت ہظا٦ :  راوی

ٌٔئس ب٩ِٔ  َد یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َتزَوَّ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  و َحسَّ أؾ ب٨َِٔت  ٌَ ِٟ ا

ِس ََخَ  َٗ َٓاك٤ََٔة  اُٟوا إٔ٪َّ  َ٘ َٓ َوةُ  ٠َِيض٥ِٔ رُعِ ًَ اَب َذَٟٔک  ٌَ َٓ  ٔ َجَضا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ أََِخَ َٓ َضا  َ٘ َل٠َّ َٓ  ٥َٜٔ َِٟح أََتِيُت ب٩ِٔ ا َٓ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ َجِت 



 

 

اك٤ََٔة ب٨ِٔ  َٔ ٔ َِٟت ٣َا ٟ ا َ٘ َٓ أَِخبَرِتَُضا بَٔذَٟٔک  َٓ َِٟحٔسیَث ًَائَٔظَة  ِيٕص َخيِْر فٔی أَِ٪ َتِذَُکَ صََذا ا َٗ  ٔت 

اوبرکبی، اوبااسہم، رضحت اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ریمے ابپ  ے دحثی ایبؿ یک ہک ییحی نب دیعس نب اعص  ے دبعارلنمح 

بیع اگلای وہنجں  ے اس  ر راض  نب مکح یک یٹیب ےس اکنح ایک رھپ اےس الطؼ دی  و اےس اےنپ اپس ےس اکنؽ دای  و رعفہ  ے اؿ ووگں  ر

 فآہل دنمی اظرہ یک اوہنں  ے اہک افہمط وک یھب اکنؽ دای اھت رعفہ  ے اہک ںیم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس آای افر آپ یلص اہلل ہیلع

 ہک فہ اس دحثی وک ذرک فملس وک اس ابت یک ربخ دی  و اوہنں  ے اہک ہک افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک ےئل الھبیئ  ںیہ

 رکے۔

 اوبرکبی، اوبااسہم، رضحت اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1224    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، حٔؽ ب٩ ُياث، ہظا٦، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ُؽ ب٩ُِ َُٔيإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ُُِٗت و َحسَّ َِٟت  ا َٗ ِيٕص  یَا َرُسو٢َ َٗ

َِٟت  َتَحوَّ َٓ َٓأ٣َََزَصا  ا٢َ  َٗ ًَلَیَّ  َتَح٥َ  ِ٘ ُٖ أَِ٪ يُ ىٔی ثَََلثّا َوأََخا َ٘  اہللٔ َزِوظٔی ك٠ََّ

دمحم نب ینثم، صفح نب ایغث، اشہؾ، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رعض یک اے اہلل ےک 

ںیق دے دی ںیہ افر ںیم ڈریت نوں ہک ھجم  ر یتخس یک اج ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے روسؽ ریمے اخفدن  ے ےھجم نیت الط

 اےس مکح دای ہک فہ دفرسی ہگج یلچ اج ے۔

 دمحم نب ینثم، صفح نب ایغث، اشہؾ، رضحت افہمط تنب س ، ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1225    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہا ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة و َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ



 

 

 َٟ ِو َٗ ىٔی  ٌِ ا٢َ َت َٗ اك٤ََٔة َخيِْر أَِ٪ َتِذَُکَ صََذا  َٔ ٔ َِٟت ٣َا ٟ ا َٗ ََّضا  ةَ أ٧َ َ٘ َٔ ََ  َضا َُل ُسِٜىَی َوَُل 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک افہمط ےک ےئل الھبیئ

( ہن راہشئ افر ہن رخ َ
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 ہچ۔ ںیہ ےہ ہک فہ ہی ذرک رکیت ینعی اس اک وقؽ ) ق

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعارلامحؿ نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ ےک ےئل ہقفن ہن نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1226    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، حرضت رعوہ ب٩ زبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، ًائظہ :  راوی

َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا  ثَىٔی إِٔسَح َوةُ ب٩ُِ و َحسَّ ا٢َ رُعِ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ

 ٔ َِٟت ب ا َ٘ َٓ َجِت  ََخَ َٓ َة  ِٟبَتَّ َضا َزِوُجَضا ا َ٘ ٥َٜٔ ك٠ََّ َِٟح ٔلَی ََُٓل٧ََة ب٨ِٔٔت ا ٥َِٟ َتَزِی إ ائَٔظَة أَ ٌَ ٔ ٟ ٔ ٔلَی اٟزُّبَيِر ٥ِ َتِش٤َعٔی إ َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ِت  ٌَ ئَِش٤َا َػ٨َ

وِ  ََٟضا فٔی ذَِٔکٔ َذَٟٔک َٗ َُّط َُل َخيَِر  َِٟت أ٣ََا إ٧ٔ ا َ٘ َٓ َٓاك٤ََٔة   ٢ٔ 

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح ، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اس 

 

 

 

 

 مکح وک  ںیہ داھکی ہک اس ےک اخفدن  ے اےس یعطق الطؼ دے  ے دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اہک ایک آپ  ے الفہن ئ

ابت وک دی  و فہ لکن یئگ  و دیسہ  ے اہک اس  ے ایک ربا ایک؟  و رعفہ  ے اہک ایک افہمط اک وقؽ  ںیہ ںیتنس  و دیسہ  ے اہک ہک اس ےک ےئل اس 

 ذرک رک ے ںیم وکیئ ریخ فوخیب  ںیہ ےہ۔

 ؿ، ایفسؿ، دبعارلامحؿ نب اقمس، رضحت رعفہ نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اعہشئااحسؼ نب وصنمر، دبعارلامح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہقلطم ابہنئ افر وتمیف اہنع زفاہج اک دفراؿ دعت دؿ ےک فتق اینپ رضفرت فاحتج ںیم ابہ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم ابہنئ افر وتمیف اہنع زفاہج اک دفراؿ دعت دؿ ےک فتق اینپ رضفرت فاحتج ںیم ابرہ ےنلکن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1227    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ہارو٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًب :  راوی



 

 

 ًبساہلل، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِي٤ُوٕ٪ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍٕ َحسَّ و َحسَّ ٔ ِبُس ُس ب٩ُِ َرآ ًَ ث٨ََا 

اُد ب٩ُِ  ث٨ََا َححَّ َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ًَِبٔس اہللٔ َوا٠َّٟ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ا ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ اٟزَّزَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ٣َُح٤َّ

وُُل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ أََتِت أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر َٓ َد  زََجَزَصا َرُج١ْ أَِ٪ َتَِخُ َٓ أََراَزِت أَِ٪ َتُحسَّ ٧َِد٠ََضا  َٓ ًَٟٔی  ِت َخا َ٘  ك٠ُِّ

لٔی ٣َ  ٌَ ِٔ قٔی أَِو َت ًََسی أَِ٪ َتَؼسَّ َّٔک  َٓإ٧ٔ ی ٧َِد٠َٔک  ُحسِّ َٓ ا٢َ بَلَی  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اا٨َّٟٔيیَّ َػل ّٓ زُو ٌِ 

ییحی نب دیعس، انب رج ،، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، دمحم نب احمت نب ومیمؿ، 

 اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمی اخہل وک الطؼ دی یئگ اس  ے اینپ وجھکرفں وک اکانٹ اچاہ  و

فہ لکن اج ے فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نویئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہک  اےس اکی آدیم  ے ڈاٹن دای

 فملس  ے اراشد رفامای ویکں  ںیہ  و اینپ وجھکر اکٹ ویکہکن رقبی ےہ ہک  و دصہق ای افر وکیئ یکین اک اکؾ رکے یگ۔

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب  دمحم نب احمت نب ومیمؿ، ییحی نب دیعس، انب رج ،، :  رافی

 رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فہ ہقلطم تررت یک دعت فعض لمح ےس وپری نو س تررت اک وشرہ وفت نو اج ے افر اس ےک الع

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  س تررت اک وشرہ وفت نو اج ے افر اس ےک العفہ ہقلطم تررت یک دعت فعض لمح ےس وپری نو اج ے ےک ایبؿ ںیم
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 ی، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، حرضت ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌ :  راوی

ا٢َ أَبُو  َٗ ث٨ََا و  ٠َ٣َُة َحسَّ ا٢َ رَحِ َٗ ٔى  ِٔ اَربَا فٔی ا٠َّٟ َ٘ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َوَت ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب و َحسَّ اصٔز اٟلَّ

ثَىٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ یَ  ٔ َحسَّ َتَب إ َٛ ٕ أَ٪َّ أَبَاُظ  وز ٌُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ لَی ٤ًََُز ب٩ِٔ زٔیَس 

َِٟحارٔٔث اِْلَِس٤٠َٔ  َة ب٨ِٔٔت ا ٌَ ًَلَی ُسبَِي ٥ٔ اٟزُّصِزٔیِّ َیأ٣ُِزُُظ أَِ٪ یَِسُخ١َ  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اِْلَِر ََٟضا ًَ ا٢َ  َٗ ا  َّ٤ًَ ٩ًَِ َحٔسیَْٔضا َو َضا  َٟ َ َيِشأ َٓ يَّةٔ 

ًَِبسٔ اہللٔ ٔلَی  ًَِبسٔ اہللٔ إ َََٜٓتَب ٤ًَُزُ ب٩ُِ  تَِتطُ  ِٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن اِسَت َّی اہللُ  َة أَِخبََرِتُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ  ب٩ِٔ ًُتَِبَة یُِدبٔرُُظ أَ٪َّ ُسبَِي

ََّضا كَا٧َِت  ٨ًََِضا فٔی َححَّ  أ٧َ َِّی  ُتُوف َٓ ٩ِ َطضَٔس بَِسّرا  ٔ ب٩ِٔ َُٟذٓیٕ َوكَاَ٪ ٤٣َّٔ ًَا٣ٔز ََٟة َوصَُو فٔی بَىٔی  سٔ ب٩ِٔ َخِو ٌِ َٔ َوهَٔی َحا١ْ٣ٔ َتِحَت َس َِٟوَزا ةٔ ا



 

 

 َ٠ أسَضا َتَح٤َّ َٔ ٔ ٠َِّت ٩ِ٣ٔ َ ٌَ ا َت َّ٤٠َ َٓ اتٔطٔ  َٓ َس َو ٌِ ِت َح٠َ٤َِضا َب ٌَ ٥ِ٠َ َت٨َِظِب أَِ٪ َوَؿ ٨َاب١ٔٔ ب٩ُِ َٓ ٠َِيَضا أَبُو اٟشَّ ًَ ََٓسَخ١َ  أب  ِت ٠ُِٟٔدلَّ

َّٔک  ٠َّٔک َتزِٔجيَن ا٨ِّٟکَاَح إ٧ٔ ٌَ َٟ ٠َّة  َضا ٣َا لٔی أََرأک ٣َُتَح٤ِّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ارٔ  ًَِبسٔ اٟسَّ َٜٕک َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ٌِ َّی  َب َواہللٔ ٣َا أ٧َِٔت ب٨َٔإٛٔح َحً

ُة أَِط  ٌَ ٠َِئک أَِرَب ًَ أََتِيُت َرُسو٢َ اہللَٔت٤ُزَّ  َٓ ًَلَیَّ ثَٔيابٔی حٔيَن أ٣ََِشِيُت  ُت  ٌِ ا٢َ لٔی َذَٟٔک َج٤َ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُة  ٌَ َِٟت ُسبَِي ا َٗ ًَِْشْ  ٕ َو َّی ُضز  َػل

 ٔ ُت َح٤ِلٔی َوأ٣َََزن ٌِ ِس َح٠ِ٠َُت حٔيَن َوَؿ َٗ ِّی  َن َتانٔی بٔأ ِٓ َ أ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ُِٟتُط  َ َشأ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ا٢َ اب٩ُِ اہللُ  َٗ ٔد إِٔ٪ بََسا لٔی  زَوُّ ی بٔاٟتَّ

بَُضا َزِوُجَضا  َُيَِر أَِ٪ َُل َيَِقَ ِت َوإِٔ٪ كَا٧َِت فٔی َز٣َٔضا  ٌَ َد حٔيَن َوَؿ َََٓل أََری بَأِّسا أَِ٪ َتَتزَوَّ َّی َتِلُضزَ ٔطَضإب   َحً

 نب دبعاہلل نب ہبتع ےس رفاتی ےہ ہک اس ےک ابپ اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س نب سیدی، انب باہب، رضحت دیبع اہلل

 ی عہ تنب احرث ےک اپس اج ے افر اس ےس اس یک رمفی 
 ے رمع نب دبعاہلل نب ارمق زرہی ےک اپس اھکل افر ا ںیہ مکح دای ہک فہ می

اہلل ہیلع فآہل  دحثی ےک ابرے ںیم وپےھچ افر اےکس ابرے ںیم وپٹوھ وج اس ےک وتفی بلط رک ے ےک وجاب ںیم روسؽ اہلل یلص

 ی عہ  ے اےس ربخ دی ےہ ہک فہ دعس نب وخہل ےک اکنح
 فملس  ے رفامای اھت  و رمع نب دبعاہلل نب ہبتع وک اھکل افر اےس اس یک ربخ دی ہک می

 یھ  س ںیم  یھ وج یبن اعرم نب ویئ ںیم ےس ےھت افر گنج دبر ںیم رشکی نو ے افر اؿ یک فافت ۃجح اوداع ںیم نویئگ افر فہ احہلم 

اس یک فافت ےک وھتڑے یہ دونں ےک دعب فعض لمح نوایگ  س  ب فہ  ساس ےس افرغ نویئگ  و اس  ے اغیپؾ اکنح دےنی فاوں ےک 

کک اس ےک اپس آای  و اس  ے اہک ےھجم ایک ےہ ہک ںیم ےھجت انبؤ 
ت ع
اگنسر ےئل انبؤ اگنسر ایک  و ونب دبعاہلل ںیم ےس اکی آدیم اوباانسللب نب 

 داتھکی نوں اشدی ہک  و اکنح یک ادیم ریتھک ےہ اہلل یک مسق  و اس فتق کت اکنح  ںیہ رک یتکس  ب کت ھجت  ر اچر امہ دس دؿ ود  نو ے

ہن سگر اجںیئ  ب اس  ے ےھجم ہی اہک  و ںیم  ے اےنپ ڑپکے اےنپ اف ر ےٹیپل افر اشؾ ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم وپاھچ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم وتفی دای ہک  دختم ںیم احرض نویئ

فعض لمح نوےت یہ آزاد نو یکچ نوں افر ےھجم اکنح اک مکح دای ارگ ںیم اچنوں انب باہب  ے اہک ہک فعض لمح نوےت ںیہ تررت ےک 

فہ وخؿ  ساس ںیم التبم نو  نکی  ب کت وخؿ  ساس ےس اپک ہن نو اج ے وشرہ اس ےس  اکنح ںیم وکیئ رحج  ںیہ ایخؽ رکات ارگہچ

 تبحص  ںیہ رک اتکس۔

 اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س نب سیدی، انب باہب، رضحت دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  س تررت اک وشرہ وفت نو اج ے افر اس ےک العفہ ہقلطم تررت یک دعت فعض لمح ےس وپری نو اج ے ےک ایبؿ ںیم
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يس، حرضت س٠امی٪ ب٩ يشار رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی ٨ًبری، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌ :  راوی

 ٛہ ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ اور اب٩ ًباض زو٧وں ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔيٕس أَِخبَرَ  ُت َیِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٨َزٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُ٪ ب٩ُِ َيَشإر أَ٪َّ أَبَا  نٔیَحسَّ ُس٠َامِیَ

ُص  َٔ ٤َِٟزِأََة ت٨ُِ أ٪ ا ا ٨ًَِٔس أَبٔی صَُزیَِزَة َوص٤َُا یَِذَُکَ ٌَ ًَبَّإض اِجَت٤َ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َواب٩َِ  ا٢َ  َس٤َ٠ََة ب٩َِ  َ٘ َٓ اةٔ َزِؤجَضا ب٠ََٔيا٢ٕ  َٓ َس َو ٌِ َب

 َٗ تَُضا آَٔخُ اِْلََج٠َئِن َو ًَبَّإض ًٔسَّ ٍَ اب٩ِٔ أَخٔی اب٩ُِ  ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة أ٧ََا ٣َ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٔک  ًَأ٪ ذَٟ ََل یَت٨ََاَز ٌَ َح َٓ ِس َح٠َِّت  َٗ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة 

 َٓ ََٓحائَُض٥ِ  ٩ًَِ َذَٟٔک  ٔلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َيِشأََُٟضا  ًَبَّإض إ یِّبا ٣َِولَی اب٩ِٔ  ُْوا َُکَ ٌَ َب َٓ ىٔی أَبَا َس٤َ٠ََة  ٌِ َِٟت إٔ٪َّ  أَِخبََرص٥ُِ َي ا َٗ أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة 

َّی ا ِت َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََّضا َذََکَ ٔ َزِؤجَضا ب٠ََٔيا٢ٕ َوإ٧ٔ اة َٓ َس َو ٌِ َٔٔشِت َب َة َُ َة اِْلَِس٤٠َٔيَّ ٌَ َٓأ٣َََزَصا أَِ٪ ُسبَِي  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

َد   َتَتزَوَّ

دیعس، رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبہملس نب دبعارلنمح دمحم نب ینثم ربنعی، دبعاواہب، ییحی نب 

افر انب ابعس دفونں اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس  عم نو ے افر فہ دفونں ذرک رک رےہ ےھت اس تررت اک  ےس اس ےک وشرہ 

 اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک اس یک دعت دفونں ےس یبمل نویئگ افر اوبہملس یک فافت ےک دنچ دونں دعب فعض لمح نوایگ اھت  و انب ابعس ریض

 ے ینعی 
ج

 

 ھی ت

ہ

 ے اہک فہ الحؽ ینعی آزاد نو یکچ ےہ افر فہ دفونں اس ںیم ڑگھج ے ےگل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ںیم اےنپ 

زاد رکدہ الغؾ رکبی وک اؾ ہملس ےک اپس ہی ہلئسم وپےنھچ ےک اوبہملس ےک اسھت نوں رھپ اوہنں  ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آ

ی ہ وک اس ےک اخفدن یک فافت ےک دنچ دونں ےک دعب 
م
مل
 ی عہ ا
ےئل اجیھب فہ اؿ ےک اپس آ ے افر ا ںیہ ربخ دی ہک اؾ ہملس  ے اہک ےہ می

  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس مکح دای فعض لمح نوایگ اھت  و اس  ے اس ابت اک ذرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک

 ہک فہ اکنح رکےل۔

دمحم نب ینثم ربنعی، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبہملس نب  :  رافی

 دبعارلنمح افر انب ابعس دفونں اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  س تررت اک وشرہ وفت نو اج ے افر اس ےک العفہ ہقلطم تررت یک دعت فعض لمح ےس وپری نو اج ے ےک ایبؿ ںیم

     1230    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، یحٌی ب٩ سٌيس، ٟيث :  راوی



 

 

 ٔ ٤ِْزو ا٨َّٟاٗ ًَ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ و َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ  ُس 

ٔلَی أ٦ُِّ  أَِرَس٠ُوا إ َٓ ا٢َ فٔی َحٔسیْٔطٔ  َٗ َُيَِر أَ٪َّ ا٠َِّٟيَث   ٔ ٌٔيٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ص٤َُا  یِّبا لِٔکَ ٥ِ ُيَش٥ِّ َُکَ َٟ  َس٤َ٠ََة َو

دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ ق ،  ے اینپ دمحم نب رل ، ق ،، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، ییحی نب دیعس، ق ، ایس دحثی یک 

دحثی ںیم اہک ےہ ہک اوہنں  ے ینعی اوبہملس اوبرہریہ افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اؾ ہملس یک رطػ اغیپؾ اجیھب رکبی اک انؾ 

 ذرک  ںیہ ایک

 ، ق ،دمحم نب رل ، ق ،، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، ییحی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1231    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ابی برک، حرضت ح٤يس ب٩ ٧آٍ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت  :  راوی

 زی٨ب ب٩ ابی س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ًَبِ   ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ ٧َآ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ 

ًَلَی أ٦ُِّ َحبٔیَبَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ  َِٟت َزی٨َُِب َزَخ٠ُِت  ا َٗ ا٢َ  َٗ ََلثََة  َّْ ٔ اِْلََحازٔیَث اٟ ََّضا أَِخبََرِتطُ صَٔذظ ٔ أ٧َ ٥َ ح ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِّی  َػل يَن تُُوف

 ُ ََٓسَص٨َِت ٨ِ٣ٔطُ َجارٔیَّة ث ْٚ أَِو َُيِرُُظ  ْة َخ٠ُو ًَِت أ٦ُُّ َحبٔیَبَة بٔٔليٕب ٓٔيطٔ ُػَِفَ َس َٓ َياَ٪  ِٔ َِٟت أَبُوَصا أَبُو ُس ا َٗ ارَٔؿِيَضا ث٥َُّ  ٌَ ِت بٔ ٥َّ ٣َشَّ

ُت َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ ِّی َس٤ٔ ئب ٩ِ٣ٔ َحاَجٕة َُيَِر أَن ٔ َُل َیٔح١ُّ ُٔل٣َِزأَةٕ تُِذ٩ُ٣ٔ َواہللٔ ٣َا لٔی بٔاٟلِّ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ا ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ًَلَی َزِوٕد أَِرَب َٚ ثَََلٕث إُٔلَّ  ِو َٓ ًَلَی ٣َيِّٕت  َِٟيِو٦ٔ اِْلَٔخٔ تُٔحسُّ   بٔاہللٔ َوا

رضحت دیمح نب انعف، زبنی تنب ایب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زبنی نب ایب ہملس ریض ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، 

اہلل اعتٰیل اہنع  ے اؿ وک اؿ نیت دحوثیں یک ربخ دی اوہنں  ے رفامای ہک رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ رضحت اؾ ہبیبح 

یک زفہج رہطمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس یئگ  س فتق ہک اؿ ےک ابپ رضحت  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اوبایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فافت اپ ےئگ  و رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اکی وخوبش وگنمایئ  س ںیم زرد رگن اھت اکی 



 

 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای اہلل یک مسق ےھجم اس وخوبش ابدنی  ے فہ زرد رگن یک وخوبش اؿ ےک راسخرفں  ر اگلیئ رھپ رضحت زبنی 

یک وکیئ رضفرت ہن  یھ وسا ے اس ےک ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم  ر رفام 

فہ یسک تیم  ر نیت دؿ ےس زایدہ وسگ رکے  رےہ ےھت ا یس تررت ےک ےئل الحؽ  ںیہ ہک وج اہلل افر آرخت  ر اامیؿ ریتھک نو ہک

 وسا ے اس ےک ہک اخفدن یک فافت  ر اچر امہ افر دس دؿ کت وسگ رک یتکس ےہ۔

ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت دیمح نب انعف، زبنی تنب ایب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زبنی نب ایب  :  رافی

 ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1232    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٰی ٨ًہا َف٣اتی ہيں پ٬ز ٣يں حرضت زی٨ب ب٨ت جحعحرضت زی٨ب رضی اہلل تٌال :  راوی

ِت ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ  ٤َشَّ َٓ ًَِت بٔٔليٕب  َس َٓ َِّی أَُخوَصا  ًَلَی َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع حٔيَن تُُوف َِٟت َزی٨َُِب ث٥َُّ َزَخ٠ُِت  ا ئب  َٗ َِٟت َواہللٔ ٣َا لٔی بٔاٟلِّ ا َٗ

ُت َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ ِّی َس٤ٔ َِٟيِو٦ٔ اِْلَٔخٔ ٩ِ٣ٔ َحاَجٕة َُيَِر أَن ٔ َُل یَٔح١ُّ ُٔل٣َِزأَةٕ تُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ    َػل

ا ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ًَلَی َزِوٕد أَِرَب َٚ ثَََلٕث إُٔلَّ  ِو َٓ ًَلَی ٣َيِّٕت   تُٔحسُّ 

رھپ ںیم رضحت زبنی تنب شحج ےک اپس یئگ  س فتق اؿ ےک اھبیئ فافت اپ ےئگ  و  رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ

اوہنں  ے یھب وخوبش وگنما رک اگلیئ رھپ رفام ے ںیگل اہلل یک مسق ےھجم وخوبش یک وکیئ رضفرت ہن  یھ وسا ے اس ےک ہک ںیم  ے روسؽ 

تررت ےک ےیل الحؽ  ںیہ وج اہلل افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ ریتھک نو  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربنم  ر رفامےت نو ے انس ہک ا یس

ہک فہ یسک یھب تیم  ر نیت دؿ ےس زایدہ وسگ رکے وسا ے اس ےک ہک  س اک اخفدن فافت اپ اج ے  و فہ اےنپ اخفدن  ر اچر امہ افر دس 

 دؿ کت وسگ رک یتکس ےہ۔

 رھپ ںیم رضحت زبنی تنب شحجرضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1233    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حرضت زی٨ب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل و٢ُ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ ُ٘ ِّی أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َت ُت أُم ٌِ َِٟت َزی٨َُِب َس٤ٔ ا َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ اب٨ًَِٔی َٗ ا َ٘ َٓ  ٥َ

ِس  َٗ ٨ًََِضا َزِوُجَضا َو َِّی  ُ  تُُوف ٥َ َُل ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا ك ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ََُِٜٓح٠َُضا  ًَِی٨َُضا أَ َِٜت  ١َّ َذَٟٔک اِطَت

َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ تَ  ٩َّ فٔی ا ُٛ ِس كَا٧َِت إِٔحَسا َٗ ًَِْشْ َو ٕ َو ُة أَِطُضز ٌَ ٤ََّا هَٔی أَِرَب ا٢َ إ٧ٔ َٗ و٢ُ َُل ث٥َُّ  ُ٘ َِٟحِو٢ٔ َي ًَلَی َرأِٔض ا َزةٔ  ٌِ َب ِٟ  زِمٔی بٔا

رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع، اؾ ہملس ایبؿ رکیت ںیہ ںیم  ے اینپ امں رضحت اؾ ہملس ےس انس فہ رفامیت ںیہ اکی تررت روسؽ 

دن فافت اپ ایگ ےہ افر اس یک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آیئ افر اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ریمی یٹیب اک اخف

آںوھکں ںیم فیلکت ےہ ایک مہ اس یک آںوھکں ںیم رسہم ڈاؽ ےتکس ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای  ںیہ دف ای نیت رمہبت 

تیلہ ےک زامہن ںیم  و مت وپاھچ ایگ رہ رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت  ںیہ رھپ رفامای ہک ہی وسگ اچر امہ افر دس دؿ کت ےہ اج

 اسؽ ےک سگر ے ےک دعب ینگنیم اکنیھپ رکیت  ںیھ۔

 رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع، اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس ز

     1234    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 راوی ح٤يس :  راوی

 ٔ ٤َِٟزِأَةُ إ َِٟت َزی٨َُِب كَا٧َِت ا ا َ٘ َٓ َِٟحِو٢ٔ  ًَلَی َرأِٔض ا  ٔ َزة ٌِ َِٟب ٠ُُِٗت ٟٔزَی٨ََِب َو٣َا َتزِمٔی بٔا ا٢َ ح٤َُِيْس  ٨ًََِضاَٗ َِّی  َزِوُجَضا َزَخ٠َِت  َذا تُُوف

َّی َت٤ُزَّ بَٔضا َس٨َْة ث٥َُّ تُِذتَی بَٔسابَّٕة  ٥ِ َت٤َصَّ كٔیّبا َوَُل َطِيّئا َحً َٟ َٟبَٔشِت َْشَّ ثَٔيابَٔضا َو ّظا َو ِٔ ٔ َتفُّ بٔطٔ ح ِٔ َت َٓ  ٕ ٕ أَِو كَيِر ح٤َٔإر أَِو َطاة

 ٌِ ُت َٓ ُد  َتفُّ بَٔظِيٕئ إُٔلَّ ٣َاَت ث٥َُّ َتَِخُ ِٔ ٤َا َت َّ٠ َ٘ َٓ ٔ َُيِرٔظ ُس ٣َا َطائَِت ٩ِ٣ٔ كٔيٕب أَِو  ٌِ ٍُ َب تَرِمٔی بَٔضا ث٥َُّ تَُزأج َٓ َزّة  ٌِ  َلی َب

رافی دیمح ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ اسؽ سگر ے ےک دعب ینگنیم ےک ےنکنیھپ اک ایک بلطم ےہ  و 

یسک تررت اک اخفدن فافت اپ اجات  و فہ اکی گنت ناکؿ ںیم یلچ اجیت  یھ، افر وخوبش رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای  ب 

 ںیہ اگلیت  یھ افر ہن یہ وکیئ افر رخاب ڑپکے یتنہپ  یھ افر وخوبش  ںیہ اگلیت  یھ افر ہن یہ وکیئ افر زیچ اہیں کت ہک  ب اس رطح 

افر  ردنہ فریغہ اس ےک اپس الای اجات  و فہ اس  ر اہھت ریھپیت اسب افاقت ااسی نو اکی اسؽ سگر اجات  و رھپ اکی اجونر دگاھ ای رکبی ای وکیئ 

وخوبش  اجات اھت ہک  س  ر فہ اہھت ریھپیت فہ رم اجات رھپ فہ اس ناکؿ ےس ابرہ یتلکن اس وک ینگنیم دی اجیت  ےس فہ کنیھپ دیتی رھپ اس ےک دعب



 

 

 فریغہ ای وج اچیتہ اامعتسؽ رکیت۔

 رافی دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1235    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، حرضت ح٤يس ب٩ ٧آٍ سے روایت ےہ ٣يں ےن حرضت زی٨ب رضی اہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی،  :  راوی

 ٨ًہا ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ا َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ ٧َآ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت و َحسَّ ٌِ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أ٦ُِّ  ٢َ َس٤ٔ

٤ََّا أَِػ٨َ  َِٟت إ٧ٔ ا َٗ ِيَضا َو ًَ ٤ََشَحِتطُ بٔٔذَرا َٓ  ٕ ة ًَِت بُٔؼَِفَ َس َٓ َِّی َح٤ٔي٥ْ ْٔل٦ُِّ َحبٔیَبَة  َِٟت تُُوف ا َٗ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َس٤َ٠ََة  ٌِ ِّی َس٤ٔ ٍُ َصَذا ْٔلَن

و٢ُ َُل َیٔح١ُّ ُٔل٣َِزأَ  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ٕ َػل َة أَِطُضز ٌَ ًَلَی َزِوٕد أَِرَب َٚ ثَََلٕث إُٔلَّ  ِو َٓ ٔ اِْلَٔخٔ أَِ٪ تُٔحسَّ  َِٟيِو٦ ٕ تُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا ة

ا ًَِْشّ  َو

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت دیمح نب انعف ےس رفاتی ےہ ںیم  ے رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب اؾ ہملس ریض 

ےس انس فہ رفامیت ںیہ ہک رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک وکیئ رہتش دار وفت نوایگ  و اوہنں  ے زرد رگن یک وخوبش اہلل اعتٰیل اہنع 

 وگنما رک اینپ الکویئں  ر اگلیئ افر ےنہک ںیگل ہک ںیم ہی اس فہج ےس رک ریہ نوں ویکہکن ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک یسک تررت ےک ےئل وج اہلل افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ ریتھک نو الحؽ  ںیہ ہک انس ےہ آپ یلص 

 یسک تیم  ر نیت دؿ ےس زایدہ وسگ رکے وسا ے اخفدن ےک ہک اس  ر اچر امہ افر دس دؿ وسگ رکے۔

تی ےہ ںیم  ے رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب اؾ دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت دیمح نب انعف ےس رفا :  رافی

 ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1236    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 حرضت زی٨ب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی



 

 

 ٕ ٩ًَِ ا٣َِزأَة ٥َ أَِو  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َزی٨ََِب َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َضا َو ٩ًَِ أ٣ُِّ ثَِتُط َزی٨َُِب  َّی اَوَحسَّ ٔف أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ہللُ ٩ِ٣ٔ َب

 ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اس دحثی وک اینپ فادلہ ےس رفاتی رک ےک ایبؿ ایک ای رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن 

ےس یسک تررت ےس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ  ے ای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم 

 رفاتی ایک۔

 رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1237    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، حرضت ح٤يس ب٩ ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ ٧َآ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت و َحسَّ ٌِ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أ٦ُِّ ٢َ َس٤ٔ

َّی اہللُ  أََتِوا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ًَِی٨َٔضا  ًَلَی  َدآُوا  َٓ َِّی َزِوُجَضا  َضا أَ٪َّ ا٣َِزأَّة تُُوف ٩ًَِ أ٣ُِّ ُث  اِسَتأَِذ٧ُوُظ فٔی َس٤َ٠ََة تَُحسِّ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٩َّ َتُٜوُ٪ فٔی َْشِّ بَِیتَٔضا فٔی أَِحََلٔسَضا أَِو فٔی َْشِّ أَِحََلٔسَضا فٔی اِلُِٜح١ٔ  ُٛ ِس كَا٧َِت إِٔحَسا َٗ  ٥َ

ا ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ََل أَِرَب َٓ َجِت أَ ََخَ َٓ َزةٕ  ٌِ َٓإَٔذا ٣َزَّ ك٠َِْب َر٣َِت بَٔب  بَِیتَٔضا َحِوُّل 

 نب انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے رضحت زبنی تنب اؾ ہملس دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت دیمح

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انس فہ اینپ فادلہ ےس رفاتی رکےت نو ے ایبؿ رکیت ںیہ ہک اکی تررت اک اخفدن فافت اپ ایگ ووگں وک اس یک 

آہل فملس یک دختم ںیم آ ے افر آںوھکں ںیم رسہم ڈاےنل یک ااجزت بلط یک آںوھکں یک فیلکت اک وخػ نوا  و فہ یبن یلص اہلل ہیلع ف

ہصح   و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت ترر وں ںیم ےس ےلہپ  س یسک اک اخفدن وفت نو اجات اھت  و فہ اےنپ رھگ ےک ربے

س رھگ ںیم ریتہ  یھ افر  ب اکی اسؽ دعب وکیئ اتک سگرات  و اس  ر ینگنیم ںیم اچدر ےنہپ یلچ اجیت  یھ ای فہ ربی اچدر ےنہپ اکی اسؽ کت ا

 کنیھپ رک ابرہ یتلکن  یھ  و اب مت ایک اچر ےنیہم دس دؿ کت یھب  ںیہ رہھٹ یتکس؟

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت دیمح نب انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1238    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، حرضت ح٤يس ب٩ ٧آٍ رضی اہلل :  راوی

ئِن جَ  َْ َِٟحٔسی ٍٕ بٔا ٔ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ ٧َآ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا َحٔسیٔث أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة فٔی و َحسَّ ٌّ ٤ٔي

َّی اہللُ  ی ٩ِ٣ٔ أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل سٔ اِلُِٜح١ٔ َوَحٔسیٔث أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َوأَُِخَ َضا َزی٨ََِب ٧َِحَو َحٔسیٔث ٣َُح٤َّ ٥َِٟ ُتَش٤ِّ َّطُ  َُيَِر أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

ََفٕ  ٌِ  ب٩ِٔ َج

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت دیمح نب انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایھٹک دف دحوثیں ےک اسھت رفاتی رکےت ںیہ رضحت اؾ ہملس ریض 

  اعتٰیل ہنع یک یسک دفرسی زفہج رہطمہ ےس سگری نویئ دحثی یک رطح ایبؿ رکےت ںیہ۔اہلل اعتٰیل اہنع ای یبن رکمی ریض اہلل

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت دیمح نب انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1239    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، یحٌی ب٩ سٌيس، حرضت ح٤يس ب٩ ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ ح٤َُِئس بِ  و َحسَّ ٌٔيٕس  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ َس اَُل َحسَّ َٗ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس  ٍٕ أَبٔی َطِیَبَة َو ٔ ٩ٔ ٧َآ

أ٪ أَ٪َّ ا٣َِزأَ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َوأ٦ُِّ َحبٔیَبَة َتِذَُکَ ُث  ٍَ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة تَُحسِّ َُّط َس٤ٔ ٠ًََِيطٔ أ٧َ َّی اہللُ  ّة أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َٓهَٔی تُزٔیُس أَِ٪ َتُِٜح٠َضَ  ًَِی٨َُضا  َِٜت  َٓاِطَت ٨ًََِضا َزِوُجَضا  َِّی  ََٟضا تُُوف َُٟط أَ٪َّ ب٨ِّٔتا  ِت  ََٓذََکَ  ٥َ َّی اہللُ َوَس٠َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا 

ِس كَا٧َِت إِٔحَس  َٗ ًَِْشْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٕ َو ُة أَِطُضز ٌَ ٤ََّا هَٔی أَِرَب َِٟحِو٢ٔ َوإ٧ٔ َزةٔ ٨ًَِٔس َرأِٔض ا ٌِ َِٟب ٩َّ َتزِمٔی بٔا ُٛ  ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، ییحی نب دیعس، رضحت دیمح نب انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے 

ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انس فہ رضحت اؾ ہملس افر رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب ایب 

ےس رفاتی رکےت نو ے ایبؿ رکیت ںیہ ہک اکی تررت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آیئ افر اس  ے رعض ایک 

آںوھکں ںیم فیلکت نویئگ ےہ فہ اینپ آںوھکں ںیم رسہم ڈاانل اچیتہ ےہ  ہک اس یک اکی یٹیب ےہ  س اک اخفدن وفت نوایگ ےہ افر اس یک



 

 

 افر ہی  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک زامہن اجتیلہ ںیم  و مت ترر وں ںیم ےس وکیئ اسؽ ےک دعب ینگنیم اکنیھپ رکیت  ںیھ

  و رصػ اچر امہ افر دس دؿ ںیہ۔

 ، رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، ییحی نب دیعس، رضحت دیمح نب انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1240    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوب ب٩ ٣وسی، ح٤يساب٩ ٧آٍ، حرضت زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

 َ ث ٤ِزٕو َحسَّ ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُِيسٔ ب٩ِٔ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسی  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ٨َا ُس

أٟٔث بٔ  َّْ ٔ اٟ َِٟيِو٦ ًَِت فٔی ا َياَ٪ َز ِٔ ا أَتَی أ٦َُّ َحبٔیَبَة ٧َعٔیُّ أَبٔی ُس َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ِيَضا َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة  ًَ ٤ََشَحِت بٔطٔ ذَٔرا َٓ  ٕ ة ُؼَِفَ

 ًَ و٢ُ َُل َیٔح١ُّ ُٔل َو ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ّة َس٤ٔ ٨َُٔيَّ ٩ًَِ َصَذا  ٨ُِت  ُٛ َِٟت  ا َٗ َِٟيِو٦ٔ ارَٔؿِيَضا َو ٕ تُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا ٣َِزأَة

٠ًََِيطٔ أَِربَ  ََّضا تُٔحسُّ  إ٧ٔ َٓ ًَلَی َزِوٕد  َٚ ثَََلٕث إُٔلَّ  ِو َٓ ااِْلَٔخٔ أَِ٪ تُٔحسَّ  ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ 

رمعف اندق، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، اوبب نب ومیس، دیمحانب انعف، رضحت زبنی تنب ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی 

اہلل اعتٰیل اہنع ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک  ب اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک رضحت اوبایفسؿ یک فافت یک ربخ آیئ  و رضحت اؾ ہبیبح ریض 

 ے رسیتے دؿ زرد رگن یک وخوبش وگنما رک اینپ الکویئں افر اےنپ راسخرفں  ر اگلیئ افر رفامیت ںیہ ہک ےھجم اس یک رضفرت  ںیہ  یھ 

دؿ  ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک یسک تررت ےک ےئل وج اہلل افر آرخت ےک

 ر اامیؿ ریتھک نو الحؽ  ںیہ ہک فہ اینپ تیم  ر نیت دؿ ےس زایدہ وسگ رکے وسا ے اےنپ اخفدن  ر ہک اس  ر اچر امہ افر دس دؿ کت 

 وسگ رک یتکس ےہ۔

 رمعف اندق، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، اوبب نب ومیس، دیمحانب انعف، رضحت زبنی تنب ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1241    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌيس، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی،  :  راوی

َة ب٨َِٔت  ٔٔيَّ ٍٕ أَ٪َّ َػ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕس  ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو َؼَة و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ َح ثَِتُط  أَبٔی ًُبَِيٕس َحسَّ

 ٔ ٩ًَِ ك ًَائَٔظَة أَِو   ٩ًَِ َِٟيوِ أَِو  ٕ تُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا ا٢َ َُل َیٔح١ُّ ُٔل٣َِزأَة َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ اِْلَٔخٔ أَِو ٠ِتَِيض٤َٔا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٦

ًَلَی َزِؤجَضا َٚ ثَََلثَةٔ أَیَّا٦ٕ إُٔلَّ  ِو َٓ ًَلَی ٣َيِّٕت   تُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوَرُسؤٟطٔ أَِ٪ تُحٔسَّ 

نب ییحی، ہبیتق، انب رل ، ق ، نب دیعس، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہی تنب ایب دیبع ریض اہلل ییحی 

اعتٰیل ہنع رضحت ہصفح ای رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ای دفونں ےس رفاتی رکےت نو ے ایبؿ رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 ے ایبؿ رفامای یسک تررت ےک ےئل وج اہلل افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ ریتھک نو ای اہلل افر اس ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر اامیؿ ریتھک نو الحؽ  ںیہ ہک فہ تیم  ر نیت دؿ ےس زایدہ وسگ رکے وسا ے اس ےک ہک فہ اےنپ اخفدن  ر 

 وسگ رک یتکس ےہ۔نیت دؿ ےس زایدہ ینعی اچر امہ دس دؿ 

 ییحی نب ییحی، ہبیتق، انب رل ، ق ، نب دیعس، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایب

     1242    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ َفور، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ش٥٠، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی اب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ  ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ٔ َحٔسیٔث و َحسَّ ٍٕ بٔإِٔس٨َاز ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ًَ ث٨ََا 

١َِْ رَٔوایَتٔطٔ   ا٠َِّٟئث ٣ٔ

ابیشؿ نب رففخ، دبعایزعسی انب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی 

 لقن یک یئگ ےہ۔

 سی انب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنعابیشؿ نب رففخ، دبعایزع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1243    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، ٧آٍ، حرضت ػٔيہ ب٨ت ابی ًبيس رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

َِٟوصَّأب  ًَِبُس ا ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َو٣َُح٤َّ اَ٪ ا ث٨ََاظ أَبُو َُشَّ ُت  و َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٌٔيٕس َي ُت یَِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

َّی اہللُ َِٔؼَة ب٨َِٔت ٤ًََُز َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِت َح ٌَ ََّضا َس٤ٔ َة ب٨ِٔٔت أَبٔی ًُبَِيٕس أ٧َ ٔٔيَّ ٩ًَِ َػ ُث  ا یَُحسِّ ٌّ ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ ٧َآ ُث  ٥َ تَُحسِّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  اَػل ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ٠َِيطٔ أَِرَب ًَ ََّضا تُٔحسُّ  إ٧ٔ َٓ ١ِْٔ َحٔسیٔث ا٠َِّٟئث َواب٩ِٔ زٔی٨َإر َوَزاَز  ٥َ ب٤ٔٔ  َس٠َّ

ی، ، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، انعف، رضحت ہی تنب ایب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

مغ
مس

اوباسغؿ 

تنب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ ایبؿ رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای آےگ  اوہنں  ے رضحت ہی

 دحثی ایس رطح ےس ےہ۔

ی، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، انعف، رضحت ہی تنب ایب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مغ
مس

 اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1244    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٧آٍ، حرضت ػٔيہ ب٨ت ابی ًبيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوربيٍ، ح٤از، ایوب، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل :  راوی

 َ ث٨ََا ًُب ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي َة و َحسَّ ٔٔيَّ ٩ًَِ َػ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ا  ٌّ ِيُس اہللٔ َج٤ٔي

٩ًَِ بَ  ىَی َحٔسیب٨ِٔٔت أَبٔی ًُبَِيٕس  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔف أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ْٔض٥ِٔ ٌِ

 یک اوبرعیب، امحد، اویب، انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت ہی تنب ایب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ضعب ازفاج رہطمات ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ایس رطح لقن یک۔

 اوبرعیب، امحد، اویب، انب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت ہی تنب ایب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1245    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہزی، رعوہ، سيسہ ًائظہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ز :  راوی

 ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ُى  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ا٢َ و َحسَّ َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َو َٗ َٟٔيِحٌَی 

َياُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا ُس وَ٪ َحسَّ ا٢َ َُل َیٔح١ُّ اِْلََخُ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ًَُیِی٨ََة 

ًَلَی َزِؤجَضا َٚ ثَََلٕث إُٔلَّ  ِو َٓ ًَلَی ٣َيِّٕت  َِٟيِو٦ٔ اِْلَٔخٔ أَِ٪ تُٔحسَّ   ُٔل٣َِزأَةٕ تُِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن  ییحی نب ییحی،

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای یسک تررت ےک ےئل وج اہلل افر 

 ریتھک نو الحؽ  ںیہ ہک فہ تیم  ر نیت دؿ ےس زایدہ وسگ رکے وسا ے اےنپ اخفدن ےک۔آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ 

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1246    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہاحش٩ ب٩ ربيٍ، اب٩ ازریص، ہظا٦، حٔؼہ، حرضت ا٦ ًليہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

َة أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٔليَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  َؼَة  ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ٍٔ َحسَّ ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ اٟزَّبٔي ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ و َحسَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٌَ ًَلَی َزِوٕد أَِرَب َٚ ثَََلٕث إُٔلَّ  ِو َٓ ًَلَی ٣َيِّٕت  ا٢َ َُل تُٔحسُّ ا٣َِزأَْة  ًَِؼٕب َوَُل َٗ ُّا إُٔلَّ ثَِوَب  ا َوَُل َت٠َِبُص ثَِوبّا ٣َِؼبُو ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز

ارٕ  َٔ ُِٗشٕم أَِو أَِه  َتَِٜتٔح١ُ َوَُل َت٤َصُّ كٔیّبا إُٔلَّ إَٔذا كَُضَزِت ٧ُِبَذّة ٩ِ٣ٔ 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نسح نب رعیب، انب ادرسی، اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ 

 ے رفامای ہک وکیئ تررت تیم  ر نیت دؿ ےس زایدہ وسگ ہن رکے وسا ے اخفدن ےک ہک اس  ر اچر امہ افر دس دؿ وسگ رکے افر فہ 

 یتکس ےہ تررت رگن دار ڑپکے  ںیہ نہپ یتکس وسا ے رگن دار ےنب نو ے ڑپکفں ےک افر رسہم  ںیہ اگل یتکس افر ہن یہ وخوبش اگل

 وسا ے اس ےک ہک ضیح ےس اہطرت احلص رکےت فتق اگل یتکس ےہ۔



 

 

 نسح نب رعیب، انب ادرسی، اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمویب

     1247    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ٤ًزو ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، ہظا٦ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ  و َحسَّ ص٤َُا  ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ لِٔکَ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ٕ ح و َحسَّ اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر

ارٕ  َٔ ُِٗشٕم َوأَِه اَُل ٨ًَِٔس أَِزنَی كُِضزَٔصا ٧ُِبَذّة ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔ َو  صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 نب اہرفؿ، اشہؾ اس  دن ےک اسھت ہی رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، رمعف اندق، سیدی 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ویبہ

     1248    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از، ایوب، حٔؼہ، حرضت ا٦ ًليہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ازْ  ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي َٚ  و َحسَّ ِو َٓ ًَلَی ٣َيِّٕت  ٨َّا ٨ُِ٧َهی أَِ٪ ٧ُحٔسَّ  ُٛ َِٟت  ا َٗ َة  ٔليَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  َؼَة  ِٔ ٩ًَِ َح ث٨ََا أَیُّوُب  َحسَّ

 ُّ ا َوَُل ٧ََِٜتح١ُٔ َوَُل ٧ََتَليَُّب َوَُل ٠َِ٧َبُص ثَِوبّا ٣َِؼبُو ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ًَلَی َزِوٕد أَِرَب َؽ ثَََلٕث إُٔلَّ  ِس ُرخِّ َٗ ٤َ٠ِٟٔزِأَةٔ فٔی كُِضزَٔصا إَٔذا ا َو

ارٕ  َٔ ُِٗشٕم َوأَِه َضا فٔی ٧ُِبَذةٕ ٩ِ٣ٔ  ـٔ  اَُِتَش٠َِت إِٔحَسا٧َا ٩ِ٣ٔ ٣َحٔي

اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ںیمہ عنم رکدای ایگ ےہ ہک یسک 

گ ہن رکںی وسا ے اخفدن ےک اس  ر اچر امہ افر دس دؿ وسگ رکںی مہ ہن رسہم اگلںیئ افر ہن یہ وخوبش تیم  ر نیت دؿ ےس زایدہ وس

اگلںیئ افر ہن یہ راگن نوا ڑپکا ںینہپ افر تررت ےک ےئل ایکس اپیک ںیم رتصخ دی یئگ ےہ ہک  ب مہ ےس وکیئ ضیح ےس افرغ نو رک 

 ک ل رکے  و فہ وخوبشدار زیچ ےس ک ل رک یتکس ےہ۔

 اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اعلؿ اک ایبؿ : ابب

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایب

     1249    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أًسٔیَّ أَِخ  ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسِض١َ ب٩َِ َس ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  بََرُظ أَ٪َّ ًَُوی٤ِّٔزا و َحسَّ

ِو أَ٪َّ َرُجَّل َوَجَس  َٟ ًَأػ٥ُ  ُط أََرأَیَِت یَا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََِؼارٔیِّ  َ ًَٔسٓیٕ اِْل ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ  ٔلَی  ِحََلنٔیَّ َجاَئ إ ٌَ ِٟ ُت٠ُطُ ا ِ٘ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََي ٣َ 

 ًَ َٔک یَا  ٩ًَِ ذَٟ َش١ِ لٔی  َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ َٕ َي ِي َٛ ُت٠ُو٧َُط أ٦َِ  ِ٘ َت َّی َٓ ًَأػ٥ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َشأ٢ََ  َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أػ٥ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ًَ بَُر  َٛ َّی  ًَابََضا َحً ٤ََِٟشائ١َٔ َو ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  َظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓرَکٔ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٍَ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللُ  ًَأػ٥ٕ ٣َا َس٤ٔ اہللٔ  لَی 

ا٢َ  َٗ ًَأػ٥ُ ٣َاَذا  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ َجائَطُ ًَُوی٤ِْٔز  ًَأػ٥ْ إ  ٍَ ا َرَج َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠ًََِيطٔ َػل َّی اہللُ  ََٟک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َظ َرُس  ِس ََکٔ َٗ  ٕ ٥ِ َتأِتٔىٔی بَٔديِر َٟ  ٕ َوی٤ِٔز ٌُ ٔ ًَأػ٥ْ ٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ا٢َ ًَُوی٤ِْٔز َوَس٠َّ َٗ ٨ًََِضا  ُِٟتُط  َ ًَّٟٔی َسأ َة ا َٟ َ ٤َِِٟشأ ٥َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

٠ًََِيطٔ  َّی اہللُ  َّی أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َب١َ ًَُوی٤ِْٔز َحً ِٗ َ أ َٓ ٨ًََِضا  َٟطُ  َ َّی أَِسأ ٥َ َوَسَم ا٨َّٟأض َواہللٔ َُل أ٧ََِتهٔی َحً ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوَس٠َّ َ٘ َٓ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ َٕ َي ِي َٛ ُت٠ُو٧َُط أ٦َِ  ِ٘ َت َٓ ُت٠ُطُ  ِ٘ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََي ِس ٧َز٢ََ أََرأَیَِت َرُجَّل َوَجَس ٣َ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل

ا٢َ َسضِ  َٗ أِٔت بَٔضا  َٓ َٓاذَِصِب  ا ٓٔيَک َوفٔی َػاحٔبَتَٔک  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ًََا َوأ٧ََا ٣َ َتََل َٓ  ١ْ

ِب١َ أَِ٪ یَأ٣ُِزَ  َٗ َضا ثَََلثّا  َ٘ َل٠َّ َٓ ٠ًََِيَضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إِٔ٪ أ٣ََِشُِٜتَضا  َذبُِت  َٛ ا٢َ ًَُوی٤ِْٔز  َٗ َُا  َّی اََفَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ہللُ 

٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن  َٓکَا٧َِت ُس٨ََّة ا ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ 

ییحی نب ییحی، امکل، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لہس نب دعس اسدعی  ے ا ںیہ ربخ دی ےہ ہک 

ی یک رطػ آ ے افر اؿ ےس اہک اے اعمص اہمترا ایک ایخؽ ےہ رضحت تررمی الجعین ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعمص نب دعی ااصنر

ہک ارگ وکیئ آدیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک آدیم وک اپ ے  و ایک فہ اےس لتق رک دے ارگ فہ ایس رطح رکے  و ایک مت اےس لتق رک دفےگ؟ 

اعمص  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  اے اعمص! اس ابرے ںیم مت ریمے ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپٹوھ رضحت



 

 

فملس ےس وپاھچ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس رطح ےک اسملئ ےک ابرے ںیم وپےنھچ وک اندنسپ رفامای افر اس یک ذمتم 

رھگ فاوں یک رطػ  رفامیئ رضحت اعمص  ر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی ابت  ن رک رگاؿ سگرا  ب رضحت اعمص اےنپ

آ ے  و رضحت تررمی اؿ ےک اپس آ ے افر ےنہک ےگل ہک ےھجت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایک رفامای ےہ اعمص ریض اہلل اعتٰیل 

 اس ہلئسم وک وج ںیم ہنع تررمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ےنہک ےگل ہک ںیم وکیئ الھبیئ یک ربخ  ںیہ الای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

رگم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ اھت اےس اندنسپ رفامای تررمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنہک ےگل اہلل یک مسق ںیم  ںیہ روکں اگ 

یک دختم ںیم اہیں کت ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم وپھچ وں تررمی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

آ ے  و افر وگ یھب فاہں وموجد ےھت تررمی  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک ایخؽ ےہ ہک اکی 

آدیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک آدیم وک اپ ے  و ایک فہ اےس لتق رک دے ارگ فہ ااسی رکے  و ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس لتق رک 

ےگ ای فہ ایک رکے  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتے افر ریتی ویبی ےک ابرے ںیم آتی انزؽ نویئ ےہ اجؤ  دںی

افر اینپ ویبی ےک ےل رک آؤ رضحت لہس ےتہک ںیہ ہک اؿ دفونں  ے اعلؿ ایک افر ںیم یھب ووگں ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 و  ب فہ دفونں اعلؿ ےس افرغ نو ے  و تررمی  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ ارگ ںیم اےس اےنپ اسھت روھکں  و فآہل فملس ےک اپس اھت 

ںیم وھج ا نوں اگ افر اس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح رفام ے ےس ےلہپ یہ اینپ اس تررت وک نیت الطںیق دے دںی 

 ےک ابرے ںیم یہی رطہقی اجری نوایگ۔ انب باہب ےتہک ںیہ ہک رھپ اعلؿ رک ے فاوں

 ییحی نب ییحی، امکل، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایب

     1250    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َسِض١ُ بِ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ََِؼارٔیُّ أَ٪َّ و َحسَّ َ ٕس اِْل ٌِ ٩ُ َس

١ِْٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک َو  َِٟحٔسیَث ب٤ٔٔ َٚ ا ًَسٔٓیٕ َوَسا ًَأػ٥َ ب٩َِ  ِحََلٔ٪ أَتَی  ٌَ ِٟ ََِؼارٔیَّ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ا َ َٟطُ ًَُوی٤ِّٔزا اِْل ِو َٗ َِٟحٔسیٔث  أَِزَرَد فٔی ا

٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن  ُس ُس٨َّّة فٔی ا ٌِ ُُٗط إٔیَّاَصا َب ا طٔ ث٥َُّ َجزَِت  َوكَاَ٪ َٔفَ ٔلَی أ٣ُِّ کَاَ٪ اب٨َُِضا یُِسعَی إ َٓ َٓکَا٧َِت َحا٣َّٔل  ا٢َ َسِض١ْ  َٗ َوَزاَز ٓٔيطٔ 

ََٟضا َق اہللُ  َُّط َیزٔثَُضا َوَتزُٔث ٨ِ٣ٔطُ ٣َا ََفَ ٨َُّة أ٧َ  اٟشُّ



 

 

ری وج ہک ہلیبق الجعؿ ےس ےھت رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت لہس نب دعس ربخ دےتی ںیہ ہک رضحت تررمی ااصن

فہ رضحت اعمص نب دعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ے آےگ دحثی ںیم ہی یھب زادئ ےہ ہک رضحت تررمی ااصنری اک اینپ ویبی 

ویبی ےس دحیلعہ نوان دعب ںیم اعلؿ رک ے فاوں اک ومعمؽ نب ایگ افر اس دحثی ںیم ہی یھب زادئ ےہ ہک رضحت لہس رفامےت ںیہ اؿ یک 

فر احہلم  یھ افر اس ےک ٹیپ وک اس یک امں یک رطػ وسنمب ایک ایگ رھپ ہی رطہقی یھب اجری نوایگ ہک ااسی ہچب اینپ امں اک فارث نوات اھت ا

 امں اس یک فارث نویت  یھ وج اہلل  ے اؿ ےک ےئل رقمر رفامای۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1251    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟ :  راوی

٩ًَِ ا ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ ٔطَضإب  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َّٔة ٓٔيض٤َٔا و َحسَّ ٩ًَِ اٟشُّ ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن َو

ا٢َ  ٩ًَِ َحٔسیٔث َسِض١ٔ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََِؼارٔ َجاَئ إ َ ٕس أَخٔی بَىٔی َسأًَسَة أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْل ٌِ َیا َرُسو٢َ  َس

٨َا ًَ َتََل َٓ تٔطٔ َوَزاَز ٓٔيطٔ  َِٟحٔسیَث بٔ٘ٔؼَّ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل َوَذََکَ ا ا٢َ فٔی  اہللٔ أََرأَیَِت َرُجَّل َوَجَس ٣َ َٗ ٤َِِٟشحٔٔس َوأ٧ََا َطاصْٔس َو فٔی ا

َضا ٨ًَِٔس  َٗ اَر َٔ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِب١َ أَِ٪ َیأ٣َُِزُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َضا ثَََلثّا  َ٘ َل٠َّ َٓ َِٟحٔسیٔث  ا٢َ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  ُٙ بَيَِن ك١ُِّ ٣َُتََل٨ًَٔئِن ا٨َّٟٔيیُّ َػل ی َِفٔ ٥ِ اٟتَّ ُٛ  طٔ َوَس٥ََّ٠ َذا

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، انب باہب، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااصنر اک اکی آدیم یبن 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک ایخؽ ےہ ہک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آ

اکی آدیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک آدیم وک اپات ےہ رھپ اس ےس آےگ فیہ ہصق رفاتی ایک ایگ ےہ افر اس رفاتی ںیم ہی زادئ ےہ ہک 

ےس ےلہپ ہک روسؽ اہلل یلص  دفونں ایمں ویبی  ے دجسم ںیم اعلؿ ایک افر ںیم یھب فاہں وموجد اھت افر اس دحثی ںیم ہی یھب ےہ ہک اس

اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک مکح رفامےت اس آدیم  ے اینپ اس تررت وک نیت الطںیق دے دںی افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

  نو یگ۔وموجدیگ یہ ںیم اس ےس دجا نوایگ  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رہ اعلؿ رک ے فاوں ےک درایمؿ ایس رطح دجایئ

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، انب باہب، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک 

     1252    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حرضت سٌيس ب٩ جبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ

٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن فٔی إ٣ِٔ  ٩ًَِ ا ا٢َ ُسئ٠ُِٔت  َٗ  ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  ٪َ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٚ بَِی٨َُض٤َا  ٕب أَُيََفَّ ٌَ َزةٔ ٣ُِؼ

 َ٤ َٓ َٗ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٔ اِسَتأِذِٔ٪ لٔی  ََل٦ ُِ ٠ُِت ٠ِٟٔ ُ٘ َٓ ََّٜة  ٔلَی ٨ِ٣َز٢ٔٔ اب٩ِٔ ٤ًََُز ب٤َٔ ِيُت إ ـَ ٤َ َٓ ُٗو٢ُ  ا٢َ اب٩ُِ ا َزَریُِت ٣َا أَ َٗ ٍَ َػِوتٔی  َش٤ٔ َٓ ائ١ْٔ 

َة إُٔلَّ َحاَجْة  ًَ ا ٔ اٟشَّ َواہللٔ ٣َا َجاَئ بَٔک َصٔذظ َٓ ا٢َ اِزُخ١ِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت   ٕ ْس ؤَساَزّة  ُجَبيِر ًَّة ٣َُتَوسِّ تَرْٔغ بَزَِذ ِٔ َٓإَٔذا صَُو ٣ُ ََٓسَخ٠ُِت 

٥ِ إٔ٪َّ  ٌَ ََ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  َٗ ُٚ بَِی٨َُض٤َا  ٤َُِٟتََل٨ًَٔأ٪ أَُيََفَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٠ُُِٗت أَبَا   ْٕ ََُٓلُ٪ َحِظُوَصا ٟٔي ٩ًَِ َذَٟٔک  ٢َ ٩ِ٣َ َسأ٢ََ   أَوَّ

ا٢َ  َٗ ََُٓلٕ٪  ٥َ ب٩ُِ  ٥َ َتک٠ََّ ٍُ إِٔ٪ َتک٠ََّ َٕ َيِؼ٨َ ِي َٛ َٓاحَٔظٕة  ًَلَی  ِو َوَجَس أََحُس٧َا ا٣َِزأََتُط  َٟ ًَٔوي٥ٕ َوإِٔ٪ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت أَِ٪   ٕ  بٔأ٣َِز

 ٔ ٥ِ٠َ یُح َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََٜت ا٨َّٟٔيیُّ َػل َش َٓ ا٢َ  َٗ َٔک  ١ِْٔ ذَٟ ًَلَی ٣ٔ ََٜت  ََٜت َس ا٢َ إٔ٪َّ َس َ٘ َٓ َٔک أََتاُظ  َس ذَٟ ٌِ ا كَاَ٪ َب َّ٤٠َ َٓ ِبُط 

 َّٟ ًَزَّ َوَج١َّ َصُذَُلٔئ اِْلَیأت فٔی ُسوَرةٔ ا٨ُّٟورٔ َوا أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ِس ابُِت٠ٔيُت بٔطٔ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ُِٟتَک  َ َّٟٔذی َسأ َتََلص٩َُّ ا َٓ ٔذی٩َ َیز٣ُِوَ٪ أَِزَواَجُض٥ِ 

ظُ  َ
ًََوُط َوَذَکَّ ٠َِيطٔ َوَو َذبُِت  ًَ َٛ ِّٙ ٣َا  َِٟح ََْک بٔا ٌَ َّٟٔذی َب ا٢َ َُل َوا َٗ  ٔ ة ًََذأب اِْلَٔخَ ٧َِيا أَصَِوُ٪ ٩ِ٣ٔ  ًََذاَب اٟسُّ َوأَِخبََرُظ أَ٪َّ 

ا َٗ  ٔ ة ًََذأب اِْلَٔخَ ٧َِيا أَصَِوُ٪ ٩ِ٣ٔ  ًََذاَب اٟسُّ َصا َوأَِخبََرَصا أَ٪َّ  َ
ًََوَضا َوَذَکَّ َو َٓ ًَاَصا  ٠َِيَضا ث٥َُّ َز ِّٙ َِٟت ًَ َِٟح َک بٔا َْ ٌَ َّٟٔذی َب َُل َوا

َِٟدا٣َٔشُة أَ٪َّ  ازٔٗٔيَن َوا ٩ِٔ٤َٟ اٟؼَّ َُّط  ٍَ َطَضاَزإت بٔاہللٔ إ٧ٔ ََٓظضَٔس أَِربَ َبَسأَ بٔاٟزَُّج١ٔ  َٓ َٟکَاذْٔب  َُّط  ٠َِيطٔ إِٔ٪ كَاَ٪ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔ ًَ ٨ََة اہللٔ  ٌِ َٟ  

ََٓظضَٔسِت   ٔ ٤َِٟزِأَة َّی بٔا ِٟکَاذٔبٔيَن ث٥َُّ ثَى ٠َِيَضا إِٔ٪ كَاَ٪ ا ًَ َب اہللٔ  ـَ َُ َِٟدا٣َٔشُة أَ٪َّ  ِٟکَاذٔبٔيَن َوا ٩ِٔ٤َٟ ا َُّط  ٍَ َطَضاَزإت بٔاہللٔ إ٧ٔ أَِربَ

َٚ بَِی٨َُض٤َا ازٔٗٔيَن ث٥َُّ ََفَّ  ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

ہک رفامےت ںیہ ہک رضحت دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

بعصم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک زامہن ںیم ھجم ےس اعلؿ رک ے فاوں ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ ہک ایک اؿ دفونں ےک درایمؿ دجایئ ڈاؽ 

اہلل اعتٰیل دی اج ے یگ رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ںیم  ںیہ اج ات اھت ہک ںیم ایک وہکں انچہچن ںیم رضحت انب رمع ریض 

رھگ ہکم ایگ ںیم  ے الغؾ ےس اہک ریمے ےئل ااجزت و رضحت دیعس رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے  ہنع ےک

ؾ ریمے ےنہک یک آفاز  ن یل افر رفام ے یگل ہک انب ریبج نو ںیم  ے اہک یج اہں رفام ے ےگل ادنر آاجؤ اہلل یک مسق مت ریغب یسک رضفری اک



 

 

 اس فتق  ںیہ آ ے نو ےگ رضحت دیعس ےتہک ںیہ ہک ںیم ادنر دالخ نوا  و اوہنں  ے اکی  لبم اھچبای نوا اھت افر ہیکت ےس ل ک ےک

اگل ے ت ےھٹ ےھت فہ ہیکت ہک  س ںیم وجھکر یک اھچؽ رھبی نویئ  یھ ںیم  ے رعض ایک اے اوبدبعارلنمح ایک اعلؿ رک ے فاےل دفونں 

ِ! اہں ویکہکن بس ےس ےلہپ  س  ے اس  ےک درایمؿ دجایئ ڈاؽ دی
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ت 
ُ
س
اج ے یگ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای 

ابرے ںیم وپاھچ فہ الفں نب الفں اھت اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایک را ے ےہ ہک ارگ مہ 

رکات نوا اپ ے  و فہ ایک رکے ارگ فہ یسک ےس ابت رکے  و ہی تہب ےڑی ابت ےہک اگ افر ارگ ںیم ےس وکیئ اینپ ویبی وک شحف اکؾ زان 

اخومش رےہ  و اس  یسی ابت  ر ےسیک اخومش راہ اج اتکس ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ افر اےس وکیئ 

ض ایک ہک  س ہلئسم ےک ابرے ںیم ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وجاب  ںیہ دای اس ےک دعب فہ آدیم رھپ آای افر اس  ے رع

ْم( آایت انزؽ رفام
ُ
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ا
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َ
ںیئ آپ یلص ےس وپاھچ اھت اب ںیم وخد التبم نوایگ نوں رھپ اہلل اعتیل  ے وسرہ اونلر ںیم )ف

 رفامیئ افر اےس  اھجمای ہک داین اک ذعاب آرخت ےک ذعاب اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ آایت وک اس  ر التفت رفامای اف

 

حی ت
ض

 

ت

ر اےس 

ےس اکلہ ےہ اس آدیم  ے اہک  ںیہ اس ذات یک مسق  س  ے آپ وک قح ےک اسھت وعبمث رفامای ےہ ںیم  ے اس تررت  ر وھجٹ 

 رفامیئ افر اےس ربخ دی ہک داین اک

 

حی ت
ض

 

ت

 ذعاب آرخت ےک ذعاب ےس اکلہ ےہ۔  ںیہ وبال، رھپ آپ  ے اس تررت وک البای افر فظع ف 

اس تررت  ے اہک  ںیہ اس ذات یک مسق  س  ے آپ وک قح ےک اسھت وعبمث ایک ےہ ہی آدیم وھج ا ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہبت اس  ے اہک فملس  ے اس آدیم ےس آاغز رفامای افر اس  ے اچر رمہبت وگایہ دی افر اہک اہلل یک مسق فہ )ںیم( اچس نوں افر اپوچنںی رم

ہک ارگ ںیم وھج ا نوں  و ھجم  ر اہلل یک تنعل نو رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس تررت یک رطػ وتمہج نو ے  و اس تررت  ے اچر 

 رمہبت وگایہ دی ہک ہی آدیم وھج ا ےہ افر اپوچنںی رمہبت اس تررت  ے اہک ہک اس تررت  ر اہلل اک بضغ انزؽ نو ارگ ہی آدیم اچس نو

 رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینؿ دفونں ےک درایمؿ لقتسم دجایئ ڈاؽ دی۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   باب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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ًلی ب٩ ححز سٌسی، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠امی٪، حرضت سٌيس ب٩ جبيرَف٣اےت ہيں ٛہ حرضت  :  راوی

 ٣ؼٌب ب٩ زبير

َ٪ و حَ  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٔسیُّ َحسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨َٔيطٔ  ٌٔيَس ب٩َِ  سَّ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ



 

 

 ُٗ ٥ِ٠َ أَِزرٔ ٣َا أَ َٓ  ٔ ٔب ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٌَ ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن َز٩َ٣َ ٣ُِؼ ٩ًَِ ا ا٢َ ُسئ٠ُِٔت  َٗ  ٕ ٠ُِت أََرأَیَِت ُجَبيِر ُ٘ َٓ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ َٓأََتِيُت  و٢ُ 

 ٕ ١ِْٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُٚ بَِی٨َُض٤َا ث٥َُّ َذََکَ ب٤ٔٔ ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن أَُيََفَّ  ا

ےک زامہن یلع نب رجح دعسی، ٰیسیع نب وی،س، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، رضحت دیعس نب ریبجرفامےت ںیہ ہک رضحت بعصم نب زح ، 

)الختف( ںیم ھجم ےس اعلؿ رک ے فاوں ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ  و ںیم اس ابرے ںیم ھچک  ںیہ اج ات اھت ۔ ںیم رضحت انب 

رمعےک اپس آای افر ںیم  ے اؿ ےس اہک ہک اعلؿ رک ے فاوں ےک ابرے ںیم آپ اک ایک ایخؽ ےہ؟ ایک اؿ دفونں ےک درایمؿ دجایئ 

 انب ریمن یک دحثی یک رطح ذرک رفامای۔ڈاؽ دی اج ے یگ؟ رھپ 

 یلع نب رجح دعسی، ٰیسیع نب وی،س، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، رضحت دیعس نب ریبجرفامےت ںیہ ہک رضحت بعصم نب زح ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاعلؿ اک ایب :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًز، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ا٢َ َیِحٌَی أَِخبَرَ و َحسَّ َٗ ُى َٟٔيِحٌَی  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ أ٪ ا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ٧َا َو

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٥َ  َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َال َٗ ٠َِيَضا  ًَ ََٟک  ٤َا كَاذْٔب َُل َسبٔي١َ  ُٛ ًَلَی اہللٔ أََحُس ٨َِت ٤ُ٠َِٟٔتََل٨ًَٔئِن حَٔشاب٤َُُٜا  ُٛ ََٟک إِٔ٪  ا٢َ َُل ٣َا٢َ  َٗ ی 

ُضَو ب٤َٔا اِسَتِح٠ِ٠ََت  َٓ ٠َِيَضا  ًَ َت  ِٗ ا٢َ ُزَصيِْر فٔی رَٔوایَتٔطٔ  َػَس َٗ ََٟک ٨ِ٣َٔضا  ُس  ٌَ ََٓذاَک أَبِ ٠َِيَضا  ًَ َذبَِت  َٛ ٨َِت  ُٛ ٔجَضا َوإِٔ٪  ٩ِ٣ٔ ََفِ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٕ َي ٌٔيَس ب٩َِ ُجَبيِر ٍَ َس ٤ِزٕو َس٤ٔ ًَ  ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٠َِيطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ  ل  َوَس٠َّ

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، رمع، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اعلؿ رک ے فاوں ےک ےئل رفامای اہمترا اسحب اہلل  ر ےہ مت دفونں ںیم ےس وکیئ اکی 

وھج ا ےہ ریتے ےئل اس تررت  ر وکیئ راہتس  ںیہ ےہ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ریما امؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  ے اراشد رفامای ریتے ےئل امؽ یھب  ںیہ امؽ  ر وکیئ قح  ںیہ ارگ  و اچس ےہ  و فہ امؽ اس یک رفج ےک دبہل ںیم ےہ افر ارگ  و وھجٹ ےہ

 س تررت ےس زایدہ دیعب ےہ ہک  و امؽ اک اطمہبل رکے۔ و ہی ریتے ےئل ا



 

 

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، رمع، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1255    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از، ایوب، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي َٚ َرُسو٢ُ اہللٔو َحسَّ ا٢َ ََفَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ َّصَِزانٔیُّ َحسَّ َّی اہللُ ٍٔ اٟز  َػل

َض١ِ ٣ٔ  َٓ ٤َا كَاذْٔب  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أََحَس ٌِ ا٢َ اہللُ َي َٗ ِحََلٔ٪ َو ٌَ ِٟ  ٤َُٜ٨ِا َتائْٔب ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَيَِن أََخَوِی بَىٔی ا

اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ایک مت  ے ونب الجعؿ ےک ایمں ویبی ےک درایمؿ دجایئ ڈاؽ دی افر رفامای اہلل اعتیل اج ات ےہ ہک مت دفونں ںیم ےس اکی وھج ا ےہ  و 

 دفونں ںیم ےس وکیئ  وہب رک ے فاال ےہ؟

 اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

  دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمویبہ تررت ےک ےئل نیت

     1256    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، حرضت ایوب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٌٔيَس ب٩َِ ُجَبيِر ٍَ َس ٩ًَِ أَیُّوَب َس٤ٔ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ ََٓذََکَ  أ٪  ٌَ ٩ًَِ ا٠ِّٟ ُِٟت اب٩َِ ٤ًََُز  َ ا٢َ َسأ َٗ

٠ِْٔطٔ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

انب ایب رمع، ایفسؿ، رضحت اویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس رفامای ہک 

  اعتٰیل ہنع ےس اعلؿ ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح ذرک رفامای۔ںیم  ے انب رمع ریض اہلل

 انب ایب رمع، ایفسؿ، رضحت اویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1257    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ٗتازہ، ًزرہ، حرضت سٌيس ب٩ جبير  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى ٤٠ِِٟٔٔش٤َعٔیِّ َواب٩ِٔ  ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َو٣َُح٤َّ اَ٪ ا ث٨ََا أَبُو َُشَّ اْذ َوصَُو و َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اُٟوا َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ا

ٌٔئس ب٩ِٔ جُ  ٩ًَِ َس ًَزَِرَة   ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ا٢َ اب٩ُِ صَٔظا٦ َٗ ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن  ُب بَيَِن ا ٌَ ٤ُِِٟؼ ِٚ ا ٥ِ يََُفِّ َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ َبيِر

٥َ بَيَِن  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٚ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ا٢َ ََفَّ َ٘ َٓ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٌَ ٔ َُٓذَٔکَ َذَٟٔک ٟ ٌٔيْس  ِحََل٪ٔ  َس ٌَ ِٟ  أََخَوِی بَىٔی ا

ی، دمحم نب ینثم، 

مغ
مس

انب  ،رر، انب ینثم، اعمذنب اشہؾ، ، داتدہ، زعرہ، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوباسغؿ 

ےہ ہک رضحت بعصم ریض اہلل ہنع  ے اعلؿ رک ے فاوں ےک درایمؿ دجایئ  ںیہ ڈایل رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 

اس اک ذرک ایک  و اوہنں  ے رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ونب الجعؿ ےک ںیہ ہک ںیم  ے رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 دف ایمں ویبی ےک درایمؿ دجایئ ڈایل  یھ۔

ی، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، اعمذنب اشہؾ، داتدہ، زعرہ، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مغ
مس

 اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1258    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، یحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو  ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو ث٨ََا َس ٠ُُِٗت و َحسَّ ا٢َ  َٗ َُٟط  ُى  ِٔ ا٠َّٟ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ   ٍْ ٔ ثََک ٧َآ َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ ٤َٟٔأٟٕک َحسَّ ََفَّ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٩ًََ ا٣َِزأََتُط  ٪َّ َرُجَّل َُل

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ طٔ  ََٟس بٔأ٣ُِّ َِٟو َٙ ا َِٟح ٥َ بَِی٨َُض٤َا َوأَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم  ے روسؽ دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب 

اہلل ےک زامہن رابرک ںیم اعلؿ ایک انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ دفونں ایمں ویبی ےک درایمؿ دجایئ ڈوا دی افر 

 ڑلےک وک اس یک امں ےک اسھت الم دای وسنمب ایک



 

 

  نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب ییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1259    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ي ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  اَُل َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ر

 َٚ ََِؼارٔ َوا٣َِزأَتٔطٔ َوََفَّ َ ٥َ بَيَِن َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َُل َٗ   بَِی٨َُض٤َا٤ًََُز 

، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، ، اوبااسہم، انب ریمن

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااصنر ےک اکی آدیم افر اس یک ویبی ےک درایمؿ اعلؿ رکاای افر اؿ دفونں ےک درایمؿ دجایئ ڈاؽ دی۔

 دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب ریمن،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1260    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبيساہلل ب٩ سٌيس، حرضت ًبيس اہلل :  راوی

 ًُ ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  َّی َوًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ َس ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٔ و َحسَّ  بَِئس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

  اہلل نب دیعس، رضحت دیبع اہلل ےس اس  دن ےک اسھت ہی رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔دمحم نب ینثم، دیبع

 دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس، رضحت دیبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

  دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمویبہ تررت ےک ےئل نیت

     1261    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، زہير، جزیز، ا٤ًع، ابزاہي٥، ٤٘٠ًہ، حرضت ًبساہلل :  راوی



 

 

٤َاُ٪ ب٩ُِ  ِْ ٕب َوًُ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصيِر ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح

 ٔ ةٔ ف ٌَ ُِٟح٤ُ ِي٠ََة ا َٟ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ٔ َحسَّ ٤َِِٟشحٔسٔ إ ذِ َجاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ی ا

َت٠ُِت٤ُوُظ َو  َٗ َت١َ  َٗ ٥َ َج٠َِست٤ُُوُظ أَِو  ََٓتک٠ََّ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل  ِو أَ٪َّ َرُجَّل َوَجَس ٣َ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََِؼارٔ  َ ًَلَی َُِيٕى َواہللٔ اِْل ََٜت  ََٜت َس إِٔ٪ َس

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٨ِطُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ  َّ٩َٟ َ َِٟو َْلَِسأ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  سٔ أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِ ِٟ ا كَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ  ٥َ

 َُ ًَلَی  ََٜت  ََٜت َس َت٠ُِت٤ُوُظ أَِو َس َٗ َت١َ  َٗ ٥َ َج٠َِست٤ُُوُظ أَِو  ََٓتک٠ََّ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل  ا٢َ ا٠َّٟضُ أَ٪َّ َرُجَّل َوَجَس ٣َ َ٘ َٓ ١َ ِيٕى  ٌَ َتِح َوَج ِٓ ٥َّ ا

ُُٔشُض٥ِ صَ  َِ َ ُض٥ِ ُطَضَساُئ إُٔلَّ أ َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ َّٟٔذی٩َ َیز٣ُِوَ٪ أَِزَواَجُض٥ِ َو أ٪ َوا ٌَ َِٟت آیَُة ا٠ِّٟ ٨َزَ َٓ ابُِتلَٔی بٔطٔ َذَٟٔک یَِسًُو  َٓ ٔ اِْلیَاُت  ٔذظ

ٔلَی َرُسو٢ٔ  ََٓحاَئ صَُو َوا٣َِزأَتُطُ إ ٍَ َطَضاَزإت  اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ بَئِن ا٨َّٟأض  َظضَٔس اٟزَُّج١ُ أَِربَ َٓ ٨ًََا  َتََل َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ِٟکَاذٔبٔيَن  ٠َِيطٔ إِٔ٪ كَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٨ََة اہللٔ  ٌِ َٟ َِٟدا٣َٔشَة أَ٪َّ  ٩َ ا ٌَ َٟ ازٔٗٔيَن ث٥َُّ  ٩ِٔ٤َٟ اٟؼَّ َُّط  َٟضَ بٔاہللٔ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٩َ ٌَ ََٓذَصَبِت َٟٔت٠ِ ا َرُسو٢ُ  

٠ََّضا أَِ٪ َتحٔيَئ بٔطٔ أَِس  ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ا أَِزبََزا  َّ٤٠َ َٓ ٨َِت  ٌَ ٠َ َٓ أَبَِت  َٓ ٥َ ٣َِط  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّسااہللٔ َػل ٌِ َحائَِت بٔطٔ أَِسَوَز َج َٓ ّسا  ٌِ  َوَز َج

، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہعمج زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، رجری، اشمع، اربامیہ

یک رات دجسم ںیم اھت ہک ااصنر اک اکی آدیم آای افر اس  ے رعض ایک ہک ارگ وکیئ آدیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک ریغ آدیم وک اپ ے  و فہ 

صاصاص لتق رکف ےگ افر ارگ فہ اخومش راہ ایک رکے ارگ  و فہ ہی ابت رکے  و مت اےس وکڑے اگلؤ ےگ ای ارگ اس  ے لتق رکدای  و مت اےس 

 و گ ت ہصغ ںیم اخومش رےہ اگ اہلل یک مسق ںیم اس ہلئسم ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر 

 اپ ے ارگ فہ ہی ابت رکے اس  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ افر اہک ہک ارگ وکیئ آدیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک ریغ آدیم وک

 و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس وکڑے اگلںیئ ےگ ای فہ لتق رک دے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس صاصاص لتق رکںی ےگ افر 

وھکؽ دے ارگ فہ اخومش رےہ  و گ ت ہصغ یک اح تل ںیم اخومش رےہ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اہلل اس ہلئسم وک 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع رفامےت رےہ رھپ اعلؿ یک ہی آتی انزؽ نویئ افر وج وگ اینپ ویبویں  ر تمہت اگلےت ںیہ افر اؿ 

 ےک اپس وکیئ وگاہ  ںیہ وسا ے اؿ یک اینپ ذات ےک فہ آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اینپ ویبی وک الای افر اؿ دفونں

ں  ے اعلؿ ایک رمد  ے اہلل وک وگاہ انب رک اچر رمہبت وگایہ دی ہک فہ وچسں ںیم ےس ےہ رھپ اپوچنںی رمہبت ںیم اعلؿ ایک ہک ارگ ںیم وھجوٹ

ںیم ےس ےہ  و اس  ر اہلل یک تنعل نو افر ایس رطح تررت  ے یھب اعلؿ ایک  و یبن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ےس رفامای رہھٹ اج اس 

 ے ااکنر ایک افر اعلؿ ایک  و  ب فہ دفونں ےلچ ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اشدی ہک اس تررت ےک اہں ایسہ تررت 

یک رگنھگایےل ابوں فاال ڑلاک دیپا نو  و اس تررت ےک اہں ایسہ رگنھگایےل ابوں فاال ڑلاک یہ دیپا نوا ینعی  س صخش ےس زان ایک اھت اس 

 اشمتہب  یھ۔



 

 

 زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، رجری، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رحتم ےک ایبؿ ںیمویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک 

     1262    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 احشاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، حرضت ا٤ًع :  راوی

ث٨ََا أَ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ث٨ََاظ إِٔسَح ا و َحسَّ ٌّ َ٪ َج٤ٔي ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  بُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

ٔ ٧َِحَوظُ  ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ  ٩ًَِ اِْل

ااسحؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، رضحت اشمع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن 

 یک یئگ ےہ۔

 ااسحؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، رضحت اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1263    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساُلًلی، ہظا٦، حرضت ٣ح٤س رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ َف٣اےت ہيں ٛہ ٣يں ےن  :  راوی

 حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُِٟت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َوأ٧ََا أَُری أَ٪َّ و َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ًِلَی َحسَّ

 َ ِٟب یٔک اب٩ِٔ َسِح٤َاَئ َوكَاَ٪ أََخا ا َٖ ا٣َِزأََتُط بَْٔشٔ َذ َٗ َة  ا٢َ إٔ٪َّ صََٔل٢َ ب٩َِ أ٣َُيَّ َ٘ َٓ طٔ َوكَا٨ًَِٔسُظ ٨ِ٣ُٔط ٤ّ٠ًِٔا  َ٪ َرأئ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ْٔل٣ُِّ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبِٔصُ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ًَََضا  ََل َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًََ فٔی اِْلِٔسََل٦ٔ  ٢َ َرُج١ٕ َُل إِٔ٪ َجائَِت بٔطٔ أَبَِيَف َسبّٔلا أَوَّ َٓ وصَا 

 ٌِ َح١َ َج ِٛ َة َوإِٔ٪ َجائَِت بٔطٔ أَ ُضَو ٟٔضََٔل٢ٔ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ َٓ ِی٨َئِن  ٌَ ِٟ يَئ ا ـٔ ا٢َ َٗ َٗ یٔک اب٩ِٔ َسِح٤َاَئ  ُضَو َْٟٔشٔ َٓ ئِن  َٗ ا ّسا َح٤َِع اٟشَّ

ئِن  َٗ ا ّسا َح٤َِع اٟشَّ ٌِ َح١َ َج ِٛ ََّضا َجائَِت بٔطٔ أَ أ٧ُِبٔئُِت أ٧َ َٓ 

دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل 



 

 

اینپ اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ افر ریما ہی ایخؽ اھت ہک اؿ وک زایدہ ملع نواگ ںیم  ے ہی وپاھچ ہک رضحت البؽ نب اہیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے 

مااء ےک اسھت تمہت اگلیئ افر فہ رضحت ربا نب امکل ےک اایخیف اھبیئ ےھت افر ہی الہپ آدیم اھت  س  ے االسؾ ںیم 
ج
ش

ویبی  ر رشکی نب 

ایک افر اس تررت ےس اعلؿ ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت اس تررت وک د ےتھک رنو ارگ  و دیفس رگن دیس ے  اعلؿ

 ابؽ افر رسخ آںوھکں فاال ہچب اس ےک اہں دیپا نوا  و فہ رضحت البؽ نب اہیم اک نواگ افر ارگ رسںیگم آںوھکں فاال رگنھگایےل ابوں فاال

مااء اک نواگ رافی ےتہک ںیہ ہک اس تررت ےک اہں رسںیگم آںوھکں فاال رگنھگایےل افر اب
ج
ش

رکی لڈنںویں فاال ہچب دیپا نوا  و فہ رشکی نب 

 ابوں فاال افر ابرکی لڈنںویں فاال ہچب دیپا نوا

 ہک ںیم  ے رضحت ا،س نب امکل دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1264    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ر٣ح اب٩ ٣ہاجز، ًيسٰی ب٩ ح٤از، ٟيث، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت  :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

یَّأ٪ َوا٠َّٟ  ٤ِِٟٔصٔ ازٕ ا ٔ َؤًيَسی ب٩ُِ َح٤َّ ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ و َحسَّ اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  َٗ ُى ُٔلب٩ِٔ ُر٣ِٕح  ِٔ

ا٢َ ذَُٔکَ اٟتَّ  َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٌٔيٕس  َّی َس ََل٩ًُُ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّطُ َوَجَس  اہللُ  َِٟيطٔ أ٧َ ٔ ِو٣ٔطٔ َيِظُٜو إ َٗ أََتاُظ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َٓ  َٖ ََِصَ ِوُّل ث٥َُّ ا َٗ ًَسٔٓیٕ فٔی َذَٟٔک  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ ٍَ أَص٠ِٔطٔ َٓ ٣َ 

َّی اہللُ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذَصَب بٔطٔ إ ِولٔی  َ٘ ٔ ًَأػ٥ْ ٣َا ابُِت٠ٔيُت بَٔضَذا إُٔلَّ ٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  َرُجَّل  ًَ َّٟٔذی َوَجَس  أَِخبََرُظ بٔا َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

َّطُ َو  ٠َِيطٔ أ٧َ ًَ َّٟٔذی ازَّعَی  ٔ َوكَاَ٪ ا ز ٌَ
٠ٔي١َ ا٠َِّٟح٥ٔ َسبَٔم اٟظَّ َٗ ا  ْٔيرَ ا٣َِزأََتُط َوكَاَ٪ َذَٟٔک اٟزَُّج١ُ ٣ُِؼََفا َٛ َجَس ٨ًَِٔس أَص٠ِٔطٔ َخِسُّل آَز٦َ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ َُّط َو ا٠َِّٟح٥ٔ  َّٟٔذی َذََکَ َزِوُجَضا أ٧َ ِت َطبٔيّضا بٔاٟزَُّج١ٔ ا ٌَ َوَؿ َٓ ِِّن  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َُّٟض٥َّ بَي َّی اہللُ  َجَسُظ ٨ًَِٔسَصا  َػل

 َ٤ِٟ ًَبَّإض فٔی ا ا٢َ َرُج١ْ ُٔلب٩ِٔ  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِی٨َُض٤َا  ًَ َّی اہللُ  ٩ًََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََل َّی َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَّٟٔی  ِح٠ٔٔص أَهَٔی ا

ًَبَّإض َُل ت٠َِٔک ا٣َِزأَ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٔ ٨َٕة َرَج٤ُِت صَٔذظ ٔ بَیِّ يِر َِ ِو َرَج٤ُِت أََحّسا بٔ َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ وَئ اہللُ   ْة كَا٧َِت تُِوضٔزُ فٔی اِْلِٔسََل٦ٔ اٟشُّ

د، ق ،، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس نب دمحم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب رل  انب اہمرج، ٰیسیع نب امح



 

 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اعلؿ اک ذرک ایک ایگ رضحت اع مص نب دعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس 

ؾ اک اکی آدیم آای افر اؿ ےس اکشتی رک ے اگل ہک اس  ے اینپ ویبی ےک اسھت اکی ابرے ںیم ھچک اہک افر رھپ فہ ےلچ ےئگ  و اؿ یک وق

آدیم وک اپای ےہ  و رضحت اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام ے ےگل ہک ںیم اےنپ وقؽ یک فہج ےس اس ںیم التبم نوایگ نوں۔ رھپ رضحت اع 

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےلچ ےئگ افر آپ وک اس آدیم  ے اس یک مص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس آدیم وک ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہ ربخ دی اس  ے اینپ ویبی ےک اسھت اکی آدیم وک اپای ےہ افر فہ ذرا التپ دالب افر دیسے ابوں فاےل اھت افر  س آدیم  ر دتری ایک ہک ف

تہب وم ے مسج فاال اھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس یک ویبی ےک اپس اھت فہ آدیم ومیٹ لڈنںویں فاال دنگیم رگن فاال افر 

للہ وک( فاحض رفام ۔ رھپ اس تررت  ے اکی ےچب وک انج وج ہک اس آدیم ےک اشمہن اھت ہک  س ےک ابرے ںیم اس 
م
رفامای اے اہلل )اس 

اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تررت ےک اخفدن  ے ذرک ایک ہک اس  ے اینپ ویبی ےک اپس اکی آدیم وک اپای ےہ۔ رھپ 

ےک اسےنم آ س ںیم اعلؿ ایک سلجم ںیم وموجد ووگں ںیم ےس اکی آدیم  ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایک ہی فیہ 

وگانوں ےک رمج رکات  و ںیم  تررت ےہ  س ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ارگ ںیم یسک تررت وک ریغب

اس تررت وک رمج رکات؟  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای  ںیہ ہکلب ہی فہ تررت  یھ وج االسؾ ال ے ےک دعب یھب ربرس 

 اعؾ دباکری رکیت  یھ۔

اقمس نب دمحم، رضحت انب ابعس ریض اہلل دمحم نب رل  انب اہمرج، ٰیسیع نب امحد، ق ،، ییحی نب دیعس، دبعارلامحؿ نب اقمس،  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1265    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ یوسٕ، اس٤اًي١ ب٩ ابی اویص، س٠امی٪ يٌىی اب٩ بَل٢، یحٌی، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س،  :  راوی

 حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔي١ُ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِٕص حَ  ث٨ََا إِٔس٤َ َٕ اِْلَِززٔیُّ َحسَّ ث٨َٔيطٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ یُوُس ثَىٔی و َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَی َحسَّ ىٔی اب٩َِ بََٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ثَىٔی ُس٠َامِیَ سَّ

٤َُِٟتََل٨ًَٔأ٪  ا٢َ ذَُٔکَ ا َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا َّی اہللُ ًَ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ١ِْٔ َلّلا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َٗ ّسا  ٌِ ا٢َ َج َٗ ْٔيَر ا٠َِّٟح٥ٔ  َٛ ِؤٟطٔ  َٗ َس  ٌِ  َحٔسیٔث ا٠َِّٟئث َوَزاَز ٓٔيطٔ َب

ادمح نب ویفس، اامسلیع نب ایب افسی، امیلسؿ ینعی انب البؽ، ییحی، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس نب دمحم، رضحت انب ابعس ریض اہلل 



 

 

 فآہل فملس ےک اپس دف اعلؿ رک ے فاوں اک ذرک ایک ایگ ابیق دحثی ایس رطح ےہ اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رصػ اانت زادئ ےہ ہک فہ ریغ آدیم تہب وگتش فاال ینعی وم ا افر گ ت رگنھگایےل ابوں فاال اھت۔

اقمس نب دمحم، رضحت انب ابعس ادمح نب ویفس، اامسلیع نب ایب افسی، امیلسؿ ینعی انب البؽ، ییحی، دبعارلامحؿ نب اقمس،  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1266    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ اب٩ ًیی٨ہ، ابی اٟز٧از، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًبساہلل ب٩ طساز :  راوی

 َ ٩ًَِ أ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ث٨ََا  ٔ و َحسَّ ٕس  بٔی اٟز٧َِّاز أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا

ٕ أَص٤َُا ا٠َّٟ  از ا٢َ اب٩ُِ َطسَّ َ٘ َٓ ًَبَّإض  ٤َُِٟتََل٨ًَٔأ٪ ٨ًَِٔس اب٩ِٔ  ٕ َوذَُٔکَ ا از ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َطسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َّی اہللُ َٗ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َذأ٪ 

ٔ بَ  يِر َِ ٨ُِت َرأج٤ّا أََحّسا بٔ ُٛ ِو  َٟ  ٥َ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز فٔی رَٔوایَتٔطٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َٗ ٨َ٠ًَِِت  ًَبَّإض َُل ت٠َِٔک ا٣َِزأَْة أَ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ َزَج٤ُِتَضا  َٟ ٨َٕة  یِّ

ًَبَّإض  ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ  ٩ًَِ ا

 نب دشاد ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک رضحت رمعفاندق، انب ایب رمع، ایفسؿ انب ہنییع، ایب ازلاند، اقمس نب دمحم، رضحت دبعاہلل

انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس دف اعلؿ رک ے فاوں اک ذرک ایک ایگ  و انب دشاد  ے رعض ایک ایک ہی فیہ دفونں ںیہ ہک نج ےک 

رکات  و اس تررت وک رمج رکات رضحت انب  ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اھت ہک ارگ ںیم ریغب یسک وگاہ ےک یسک وک رمج

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای  ںیہ فہ تررت ربرس اعؾ دباکری رکیت  یھ۔

 رمعفاندق، انب ایب رمع، ایفسؿ انب ہنییع، ایب ازلاند، اقمس نب دمحم، رضحت دبعاہلل نب دشاد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1267    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

الٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت سٌس ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز زراورزی، ، سہي١، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌ :  راوی

 ب٩ ًبازہ اَؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ ُسَضِي١ٕ  َراَوِرزٔیَّ  ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َس ب٩َِ ًَُباَزَة َحسَّ ٌِ ی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َس

ا٢َ  َٗ ََِؼارٔیَّ  َ ًَ  اِْل َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُت٠ُُط  ِ٘ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََي ٥َ َُل یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت اٟزَُّج١َ َیحُٔس ٣َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ِّٙ َِٟح ٣ََک بٔا َّٟٔذی أََِکَ ْس بَلَی َوا ٌِ ا٢َ َس َٗ  ٥ِ ُٛ ُس و٢ُ َسيِّ ُ٘ ٔلَی ٣َا َي وا إ ٌُ  اِس٤َ

ہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی درافردی، ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب ابعدہ ااصنری 

 اینپ ویبی ےک اسھت ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک ایخؽ ےہ ہک اکی آدیم

اکی آدیم وک اپات ےہ ایک فہ اےس لتق رک دے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ رضحت دعس  ے رعض ایک ویکں  ںیہ 

 ینعی ںیم  و لتق رک ےک رنوں اگ اس ذات یک مسق  س  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک اسھت وعبمث ایک ےہ روسؽ اہلل یلص

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ونس اہمترا رسدار ایک ہہک راہ ےہ۔

ہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی درافردی، ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب ابعدہ  :  رافی

 ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1268    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہزہير ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ًيسی، ٣اٟک، سہي١، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ ُسَضِي١ٕ  ث٨ََا ٣َأْٟک  ُٙ ب٩ُِ ًٔيَسی َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َس ب٩َِ ًَُباَزَة و َحسَّ ٌِ َزیَِزَة أَ٪َّ َس

َّی آ ٍَ ا٣َِزأَتٔی َرُجَّل أَُؤ٣ِض٠ُُٔط َحً ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إِٔ٪ َوَجِسُت ٣َ َٗ ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٔة ُطَضَساَئ  ٌَ  تَٔی بٔأَِرَب

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب یسیع، امکل، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب ابعدہ ریض 

اینت تلہم دفں ہک  اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ارگ ںیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک ریغ آدیم وک اپؤں  و ایک ںیم اےس

 ںیم اچر وگاہ ےل آؤں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اہں۔

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب یسیع، امکل، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1269    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، خاٟسب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، سہي١، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ًَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ثَىٔی ُسَضِي١ْ  َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ا٢َ برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٗ ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َّی  ُط َحً ٥َِٟ أ٣ََشَّ ٍَ أَصِلٔی َرُجَّل  ِو َوَجِسُت ٣َ َٟ ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ا٢َ َس َّی َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔة ُطَضَساَئ  ٌَ آتَٔی بٔأَِرَب

 ٔ ِب١َ َذٟ َٗ  ٕٔ ِي ًَأج٠ُطُ بٔاٟشَّ ُ ٨ُِت َْل ُٛ ِّٙ إِٔ٪  َِٟح َک بٔا َْ ٌَ َّٟٔذی َب ا٢َ لَِکَّ َوا َٗ  ٥ِ ٌَ ََ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َک 

 َ ٔل وا إ ٌُ ُيوْر َوأ٧ََا أَُِيَرُ ٨ِ٣ٔطُ َواہللُ أَُِيَرُ ٣ٔىِّی٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِس٤َ َِ َٟ َّطُ  ٥ِ إ٧ٔ ُٛ ُس و٢ُ َسيِّ ُ٘  ی ٣َا َي

اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدلنب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب 

ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ ںیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک ریغ آدیم وک اپؤں اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک اے اہلل  ابعدہ ریض

 و ایک ںیم اےس اس فتق اہھت ہن اگلؤں  ب کت ہک ںیم اچر وگاہ ہن ےل آؤں؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں اوہنں 

 ہیلع فآہل فملس وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ ںیم دلجی ںیم اس ےس  ے رعض ایک رہسگ  ںیہ مسق ےہ اس ذات یک  س  ے آپ یلص اہلل

ےلہپ یہ اےس لتق رک دفں اگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت اےنپ رسدار یک رطػ دایھؿ رکف ہک فہ ایک رفام رےہ ںیہ 

  زایدہ ریغت دنم ےہ۔ویکہکن فہ ریغت دنم ےہ افر ںیم اس ےس زایدہ ریغت دنم نوں افر اہلل ھجم ےس یھب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدلنب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس ز

     1270    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ابوكا١٣، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، حرضت ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َوارٔیزٔیُّ  َ٘ ِٟ ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ًََوا٧ََة  َحسَّ ث٨ََا أَبُو  اَُل َحسَّ َٗ ُى ْٔلَبٔی كَا١ٕ٣ٔ  ِٔ َِٟحِحَسرٔیُّ َوا٠َّٟ ِي١ُ ب٩ُِ حَُشيِٕن ا ـَ ُٓ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ 

ُس ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ َس َٗ ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيَرة ٩ًَِ ا  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ٕ كَاتٔٔب ا از ٩ًَِ َورَّ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َٟ ٍَ  ًَُباَزَة  ِو َرأَیُِت َرُجَّل ٣َ

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ َذَٟٔک َرُسو٢َ اہللٔ َػل َب٠َ َٓ ٨ًَِطُ  ٕح  ٔٔ ٕٔ َُيِرُ ٣ُِؼ ِي بُِتُط بٔاٟشَّ َٟرَضَ ٕس ا٣َِزأَتٔی  ٌِ َحبُوَ٪ ٩ِ٣ٔ َُيَِرةٔ َس ٌِ ا٢َ أََت َ٘ َٓ

َواہللٔ َْل٧ََا أَُِيَرُ ٨ِ٣ٔطُ َواہللُ أَُِيَرُ ٣ٔىِّی  َواحَٔع ٣َا َهَضَز ٨ِ٣َٔضا َو٣َا بََل٩َ َوَُل َطِدَؽ أَُِيَرُ ٩ِ٣ٔ اہللٔ َٓ َٔ ِٟ ٦َ ا َُيَِرةٔ اہللٔ رَحَّ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ 



 

 

ی٩َ َو٨ِ٣ُٔذرٔ ٔ ٤ُِٟزَِس٠ٔيَن ٣َُبْشِّ َث اہللُ ا ٌَ َٔک َب ِذُر ٩ِ٣ٔ اہللٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ذَٟ ٌُ ِٟ َِٟيطٔ ا ٔ َِٟيطٔ ی٩َ َوَُل َطدِ َوَُل َطِدَؽ أََحبُّ إ ٔ َؽ أََحبُّ إ

َِٟح٨َّةَ  ًََس اہللُ ا ٤ِِٟٔسَحُة ٩ِ٣ٔ اہللٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َذَٟٔک َو  ا

دیبع اہلل نب رمع وقارریی، اوباکلم، اوبتراہن، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ہک ارگ ںیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک ریغ آدیم وک دوھکیں  و ںیم ریغب یسک وپھچ رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک 

ایک  ھچگ ےک ولتار ےک اسھت اےس امر دفں اگ ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت یچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای

زایدہ ریغت دنم نوں افر اہلل ھجم ےس زایدہ ریغت دنم ےہ افر اہلل  مت دعس یک ریغت ےس بجعت رکےت نو اہلل یک مسق ںیم دعس ےس

اعتیل  ے اینپ ریغت یک فہج ےس شحف ےک امتؾ اظرہی افر ابینط اکومں وک رحاؾ رقار دای ےہ افر وکیئ  ںیہ ہک وج اہلل ےس زایدہ یسک ےک 

انس ے فاےل ںیہ افر ڈرا ے فاےل ںیہ افر وکیئ آدیم  ذعر وک دنسپ رکے ایس فہج ےس اہلل  ے اےنپ روسوں وک اجیھب ےہ وج وخربخشی

  ںیہ  ےس اہلل اعتیل ےس زایدہ دمح فانثء دنسپ نو ایس فہج ےس اہلل  ے تنج اک فدعہ رفامای ےہ۔

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی، اوباکلم، اوبتراہن، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1271    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی، زائسہ، حرضت ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ :  راوی

٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُ  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ٠َُط َو ِْ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ٔ يِر

 ًَ  ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٕح َو ٔٔ  ٨ِطُ َُيَِر ٣ُِؼ

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، رضحت دبعاکلمل نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی ےہ 
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 افر رفاتی ںیم ع

 اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، رضحت دبعاکلمل نب ریمع ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1272    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٩ سٌيس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب :  راوی

 ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ٌٔيٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  َياُ٪ و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ تَِیَبَة  ُ٘ ٔ  ُى ٟ

زَاَرةَ  َٓ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشئَّب  ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٠ًََِيطٔ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل  إ

َّی ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ََٟسِت ََُُل٣ّا أَِسَوَز  ا٢َ إٔ٪َّ ا٣َِزأَتٔی َو َ٘ َٓ  ٥َ َِٟوا٧َُضا  َوَس٠َّ ٤َا أَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ََٟک ٩ِ٣ٔ إٔب١ٕٔ  ٥َ َص١ِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

ًََسی أَِ٪ یَُٜ  ا٢َ  َٗ َٔک  َّی أََتاصَا ذَٟ َن أ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ّٗ ُوِر َٟ ا٢َ إٔ٪َّ ٓٔيَضا  َٗ  َٚ ا٢َ َص١ِ ٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ أَِوَر َٗ ا٢َ ح٤ُِْز  ا٢َ َوَصَذا َٗ َٗ  ْٚ ًَطُ رٔعِ وَ٪ ٧َزَ

ْٚ ًََسی أَ  ًَطُ رٔعِ  ِ٪ یَُٜوَ٪ ٧َزَ

ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ینب زفارہ اک اکی 

 ےہ یبن یلص اہلل ہیلع آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر رعض رک ے اگل ہک ریمی ویبی  ے اکی ایسہ رگن اک ہچب انج

فآہل فملس  ے رفامای ریتے اپس افٹن ںیہ اس  ے رعض ایک یج اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اؿ ےک رگن ایک ںیہ اس 

  ے رعض ایک ہک رسخ رگن ےک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ایک اؿ افوٹنں ںیم وکیئ اخیک رگن اک یھب ےہ اس  ے

رعض ایک ہک اہں اؿ ںیم اخیک رگن اک یھب افٹن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فہ اؿ ںیم ےسیک آ ایگ اس  ے رعض ایک ہک 

اشدی ہک اس افٹن ےک ےڑے آابؤ ادجاد یک یسک رگ  ے فہ رگن چنیھک ایل نو آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی یھب  و نو اتکس ےہ 

 ڑلےک ںیم یھب یسک رگ  ے ہی رگن چنیھک ایل نو۔ہک ریتے 

 ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمویب

     1273    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، اب٩  :  راوی

 ٌالٰی ٨ًہابی ذئب، حرضت زہزی رضی اہلل ت

ا٢َ  َٗ ث٨ََا َو ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ًَِبُس و َحسَّ أ٪ أَِخبََر٧َا   اِْلََخَ

َُٓس  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ثَىٔی اب٩ُِ َرآ ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ٔ اٟزَّزَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ا  ٌّ یِٕک أَِخبََر٧َا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب َج٤ٔي

ََٟسِت ا٣َِزأَتٔی ََُُل٣ّا أَ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو َ٘ َٓ  ٕ ٤َز ٌِ زُِّق بٔأَِ٪ ٧َِحَو َحٔسیٔث اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ٣َ ٌَ ِسَوَز َوصَُو حٔی٨َئٕٔذ يُ



 

 

 ٔٔ أئ ٨ِ٣ٔطُ َی٨ِ َٔ ٔ َٟطُ فٔی أُل٧ِت ِؽ  ٥ِ یَُزخِّ َٟ َِٟحٔسیٔث َو  َيُط َوَزاَز فٔی آَٔخٔ ا

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب راعف، انب ایب ہیکی، انب ایب ذبئ، رضحت زرہی 

ح رفاتی ایک ےہ اس ںیم ےہ ہک اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رمعم یک دحثی یک رط

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ویبی  ے اکی ایسہ رگن اک ڑلاک انج ےہ فہ آدیم اس فتق اےنپ بسن یک یفن رک راہ اھت اس دحثی 

  ںیہ دی۔ ےک آرخ ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس بسن یک یفن رک ے یک ااجزت

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب راعف، انب ایب ہیکی، انب ایب ذبئ، رضحت  :  رافی

 زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ اک ایبؿاعل :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1274    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔ  ٩ًَِ و َحسَّ اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣ََة  ُى ََٟٔحِ ِٔ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ ٔ َورَحِ اصٔز ٩ًَِ أَبٔی ی أَبُو اٟلَّ  اب٩ِٔ ٔطَضإب 

َّی ا أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ابٔيا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ أرَِعَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ا٣َِزأَتٔی  َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

 ٔ ََٟک ٩ِ٣ٔ إٔب ٥َ ص١َِ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ تُُط  ِّی أ٧َرَِکِ ٔن ََٟسِت ََُُل٣ّا أَِسَوَز َوإ ا٢َ َو َٗ َِٟوا٧َُضا  ا٢َ ٣َا أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ١ٕ

ا٢َ  َٗ ٠َّطُ  ح٤ُِْز  ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ َّی صَُو  أَن َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  َٚ َض١ِ ٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ أَِوَر  یَا َرُسو٢َ اہللٔ یَُٜوُ٪ َٓ

٠َُّط یَُٜ  ٌَ َٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصََذا  َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ  ْٚ ُط رٔعِ ًَ َ َٟطُ ٧َز  ْٚ ُط رٔعِ ًَ َ  وُ٪ ٧َز

اوباطرہ، ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ایب ہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 اکی ہک اکی داہییت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ریمی ویبی  ے

 ایسہ رگن ےک ڑلےک وک دیپا ایک ےہ افر ںیم اس ڑلےک اک ااکنر رکات نوں یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس داہییت ےس رفامای ایک ریتے

اپس افٹن ںیہ؟ اس  ے رعض ایک ہک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اؿ افوٹنں اک رگن ایکےہ؟ اس  ے رعض ایک ہک 

ےک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ایک اؿ افوٹنں ںیم وکیئ اخیک رگن اک یھب ےہ اس  ے رعض ایک اہں روسؽ رسخ رگن 



 

 

دی اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فہ اؿ ںیم ےسیک آایگ اس داہییت  ے رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اش

 ےس چنیھک ایل نو  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس داہییت ےس رفامای اس ےچب وک یھب اشدی یسک رگ  ے چنیھک ایل نو۔ہک یسک )رگ(  ے ا

 اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ تررت ےک ےئل نیت دؿ ےس زایدہ وسگ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1275    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، حرضت ابوہزی :  راوی

ا٢َ بَ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ِي١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََا حَُحيِْن َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٨َا أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة كَاَ٪ و َحسَّ َِ ٠َ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َٔحِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُث  ٔ َحسٔیْٔض٥ِٔ یَُحسِّ  و

دمحم نب راعف، ق ،، لیقع، انب باہب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس دحثی یک رطح 

 رفاتی رکےت نو ے ایبؿ رکےت ںیہ۔

 دمحم نب راعف، ق ،، لیقع، انب باہب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ : ابب

 ...رتشمہک الغؾ آزاد رک  ے ےک ایبؿ ںیم

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 رتشمہک الغؾ آزاد رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1276    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ثََک ٧َآ ٠ُُِٗت ٤َٟٔأٟٕک َحسَّ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٥َ ٩ِ٣َ  َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 



 

 

 َٟ كّا  َٙ ْٔشِ َت ًِ كَائَُط حَٔؼَؼُض٥ِ أَ ًَِلی ُْشَ َ أ َٓ ِس٢ٔ  ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ٗٔي٤ََة ا ًَ ُٗو٦َِّ  ِبٔس  ٌَ ِٟ ُّ ث٩َ٤ََ ا ُط ٣َا٢ْ َیِب٠ُ َٟ َٓکَاَ٪  ًَِبٕس  ٠َِيطٔ ُط فٔی  ًَ  َٙ َت ًَ  َو

 َٙ َت ًَ َٙ ٨ِ٣ُٔط ٣َا  َت ًَ ِس  َ٘ َٓ ِبُس َوإُٔلَّ  ٌَ ِٟ  ا

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وج صخش ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

اےنپ رتشمک الغؾ ںیم ےس اےنپ ہصح وک آزاد رک دے افر اس ےک اپس اانپ امؽ نو وج الغؾ یک تمیق وک چنہپ اج ے  و اس الغؾ یک 

 اگلیئ اج ے یگ افر ابیق رشاکء وک اؿ ےک وصحں یک تمیق ادا یک

 

مت
ق
 اج ے یگ افر اس یک رطػ فہ الغؾ آزاد نو ادنازے ےک اسھت 

 اج ے اگ فرہن انتج اس  ے اےنپ ہصح اک الغؾ آزاد ایک اانت یہ نواگ ینعی وپرا آزاد ہن نواگ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 رتشمہک الغؾ آزاد رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1277    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ایوب،  ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، طیبا٪ ب٩ َفور، جزیز ب٩ حاز٦، ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، :  راوی

اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اس٤اًي١ 

 ب٩ ا٣يہ، ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، اسا٣ہ، ٣ح٤س ب٩

٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس  ا  ٌّ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح َج٤ٔي ٌٔيٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ و َحسَّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ

 ُ ث٨ََا اب٩ُِ ٧ ث٨ََا أَیُّوُب ح و َحسَّ اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ح َحاز٦ٕٔ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ٤َيِر

ُٙ بِ و َحسَّ  ثَىٔی إِٔسَح ٌٔيٕس ح و َحسَّ ُت َیِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ُ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا ث٨ََا ٣َُح٤َّ

ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أ٣َُيََّة ح و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی إِٔس٤َ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًَ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ َس

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب ك١ُُّ َصُذَُلٔئ  َُٓسیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ىَی أَُسا٣َُة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز ب٤َٔ  ٍٕ ٔ ٧َآ

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َحٔسیٔث ٣َأٟٕک 

دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، ابیشؿ نب رففخ، رجری نب احزؾ، اوبرعیب، اوباکلم، امحد، اویب، انب ریمن، دیبع اہلل، دمحم نب  ہبیتق نب

ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اامسلیع نب اہیم، اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، ااسہم، 

 نب ایب ہیکی، انب ایب ذبئ، انعف، انب رمع ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ۔دمحم نب راعف، ا



 

 

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، ابیشؿ نب رففخ، رجری نب احزؾ، اوبرعیب، اوباکلم، امحد، اویب، انب ریمن، دیبعاہلل،  :  رافی

، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اامسلیع نب اہیم، اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، ااحسؼ نب وصنمر

 ااسہم، دمحم نب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الغؾ یک تنحم ےک ایبؿ ںیم

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ یک تنحم ےک ایبؿ ںیم

     1278    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، َص ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہيک، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى ُٔلبِ  ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتاَزَة و َحسَّ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ٩ٔ ا

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔيٕک  ٩ًَِ َبٔظير ٠٤ِ٤َُِٟؤک بَيَِن اٟزَُّج٠َ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ا٢َ فٔی ا ئِن َٗ

 ٩ُ٤َ ـِ ا٢َ َي َٗ ُٙ أََحُسص٤َُا  ٔ ت ٌِ ُي َٓ 

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رصن نب ا،س، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

رتشمک رھپ اکی اؿ ںیم ےس )اانپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس الغؾ ےک ابرے ںیم رفامای وج دف آدویمں ےک درایمؿ 

 (ہصح( آزاد رک دے  و فہ دفرسے رشکی ےک ےصح اک اضنم نواگ۔ )ارگ امدلار نو

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رصن نب ا،س، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ یک تنحم ےک ایبؿ ںیم

     1279    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  ٤ًز٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ابی رعوبہ، ٗتازہ، َرض ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہيک، حرضت :  راوی

 ٨ًہ



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی رَعُ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ثَىٔی  ٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َبٔظير رِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص 

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٟطُ ٣َا٢ْ ٧َضٔيٕک  َدََلُػطُ فٔی ٣َأٟطٔ إِٔ٪ كَاَ٪  َٓ ِبٕس  ًَ َٟطُ فٔی  ّؼا  ِ٘ َٙ ٔط ًَِت ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ طٔ َوَس٥ََّ٠ 

٠َِيطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ ِبُس َُيَِر ٣َِظ ٌَ ِٟ ُط ٣َا٢ْ اِسُتِشعَٔی ا َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ 

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمعاندق، اامسلیع نب اربامیہ، ایب رعفہب، داتدہ، رضن نب ا،س، ریشب نب کیہن، رضح

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وج صخش رتشمک الغؾ ںیم ےس اانپ ہصح آزاد رک دے  و اس اک ڑھچاان دفرسے ےصح اک آزاد 

  ریغب الغؾ تنحم ف زمدفری رکےرکان یھب اس ےک امؽ ےس نواگ ارگ اس ےک اپس امؽ نو افر ارگ فہ امدلار ہن نو  و اس  ر ربج ےیک

 رمعاندق، اامسلیع نب اربامیہ، ایب رعفہب، داتدہ، رضن نب ا،س، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿالغؾ آزاد رک ے :   ابب

 الغؾ یک تنحم ےک ایبؿ ںیم

     1280    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ یو٧ص، حرضت سٌيس ب٩ ابی رعوبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًلی ب٩ خْش٦، ًيسٰی  :  راوی

 ًَ ىٔی اب٩َِ یُو٧َُص  ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی َي ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ث٨ََاظ  َٟطُ و َحسَّ ٥َِٟ َی٩ُِٜ  ٔ َوَزاَز إِٔ٪  وبََة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌٔئس ب٩ِٔ أَبٔی رَعُ ٩ِ َس

٠َِيطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ َُيَِر ٣َِظ  ِٙ ٔ ت ٌِ ٥ِ ُي َٟ َّٟٔذی  ََٔؼئب ا ًَِس٢ٕ ث٥َُّ ُيِشَتِشَعی فٔی  ِبُس ٗٔي٤ََة  ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ ُٗو٦َِّ   ٣َا٢ْ 

رعفہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایہن اانسد ےک اسھت دحثی رمفی ےہ افر یلع نب رشخؾ، ٰیسیع انب وی،س، رضحت دیعس نب ایب 

 زاییت ہی ےہ ہک ارگ فہ آ زاد رک ے فاال امدلار ہن نو  و الغؾ اےنپ ریغ آزاد دشہ ہصح ےک ےیل تنحم رکے رگم اس  ر ربج ہن نواگ

 اعتٰیل ہنع یلع نب رشخؾ، ٰیسیع انب وی،س، رضحت دیعس نب ایب رعفہب ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ یک تنحم ےک ایبؿ ںیم

     1281    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یز، ٗتازہ، ابی رعوبہ، حرضت ٗتازہہارو٪ ب٩ ًبساہلل، وہب، ب٩ جز :  راوی

 ٔ ُث ب َتاَزَة یَُحسِّ َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ىَی َحٔسیٔث َحسَّ ٌِ ٔ ب٤َٔ َضَذا اِْلِٔس٨َاز



 

 

٠َِيطٔ  ًَ ُٗو٦َِّ  َِٟحٔسیٔث  وبََة َوَذََکَ فٔی ا ًَِس٢ٕ  اب٩ِٔ أَبٔی رَعُ  ٗٔي٤ََة 

اہرفؿ نب دبع اہلل، فبہ، نب رجری، داتدہ، ایب رعفہب، رضحت داتدہ ےس یھب رضحت انب ایب رعفہب یہ یک رطح دحثی وقنمؽ ےہ ۔ 

 اافلظ یک دبت،یل ےہ ینعم ف وہفمؾ فیہ ےہ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، فبہ، نب رجری، داتدہ، ایب رعفہب، رضحت داتدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم

     1282    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ََّضا أََرازَ  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ِت أَِ٪ َتِظتَرَٔی َجارٔیَّة و َحسَّ

ا٢َ أَصِ  َ٘ َٓ َضا  ُ٘ ٔ ت ٌِ ا٢َ ُت َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِت َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذََکَ ٨ََٟا  ًَلَی أَ٪َّ َوَُلئََضا  َٜٔضا  ٌُ ٔک َذٟٔٔک  ٠َُضا ٧َبٔي ٌُ َُل ی٨َ٤َِ

 َٙ ًَِت َِٟوَُلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ 

رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے اکی ویڈی وک رخدی رک آزاد رک ے اک  ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

ارادہ ایک ذہلا ابدنی فاوں  ے اہک مہ ابدنی وک اس رشط  ر رففتخ رکںی ےگ ہک ایکس فالء امہرے ےیل نو ۔ ںیم  ے اس ابت اک روسؽ 

 ےھجت ہی ابت ہن عنم رکے )رخدی ے ےس( فالء رصػ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذترکہ ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای

 آزاد رک ے فاےل اک قح ےہ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿالغؾ آزاد رک ے :   ابب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم

     1283    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، رعوبہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی



 

 

َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٌٔی٨َُضا و َحسَّ ًَائَٔظَة َتِشَت ًَائَٔظَة أَِخبََرِتُط أَ٪َّ بَزٔیَزَة َجائَِت  َوَة أَ٪َّ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

إِٔ٪ أَحَ  َٓ ٔلَی أَص٠ِٔٔک  ًَائَٔظُة اِرٔجعٔی إ َضا  َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ ِت ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتَٔضا َطِيّئا  ـَ َٗ ٥َِٟ َت٩ُِٜ  ٔضَی فٔی َٛٔتابَتَٔضا َو ِٗ ٨ًَِٔک َٛٔتابََتٔک بُّوا أَِ٪ أَ

 َ٠ًَ اُٟوا إِٔ٪ َطائَِت أَِ٪ َتِحَتٔشَب  َٗ أَبَِوا َو َٓ َٔک بَزٔیَزةُ ْٔلَص٠َِٔضا  ِت ذَٟ ََٓذََکَ ٠ُِت  ٌَ َٓ ٨ََٟا َوَیُٜوَ٪ َوَُلُؤٔک لٔی  ١ِ َوَیُٜوَ٪  ٌَ ِٔ ٠َِت َٓ ِئک 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ِت َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذََکَ ًِتٔقٔی َوَُلُؤٔک  َ أ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ابَِتاعٔی  ًَ َّی اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ

ا٢َ ٣َا بَا٢ُ أ٧َُإض  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٙ ث٥َُّ  َت ًِ َِٟوَُلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َِٟيَشِت فٔی  َٓ وكّا  َيِظتَرٔكُوَ٪ ُْشُ

ُّٙ َٛٔتا ُن اہللٔ أََح َن ٣ٔائََة ٣َزَّةٕ َْشِ َٟطُ َوإِٔ٪ َْشَ ٠َِيَص  َٓ َِٟيَص فٔی َٛٔتأب اہللٔ  كّا  ُٙ ٔب اہللٔ ٩ِ٣َ اِطتََرَن َْشِ َ   َوأَِوث

ہنع ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، رعفہب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربریہ ریض اہلل اعتٰیل 

ہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اینپ ناکتبت ںیم دمد امےنگن ےک ےیل آیئ افر اس  ے اینپ ناکتبت ںیم ےس ھچک ادا ہن ایک اھت ۔  و دیس

ں یگ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اس ےس اہک اےنپ اموکلں ےک اپس فا س اجؤ ۔  س ارگ فہ دنسپ رکںی  و ںیم اہمترا دبؽ اتکتب ادا رک دف

 افر ریتا قح فالء ریمے ےیل نو اج ے اگ۔ ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ اموکلں ےس اس ابت اک ذترکہ ایک  و اوہنں  ے ااکنر رکدای

ا قح افر اہک ہک ارگ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وثاب یک تین ےس ھجت  ر )ااسحؿ( رکان اچںیہ  و ھجت وک آزاد رکدںی  نکی ریتے فالء  ر امہر

فملس  نواگ۔ دیس اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ابت اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

اہلل ہیلع  ے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای مت رخدی ف افر آزاد رک دف ویکہکن فالء ایس اک قح ےہ وج آزاد رکے۔ رھپ روسؽ اہلل یلص 

فآہل فملس ڑھکے نو ے افر رفامای ووگں وک ایک نواگ ےہ ہک ا یس رشںیط ابدنےتھ ںیہ وج اہلل یک اتکب ںیم  ںیہ ںیہ افر وج ا یس رشط 

یل اگل ے وج اہلل یک اتکب ںیم  ںیہ  و اس اک وپرا رکان رضفری  ںیہ ارگہچ فہ ا یس رشط وس رمہبت اگل ے۔ اہلل یک رطػ ےس اگلیئ اج ے فا

 رشط رفامؿ یہ وپری رک ے ےک ےیل زایدہ دقحار افر وبضمط ےہ

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، رعفہب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿالغؾ آزاد رک ے اک  :   ابب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم
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ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبير، سيس ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ  :  راوی

 حرضت بزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ًَ َحسَّ   ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  اصٔز َّی اہللُ ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ِّ ٔن ًَائَٔظُة إ َِٟت یَا  ا َ٘ َٓ ٔلَیَّ  َِٟت َجائَِت بَزٔیَزةُ إ ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ىَی َحٔسیٔث ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ٌِ ْة ب٤َٔ ًَا٦ٕ أُوٗٔيَّ ٕٚ فٔی ك١ُِّ  ٍٔ أََوا ًَلَی تِٔش ی كَاَتِبُت أَصِلٔی 

ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ َِٟحٔسیٔث ث٥َُّ  ا٢َ فٔی ا َٗ ًِتٔقٔی َو ٔک َذٟٔٔک ٨ِ٣َٔضا ابَِتاعٔی َوأَ ٌُ ا٢َ َُل ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ ٥َ فٔی ا٠َِّٟئث َوَزاَز  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ُس اٟ ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠ًََِيطٔ ث٥َُّ  َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  َٓ  ٨َّأض 

اوباطرہ، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رعفہ نب زح ،، دیس اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربریہ ریض 

  ر ناکبت انبای ےہ ہک رہ اسؽ ںیم اکی افہیق اچسی اہلل اعتٰیل ہنع ریمے اہں آیئ افر اہک اے اعہشئ ریمے اموکلں  ے ےھجم ون افہیق

درمہ ادا رکفں ابیق دحثی رضحت ق ، یک دحثی یک رطح ےہ ااضہف ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےھجت اس ابت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے نو ے ےس اےنپ ارادہ وک رتک  ںیہ رک دانی اچےئہ  و اےس رخدی افر آزاد رک افر رفامای رھپ روسؽ اہلل یلص

 ووگں ںیم  س اہلل یک رعتفی افر انثء ایبؿ رک ے ےک دعب رفامای اام دعب ابیق دحثی سگر یکچ۔

اوباطرہ، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رعفہ نب زح ،، دیس اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  :  رافی

 ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم
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 ٌَلء ہ٤سانی، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ اٟ :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ََلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َِٟت و َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة أَِخبََرنٔی أَبٔی 

 ًَ ٔ َزَخ٠َِت  أًَ َٓ ْة  ٍٔ ٔس٨ٔيَن فٔی ك١ُِّ َس٨َٕة أُوٗٔيَّ ٕٚ فٔی تِٔش ٍٔ أََوا ًَلَی تِٔش َِٟت إٔ٪َّ أَصِلٔی كَاَتبُونٔی  ا َ٘ َٓ ََٟضا إِٔ٪ لَیَّ بَزٔیَزةُ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ی٨ٔيىٔی 

٠ُِت  ٌَ َٓ َِٟوَُلُئ لٔی  ٔک َویَُٜوَ٪ ا َ٘ ٔ ًِت ُ ّة َواحَٔسّة َوأ ًَسَّ َُٟض٥ِ  صَا  أَبَِوا إُٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪  َطاَئ أَص٠ُِٔک أَِ٪ أًَُسَّ َٓ َٔک ْٔلَص٠َِٔضا  ِت ذَٟ ََٓذََکَ

ٍَ َرُس  ََٓش٤ٔ َِٟت  ا َٗ َِٟت َُل َصا اہللٔ إَٔذا  ا َ٘ َٓ َٓا٧َِتَضزِتَُضا  َِٟت  ا َٗ ِت َذَٟٔک  ََٓذََکَ أََتِتىٔی  َٓ َُٟض٥ِ  َِٟوَُلُئ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

أَِخبَرِ  َٓ َٟىٔی  َ َشأ َِٟت َٓ ا َٗ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ  َٙ َت ًِ َِٟوَُلَئ ٩ِ٤َٟٔ أَ إٔ٪َّ ا َٓ َِٟوَُلَئ  َُٟض٥ِ ا ًِتٔ٘ٔيَضا َواِطتَرِٔٔط  ا٢َ اِطتَرٔیَضا َوأَ َ٘ َٓ ث٥َُّ َخَلَب َرُسو٢ُ تُُط 

 ُ ٠َِيطٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُُِط ث ًَ َح٤َٔس اہللَ َوأَثِىَی  َٓ ّة  ًَٔظيَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  وكّا اہللٔ َػل َوا٦ٕ َيِظتَرٔكُوَ٪ ُْشُ ِٗ ٤َا بَا٢ُ أَ َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ  َّ٥



 

 

 َ ُضَو بَاك١ْٔ َوإِٔ٪ كَاَ٪ ٣ٔائ َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ َِٟيَص فٔی َٛٔتأب اہللٔ  ٕن  ُن َِٟيَشِت فٔی َٛٔتأب اہللٔ ٣َا كَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َْشِ ُّٙ َوَْشِ ٕن َٛٔتاُب اہللٔ أََح َة َْشِ

 ٣َ ُٙ َ َٙ اہللٔ أَِوث َت ًِ َِٟوَُلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا َِٟوَُلُئ لٔی إ٧ٔ ََُٓل٧ّا َوا  ِٙ ٔ ًِت و٢ُ أََحُسص٥ُِ أَ ُ٘  ا بَا٢ُ رَٔجا٢ٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َي

 این، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اپس 
 
اوبرکبی، دمحم نب االعلء ہ

ہک ریمے اموکلں  ے ےھجم ون افہیق ون اسوں ںیم رہ اسؽ ںیم اکی افہیق ادا رک ے  ر ناکبت انبای ےہ آپ یلص رضحت ربریہ آیئ افر اہک 

اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی دمد رکںی  و ںیم  ے اس ےس اہک ارگ ریتے امکل اچںیہ  و ںیم اؿ وک ہی دبؽ اتکتب اکی یہ دہعف ادا رکفں افر 

ےئل نو اج ے اگ  و ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ابت اک اےنپ اموکلں ےس ذرک ایک اوہنں  ے ااکنر ےھجت آزاد رک دفں افر فالء ریمے 

رکدای وسا ے اس ےک ہک فالء اؿ ےک ےئل نو فہ ریمے اپس آںیئ افر اس اک ذرک ایک  و ںیم  ے اےس ڑھجاک  و اس  ے اہک  ںیہ اہلل یک مسق 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انس افر ھجم ےس وپاھچ  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ ااسی  ںیہ  ب اس  ے ہی اہک  و روسؽ اہلل

وک دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و اس وک رخدی افر آزاد رک افر فالء یک رشط ا ںیہ ےک ےئل رک ےل ویکہکن فالء اک قح  و اس 

 یہ ایک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اشؾ وک ہبطخ دای اہلل یک دمحفانثء ایبؿ یک ےسیج اس ےلم اگ  س  ے آزاد ایک  و ںیم  ے ااسی

 ےک ال ق ےہ رھپ اس ےک دعب رفامای ووگں وک ایک نوایگ ا یس رشاطئ ابدنےتھ ںیہ وج اہلل یک اتکب ںیم  ںیہ ںیہ وج رشط اہلل یک اتکب ںیم

اطئ نوں  و یھب اہلل یک اتکب زایدہ دقحار ےہ افر اہلل یک رشط یہ زایدہ وبضمط ےہ مت ںیم ےس اؿ  ںیہ ےہ فہ اب ل ےہ ارگہچ وس رش

ووگں وک ایک نوایگ ےہ وکیئ اتہک ےہ ہک الفں آزاد رکے افر فالء اک قح ریمے ےئل نو ےب کش فالء اک قح ایس ےک ےئل ےہ  س  ے 

 آزاد ایک۔

 این، :  رافی
 
 اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکبی، دمحم نب االعلء ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اب٩ ٤٧ير، ابوَکیب، وٛيٍ، زہير ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، حرضت جزیز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٕ ح  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ و َحسَّ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ و َحسَّ

ٔ ٧َِحَو حَ  َوَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ُض٥ِ  ٕ ك٠ُُّ ٩ًَِ َجزٔیز ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َج٤ٔي ٕب َوإِٔسَح َُيَِر أَ٪َّ فٔی رَحِ ٔسیٔث أَبٔی أَُسا٣ََة 



 

 

 ٕ ِو َحٔسیٔث َجزٔیز َٟ َشَضا َو ِٔ ََ َٓاِخَتاَرِت   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََّرَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َدي َٓ ِبّسا  ًَ ا٢َ َوكَاَ٪ َزِوُجَضا  ِّرَِصا َٗ ٥َِٟ یَُدي ا  كَاَ٪ رُحا

ُس  ٌِ ا َب َِٟيَص فٔی َحٔسیْٔض٥ِٔ أ٣ََّ  َو

رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، اوبرکبی، فعیک، زریہ نب

 ای ہن رفاتی ےہ ہک ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک اخفدن الغؾ اھت ربریہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اایتخر دای اکنح ںیم رےنہ

 اکنح ںیم رےنہ اک ہلصیف ایک افر ارگ فہ آزاد نوےت  و اس وک اس ابت اک اایتخر ایک ینعی رےنہ اک  و ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ سفن وک

 اایتخر ہن دای اجات ابیق دحثی اف ر فایل دحثی یہ یک رطح ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، اوبرکبی، فعیک، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم
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ء، ابو٣ٌاویہ، ہاط٥ ب٩ رعوہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟل :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 َ ث اؤیََة َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصيِر ِٔ ََلٔئ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َوَة  ٨َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ

ٌُ اٟزَّحِ  إت أََراَز أَص٠َُِضا أَِ٪ َیبٔي يَّ ـٔ َٗ َِٟت كَاَ٪ فٔی بَزٔیَزَة ثَََلُث  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ وَصا َوَيِظتَرٔكُوا َوَُلئََضا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

ًِتٔ٘ٔيَضا ا٢َ اِطتَرٔیَضا َوأَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََّرصَا  ََٓذََکِ َدي َٓ ِت  َ٘ َت ًَ َِٟت َو ا َٗ  َٙ َت ًِ َِٟوَُلَئ ٩ِ٤َٟٔ أَ إٔ٪َّ ا َٓ

٠َِيَضا َو  ًَ ُٗوَ٪  َِٟت َوكَاَ٪ ا٨َّٟاُض یََتَؼسَّ ا َٗ َشَضا  ِٔ ََ اِخَتاَرِت  َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٔک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُت ذَٟ ََٓذََکِ ٨ََٟا  تُِضٔسی 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َٓک٠ُُوظُ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ْة َوصَُو َل٥ُِٜ صَسٔیَّْة  َٗ ٠ًََِيَضا َػَس ا٢َ صَُو  َ٘ َٓ  ٥َ  ِيطٔ َوَس٠َّ

زریہ نب رحب، دمحم نب االعلء، اوباعمفہی، اہمش نب رعفہ، دبعارلنمح نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ 

ا نو ے اکی  و ہی ہک اس ےک اموکلں  ے اس ےک ےنچیب اک  و ارادہ ایک  نکی ہک ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابرے ںیم نیت اسملئ دیپ

وک  اس یک فالء یک رشط ریھک ںیم  ے اس ابت اک یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذرک ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و اس

آزاد ایک دفرسا ہی ہک فہ آزاد رک دی ںیئگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رخدی ےل افر آزاد رک دے ےب کش فالء اک قح ایس وک ےہ  س  ے 



 

 

فآہل فملس  ے اےس اایتخر دای  و اس  ے اےنپ سفن وک ینعی دحیلعیگ وک دنسپ ایک رسیتا ہی ہک وگ ربریہ وک دصہق دای رکےت ےھت افر فہ 

 فملس ےس ذرک ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فہ امہرے ےئل دہہی رکیت  ںیھ ںیم  ے اس ابت وک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 اس  ر دصہق ےہ افر اہمترے ےئل دہہی ےہ اس وک اھکؤ۔

 زریہ نب رحب، دمحم نب االعلء، اوباعمفہی، اہمش نب رعفہ، دبعارلامحؿ نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم
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ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، س٤اک،  :  راوی

 ٨ًہا

ًَِبٔس اٟزَّحِ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

 ٔ ََّضا اِطتََرِت بَز ِٟوَ ًَائَٔظَة أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟوَُلَئ  ََِؼارٔ َواِطتََركُوا ا َ َُلُئ ٩ِ٤َٟٔ یزََة ٩ِ٣ٔ أ٧َُإض ٩ِ٣ٔ اِْل

ِبّسا َوأَصَِسِت  ًَ ٥َ َوكَاَ٪ َزِوُجَضا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََّرَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ََة َوَخي ٌِ َّی  َولَٔی ا٨ِّٟ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟح٤ّا  ائَٔظَة  ٌَ ٔ ٟ

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَی بَزٔیَزَة  َٚ بٔطٔ  ًَائَٔظُة ُتُؼسِّ َِٟت  ا َٗ ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ َصَذا ا٠َِّٟح٥ٔ  ُت٥ِ  ٌِ ِو َػ٨َ َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ٨ََٟا صَسٔیَّْة اہللُ  ْة َو َٗ ََٟضا َػَس   صَُو 

امسک، دبعارلنمح نب اقمس، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ،

 اوہنں  ے ااصنرویں ےس ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رخدی ایل افر اوہنں  ے فالء یک رشط ریھک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس وک ایخر آزادی دای افر اس اک اخفدن الغؾ اھت  ے رفامای فالء اس اک قح ےہ وج تمعن اک فایل نو افر ر

 افر اس  ے دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک ےئل وگتش دہہی اجیھب  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اکش مت اس وگتش

 دصہقی ریض

ے  

 اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک ہی ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ر دصہق ایک ایگ اھت ںیم ےس امہرے ےئل یھب اکپںیت دیسہ اعش

  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک ہی اس ےک ےئل دصہق افر امہرے ےئل دہہی ےہ۔

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، امسک، دبعارلامحؿ نب اقمس، دیسہ اعہشئ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  اویر

ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ  ب٩َِ ا

 َ٘ ِٟ ِت ذَ ا ََٓذََکَ َٓاِطتََركُوا َوَُلئََضا   ٔٙ ِت ٌٔ ََّضا أََراَزِت أَِ٪ َتِظتَرَٔی بَزٔیَزَة ٠ِٟٔ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ُث  َّی اہللُ أس٥َ یَُحسِّ َٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ُ َٙ َوأ َت ًِ َِٟوَُلَئ ٩ِ٤َٟٔ أَ إٔ٪َّ ا َٓ ًِتٔ٘ٔيَضا  ا٢َ اِطتَرٔیَضا َوأَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ اُٟوا ًَ َ٘ َٓ َِٟح٥ْ   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  صِسَٔی َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٨ََٟا صَ  ْة َوصَُو  َٗ ََٟضا َػَس ا٢َ صَُو  َ٘ َٓ ًَلَی بَزٔیَزَة  َٚ بٔطٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َصَذا ُتُؼسِّ ًَ َّی اہللُ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َِّرِت  ٔسیَّْة َوُخي

ا٢َ َُل أَِزرٔی َوكَاَ٪  َ٘ َٓ ٩ًَِ َزِؤجَضا  ُِٟتطُ  َ َبُة ث٥َُّ َسأ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ا   َزِوُجَضا رُحا

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے ربریہ وک آزاد 

 ے اس ےک فالء یک رشط ریھک دیسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل رک ے ےک ےئل رخدی ے اک ارادہ ایک  و اس ےک اموکلں 

 س  ے  ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و اس وک رخدی افر آزاد رک ویکہکن فالء اک قح ایس وک ےہ

تش دہہی ایک ایگ  و احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ہی ربریہ  ر دصہق ایک ایگ ےہ  و آزاد ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی اس ےک ےئل دصہق ےہ افر امہرے ےئل دہہی ےہ افر اس وک ایخر دای ایگ دبعارلنمح  ے اہک@ 

 ےس اس ےک اخفدن ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے اہک@ ںیم  ںیہ اج ات۔ اخفدن آزاد اھت۔ ہبعش  ے اہک رھپ ںیم  ے دبعارلنمح

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعارلامحؿ نب اقمس، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم

     1290    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ابوزاؤز ، حرضت طٌبہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو َزاُو  َٓلٔیُّ َحسَّ ِو ٤َاَ٪ ا٨َّٟ ِْ ث٨ََاظ أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط  َز َحسَّ

 ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوبداؤد، رضحت ہبعش ےس اس  دن ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوبداؤد ، رضحت ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم

     1291    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ہظا٦، ٣ْىی، ٣ِيرہ ب٩ س٤٠ہ ٣دزومی، ابوہظا٦، وہيب، ًبيساہلل، یزی :  راوی

 رو٣ا٪، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا ٣ُِٔي َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی صَٔظا٦ ا  ٌّ إر َج٤ٔي َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤َِِٟدزُومٔیُّ أَبُو و َحسَّ َرةُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ا

 َ ث ث٨ََا ُوَصِيْب َحسَّ ًَِبّساصَٔظا٦ٕ َحسَّ َِٟت كَاَ٪ َزِوُد بَزٔیَزَة  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُرو٣َاَ٪   ٨َا ًُبَِيُس اہللٔ 

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب اشہؾ، ینثم، ریغمہ نب ہملس زخمفیم، اوباشہؾ، فبیہ، دیبع اہلل، سیدی نب رفامؿ، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی

  اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک اخفدن الغؾ اھت۔ریض اہلل اعتٰیل

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب اشہؾ، ینثم، ریغمہ نب ہملس زخمفیم، اوباشہؾ، فبیہ، دیبعاہلل، سیدی نب رفامؿ، رعفہ، دیسہ اعہشئ  :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم

     1292    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ابوكاہز، اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ربيٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٤ا٪ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ِبٔس اٟزَّحِ  ًَ َة ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔي ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٕس و َحسَّ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٩ٔ٤َ

َّی  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِت َوأُصِ ٩ًَِ  َ٘ َت ًَ ًَلَی َزِؤجَضا حٔيَن  َِّرِت  َِٟت كَاَ٪ فٔی بَزٔیَزَة ثَََلُث ُسنَٕن ُخي ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ سَٔی اہللُ 

 ٕ ا٦ ٌَ ًَا بَٔل َس َٓ ًَلَی ا٨َّٟارٔ  ِٟبُر٣َُِة  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓسَخ١َ  َِٟح٥ْ  َضا  ِٟبَِئت َٟ ٕ َوأُز٦ُٕ ٩ِ٣ٔ أُز٦ُٔ ا ُتَٔی بُٔدِبز أ َٓ  

 ًَ َٚ بٔطٔ  َِٟح٥ْ ُتُؼسِّ اُٟوا بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ َذَٟٔک  َ٘ َٓ َِٟح٥ْ  ًَلَی ا٨َّٟارٔ ٓٔيَضا  ٥َِٟ أََر بُز٣َِّة  ا٢َ أَ َ٘ ٤ََک ٨ِ٣ٔطُ َٓ ٌٔ ص٨َِا أَِ٪ ٧ُِل َٓرَکٔ لَی بَزٔیَزَة 

ْة  َٗ ٠َِيَضا َػَس ًَ ا٢َ صَُو  َ٘ َٓ  َٙ َت ًِ َِٟوَُلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا ٥َ ٓٔيَضا إ٧ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ََٟا صَسٔیَّْة َو  َوصَُو ٨ِ٣َٔضا 

اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب ا،س، رہعیب نب ایب دبعارلنمح ، اقمس نب دمحم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم نیت ااکحؾ ےھت@ اکی ہی ہک  ب فہ آزاد یک یئگ  و اےس اےنپ اخفدن ےک ابرے ںیم اایتخر دای ایگ افر اوکس  ربریہ

ینعی اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک وگتش دہہی ایک ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی ال ے افر دیچگی آگ  ر 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اھکان وگنماای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفیٹ افر رھگ ےک اسم  ںیم ےس اسم  آ ش ریھک نویئ  یھ

 ایک ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ںیم  ے آگ  ر ریھک دیچگی ںیم وگتش ہن داھکی اھت رقبی وموجد احصہب  ے رعض ایک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ وگتش ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ر دصہق ایک ایگ ےہ افر مہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اے اہلل ےک روسؽ 

می فملس وک اس ںیم ےس الھکان دنسپ  ںیہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فہ اس  ر دصہق ےہ افر امہرے ےئل دہہی ےہ افر یبن رک

 فملس  ے رفامای فالء ایس اک قح ےہ  س  ے آزاد ایک۔یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب ا،س، رہعیب نب ایب دبعارلامحؿ، اقمس نب دمحم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   باب

 فالء آزاد رک  ے فاےل یہ اک قح ےہ ےک ایبؿ ںیم

     1293    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت بزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٔ  و َحسَّ ثَىٔی ُسَضِي١ُ ب٩ُِ أَب َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ٩ًَِ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ی َػأٟٕح 

أَبَی أَص٠َُِضا إُٔلَّ  َٓ َضا  ُ٘ ٔ ت ٌِ ًَائَٔظُة أَِ٪ َتِظتَرَٔی َجارٔیَّة ُت ا٢َ أََراَزِت  َٗ َٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِت ذَٟ ََٓذََکَ َِٟوَُلُئ  َُٟض٥ِ ا  أَِ٪ یَُٜوَ٪ 

 َٙ َت ًِ َِٟوَُلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ٔک َذٟٔٔک  ٌُ ا٢َ َُل َی٨َ٤ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اعہشئ اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، لیہس نب ایب اصحل، رضحت ربریہ ریض 

 ےئل دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اکی ویڈی وک رخدی رک آزاد رک ے اک ارادہ ایک  و اس ےک اموکلں  ے ااکنر رک دای اال ہی ہک فالء اؿ ےک

 ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہی ابت نواگ اعہشئ دصہقی  ے اس ابت اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک  و آپ یلص اہلل

 ےھجت آزاد رک ے ےس عنم ہن رکے ویکہکن فالء ایس اک قح وج آزاد رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، لیہس نب ایب اصحل، رضحت ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فال یک عیب افر ہبہ رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم



 

 

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 فال یک عیب افر ہبہ رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1294    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ِم، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًزیحٌی ب٩ یحٌی، ت٤ي :  راوی

٩ًَِ ابِ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ٤ٔئِمُّ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ َّی اہللُ َحسَّ ٩ٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٩ًَِ بَيِ  َِٟحٔسیٔث ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر فٔی َصَذا ا ًَلَی  ُض٥ِ ًَٔيا٢ْ  ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ ا٨َّٟاُض ك٠ُُّ َٗ ٩ًَِ صٔبَتٔطٔ  َِٟوَُلٔئ َو  ٍٔ ا

وک ییحی نب ییحی، یمیمت، امیلسؿ نب البؽ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فالء 

 ےنچیب افر ہبہ رک ے ےس عنم رفامای ےہ۔

 ییحی نب ییحی، یمیمت، امیلسؿ نب البؽ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم فال یک عیب افر ہبہ رک ے

     1295    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ جزیز، اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، اب٩ ٤٧ير،  :  راوی

ہاب، ًبيساہلل، اب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک سٔيا٪ ب٩ سٌيس، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، اب٩ ٣ْىی، ًبساٟو

 اب٩ ٤ًْا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز

ث٨ََا یَِحٌَی  ث٨ََا اب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ ٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ب٩ُِ أَیُّوَب َو

ٌٔيٕس ح و َحسَّ  َياُ٪ ب٩ُِ َس ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ََفٕ ح و َحسَّ ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا َحسَّ َّی َحسَّ َْى ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ٍٕ ٣َُح٤َّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ َرآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ح و َحسَّ َِٟوصَّأب َحسَّ ِبُس ا ًَ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َ   ٩ًَِ ٤َاَ٪ ك١ُُّ َصُذَُلٔئ  ِْ ىٔی اب٩َِ ًُ ٌِ اُک َي حَّ َـّ َُٓسیِٕک أَِخبَر٧ََا اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  إر 

 ًَ ٥ِ یَِذ اہللُ  َٟ ٍُ َو ِٟبَِي ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ إُٔلَّ ا َِٟيَص فٔی َحٔسیْٔطٔ  فٔیَّ  َ٘ َّْ َُيِرَ أَ٪َّ اٟ ٠ٔطٔ  ِْ ِٟضَٔبةَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ  َُکِ ا

، انب ینثم، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجری، اامسلیع نب رفعج، انب ریمن، ایفسؿ نب دیعس

دمحم نب رفعج، ہبعش، انب ینثم، دبعاواہب، دیبع اہلل، انب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک انب امثعؿ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ایس 



 

 

 دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ  نکی یفقث یک دحثی ںیم عیب اک ذرک ےہ ہبہ اک ذرک  ںیہ ایک۔

 رحب، انب ہنییع، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجری، اامسلیع نب رفعج، انب ریمن، ایفسؿ نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب :  رافی

 انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، انب ینثم، دبعاواہب، دیبعاہلل، انب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک انب امثعؿ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اےنپ ومیل ےک العفہ ےک ےئل یسک دفرسے وک ومیل انب ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ ومیل ےک العفہ ےک ےئل یسک دفرسے وک ومیل انب ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1296    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔ أَ  ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّطُ و َحسَّ وُُل ٧ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َس٤ٔ

َّطُ َُل َیح١ُّٔ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠  َتَب أ٧َ َٛ َُٟط ث٥َُّ  و ُ٘ ًَلَی ك١ُِّ بَِل٩ٕ ًُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َتَب ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٛ ٔ يِر َِ أَِ٪ یَُتَوالَی ٣َِولَی َرُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠ بٔ

 ٌَ َٟ َّطُ  ١َ َذَٟٔک إٔذ٧ِٔطٔ ث٥َُّ أُِخبٔرُِت أ٧َ ٌَ َٓ تٔطٔ ٩ِ٣َ  َٔ  ٩َ فٔی َػٔحي

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

فاجزئ  ںیہ ہک دفرسے  فآہل فملس  ے اھکل ہک رہ ہلیبق  ر اس یک دتی فا ب نویگ رھپ رحتری رفامای ہک یسک املسمؿ ےک ےئل الحؽ

املسمؿ یک ااجزت ےک ریغب اس ےک آزاد رکدہ الغؾ اک ومیل نب اج ے رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ ےھجم ربخ دی یئگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس  ے اینپ اتکب ںیم ااسی رک ے فاوں  ر تنعل رفامیئ۔

 رب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ ومیل ےک العفہ ےک ےئل یسک دفرسے وک ومیل انب ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1297    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، سہي١، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٩ًَِ ُسَضِي١ٕ  ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َ َحسَّ ٩ًَِ أ بٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ طٔ 



 

 

٨َُة اہللٔ  ٌِ َٟ ٠َِيطٔ  ٌَ َٓ ٔ إٔذِٔ٪ ٣ََوأٟيطٔ  يِر َِ ِو٣ّا بٔ َٗ َّی  ا٢َ ٩ِ٣َ َتَول َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ْٖ اہللٔ َػل ًَِس٢ْ َوَُل َُصِ َب١ُ ٨ِ٣ُٔط  ِ٘ َٜٔة َُل ُي ٔ ٤َََِٟلئ  َوا

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح اقری، لیہس،

فآہل فملس  ے رفامای وج آدیم یسک وقؾ یک ااجزت ےک ریغب اس ےک الغؾ اک ومیل نب اج ے  و ارپس اہلل افر رفوتشں یک تنعل ےہ اس اک لفن 

 وبقؽ نواگ ہن رفض۔

 ؿ اقری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلامح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ ومیل ےک العفہ ےک ےئل یسک دفرسے وک ومیل انب ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1298    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ًلی جٌفی، زائسہ، س٠امی٪، ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َزائَٔسةَ  فٔیُّ  ٌِ ُِٟح ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ

٤َََِٟل  ٨َُة اہللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِيطٔ  ٌَ َٓ ٔ إٔذِٔ٪ ٣ََوأٟيطٔ  يِر َِ ِو٣ّا بٔ َٗ َّی  ا٢َ ٩ِ٣َ َتَول َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َب١ُ ٨ِ٣ُٔط َػل ِ٘ ٌٔيَن َُل ُي َٜةٔ َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ئ

ْٖ َیوِ  ًَِس٢ْ َوَُل َُصِ َِٟ٘ٔيا٣َٔة   ٦َ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع یفعج، زادئہ، امیلسؿ، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

اج ے اس  ر اہلل، رفوتشں  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وج یسک وقؽ یک ااجزت ےک ریغب اؿ ےک آزاد رکدہ الغؾ اک ومیل نب

 افر امتؾ ووگں یک تنعل نو اس اک ایقتم ےک دؿ ہن وکیئ لفن وبقؽ نواگ ہن رفض

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع یفعج، زادئہ، امیلسؿ، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ ومیل ےک العفہ ےک ےئل یسک دفرسے وک ومیل انب ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1299    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابزاہي٥ ب٩ زی٨ار، ًبيساہلل ب٩ ٣وسی، طیبا٪، حرضت  :  راوی

٤ًَِٔع بَٔضَذ  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َطِیَباُ٪  ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨َٔيطٔ إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ زٔی٨َإر َحسَّ ا٢َ َو٩ِ٣َ و َحسَّ َٗ َّطُ  َُيَِر أ٧َ ا اِْلِٔس٨َازٔ 



 

 

ٔ إٔذ٧ِٔض٥ِٔ  يِر َِ  َوالَی َُيَِر ٣ََوأٟيطٔ بٔ

دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایس  دن ےک اسھت یہی دحثی رمفی ےہ  نکی  اربامیہ نب دانیر،

 ےک اافلظ ںیہ۔
َ
اَل
َ
 یک اجب ےنَمْ ف

ی
ّ
َل
َ
و
َ

 

 اس ںیم نَمْ ي

 اربامیہ نب دانیر، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ ومیل ےک العفہ ےک ےئل یسک دفرسے وک ومیل انب ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1300    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌاویہ، ا٤ًع، حرضت ابزاہي٥ تيِمابوَکیب، ابو٣ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َِّئِمِّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟت ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل اؤیََة َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ا٢َ و َحسَّ َ٘ َٓ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب  ا٢َ َخَلب٨ََا 

ُؤُظ إُٔلَّ  َََِقَ ٥َ أَ٪َّ ٨ًَِٔس٧َا َطِيّئا  ًَ َذَب ٓٔيَضا ٩ِ٣َ َز َٛ ِس  َ٘ َٓ ٔٔطٔ  أب َسِي ْة فٔی َٔقَ َ٘ َّ٠ ٌَ ْة ٣ُ َٔ ا٢َ َوَػٔحي َٗ َة  َٔ ٔحي ٔ اٟؼَّ  َٛٔتاَب اہللٔ َوَصٔذظ

٤َِٟٔسی٨َُة رَحَ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ِٟحَٔزاَحأت َوٓٔيَضا  ٩ِ٤َ ٦ْ ٣َا بَيَِن أَِس٨َاُ٪ اِْلٔب١ٔٔ َوأَِطَياُئ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٔلَی ثَِوٕر  ٕ إ يِر ًَ

َب١ُ  ِ٘ ٌٔيَن َُل َي َٜةٔ َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اہللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِيطٔ  ٌَ َٓ ا أَِحَسَث ٓٔيَضا َحَسثّا أَِو آَوی ٣ُِحٔسثّا  ّٓ َِٟ٘ٔيا٣َٔة َُصِ اہللُ ٨ِ٣ٔطُ یَِو٦َ ا

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َواحَٔسْة َيِشَعی بٔضَ  ُة ا ًَِسُّل َوذ٣َّٔ ٨َُة اہللٔ َوَُل  ٌِ َٟ ٠َِيطٔ  ٌَ َٓ ٔ ٣ََوأٟيطٔ  َُيِر ٔلَی  ٔ أَبٔيطٔ أَِو ا٧َِتَِم إ َُيِر ٔلَی  ا أَِز٧َاص٥ُِ َو٩ِ٣َ ازَّعَی إ

ًَِسُّل  ا َوَُل  ّٓ َِٟ٘ٔيا٣َٔة َُصِ َب١ُ اہللُ ٨ِ٣ُٔط یَِو٦َ ا ِ٘ ٌٔيَن َُل َي َٜةٔ َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ  َوا

اربامیہ یمیت اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیمہ یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے  اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، رضحت

ہبطخ دای  و رفامای  س  ے ہی امگؿ ایک ہک امہرے اپس وکیئ اتکب اہلل یک اس اتکب ےک العفہ ےہ  س وک مہ ڑپےتھ ںیہ افر فہ اتکب اؿ 

ٹ اہک اس ںیم افوٹنں یک رمعفں افر زومخں یک دایت اک ذرک ےہ افر زمدی اس ںیم ہی یک ولتار یک ایمؿ ںیم یکٹل نویئ  یھ  و اس  ے وھج

  ےس ےل رک وثِر رحؾ کت ےہ  س وج دمہنی ںیم وکیئ دبتع اکنےل ای
 
 ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک دمہنی اقمؾ ع

ؾ ووگں یک تنعل نو اس یک رطػ ےس ایقتم ےک دؿ ہن وکیئ رفض وبقؽ نواگ یسک دبیتع وک اکھٹہن دے  و اس  ر اہلل، رفوتشں افر امت

ہن وکیئ لفن افر املسمونں اک ذہم اکی ےہ اکی اؿ ںیم ےس ادین املسمؿ یھب ذہم ےل اتکس ےہ افر  س  ے اینپ ةسن اےنپ ابپ ےک 

، رفوتشں افر امتؾ ووگں یک تنعل نو اہلل اعتیل اس اک العفہ یسک افر یک رطػ یک ای اےنپ ومیل ےک یسک افر یک رطػ ةسن یک  و اس  ر اہلل

 ایقتم ےک دؿ ہن وکیئ رفض وبقؽ رکے اگ ہن لفن۔



 

 

 اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، رضحت اربامیہ یمیت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم الغؾ آزاد رک ے یک

 

لی ت

 

ض
ف

... 

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 الغؾ آزاد رک ے یک 

     1301    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساہلل ب٩ سٌيس، اب٩ ابی ہ٨س، اس٤اًي١ ب٩ ابی حٜي٥، سٌيس ب٩ ٣زجا٧ہ،  :  راوی

 رضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہح

ٌٔيٕس َوصَُو ابِ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٨َزٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔي١ُ َحسَّ ثَىٔی إِٔس٤َ ٩ُ أَبٔی ص٨ِٕٔس َحسَّ

 ٔ ٩ًَِ أَب ٌٔيسٔ اب٩ِٔ ٣َزَِجا٧ََة  ٩ًَِ َس ٜٔي٥ٕ  َٙ ب٩ُِ أَبٔی َح َت ًِ َبّة ٣ُِذ٨َ٣ّٔة أَ َٗ َٙ َر َت ًِ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ی صَُزیَِزَة 

 اہللُ بٔک١ُِّ إِٔرٕب ٨ِ٣َٔضا إِٔربّا ٨ِ٣ُٔط ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

نب رماجہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دبعاہلل نب دیعس، انب ایب دنہ، اامسلیع نب ایب میکح، دیعس

ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س آدیم  ے یسک ومنم الغؾ وک آزاد ایک اہلل اس الغؾ ےک رہ وضع 

 ےک دبےل آزاد رک ے فاےل ےک رہ وضع وک منہج ےس آزاد رک دے اگ۔

نب دیعس، دبعاہلل نب دیعس، انب ایب دنہ، اامسلیع نب ایب میکح، دیعس نب رماجہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل دمحم نب ینثم، ییحی  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 ےک

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ایبؿ ںیم الغؾ آزاد رک ے یک 

     1302    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زاؤز ب٩ رطيس، وٟيس ب٩ ٣ش٥٠، ٣ح٤س ب٩ ٣ِطٖ، ابی ُشا٪ ٣سنی، زیس ب٩ اس٥٠، ًلی ب٩ حشين، سٌيس ب٩  :  راوی

 ٣زجا٧ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

 َ ث ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ُرَطِيٕس َحسَّ ًَلٔیِّ و َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٤ََِٟسنٔیِّ  اَ٪ ا ٖٕ أَبٔی َُشَّ سٔ ب٩ِٔ ٣َُِطِّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟؤٟيُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠   ٨َا ا

ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔئس اب٩ِٔ ٣َزَِجا٧ََة  ٩ًَِ َس َٙ اہللُ ٢َ ٣َ ب٩ِٔ حَُشيِٕن  َت ًِ َبّة أَ َٗ َٙ َر َت ًِ ٩ِ أَ

ٔجطٔ  َجُط بََٔفِ َّی ََفِ ائٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َحً ـَ ًِ َ ّوا ٩ِ٣ٔ أ ـِ ٕ ٨ِ٣َٔضا ًُ و ـِ  بٔک١ُِّ ًُ

داؤد نب رہدی، فدیل نب ملسم، دمحم نب رطمػ، ایب اسغؿ دمین، زدی نب املس، یلع نب نیسح، دیعس نب رماجہن، رضحت اوبرہریہ ریض 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س آدیم  ے یسک ومنم الغؾ وک آزاد ایک اہلل اعتیل  اہلل اعتٰیل

اس الغؾ ےک رہ وضع ےک دبےل اس آزاد رک ے فاےل ےک رہ وضع وک منہج ےس آزاد رک دے اگ اہیں کت ہک اس یک رفج اس یک رفج 

 ےک دبہل ںیم۔

رہدی، فدیل نب ملسم، دمحم نب رطمػ، ایب اسغؿ دمین، زدی نب املس، یلع نب نیسح، دیعس نب رماجہن، رضحت  داؤد نب :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمالغؾ آزاد 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رک ے یک 

     1303    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ اٟہاز، ٤ًز ب٩ ًلی ب٩ حشين، سٌيس ب٩ ٣زجا٧ہ، ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة و َحسَّ ٌٔئس اب٩ِٔ ٣َزَِجا٧ََة  ٩ًَِ َس ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ   ٔ َضاز

 ٔ َٙ اہللُ ب ًَِت َبّة ٣ُِذ٨َ٣ّٔة أَ َٗ َٙ َر َت ًِ و٢ُ ٩ِ٣َ أَ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ّوا ٩ِ٣ٔ َٗ ـِ ٕ ٨ِ٣ُٔط ًُ و ـِ ا٨َّٟارٔ  ک١ُِّ ًُ

ٔجطٔ  َجُط بََٔفِ َٙ ََفِ ٔ ت ٌِ َّی يُ  َحً

ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب ااہلد، رمع نب یلع نب نیسح، دیعس نب رماجہن، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ 

رہ وضع ےک دبےل آزاد رک ے فاےل  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت نو ے انس ہک  س  ے سک ومنْم الغؾ وک آزاد ایک  و اہلل الغؾ ےک

 ےک وضع وک منہج ےس آزاد رک دے اگ اہیں کت ہک اس یک رفج وک اس یک رفج ےک دبےل آزاد ایک اج ے اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب ااہلد، رمع نب یلع نب نیسح، دیعس نب رماجہن، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 الغؾ آزاد رک ے یک 

     1304    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ػاحب ًلی ب٩ حشين، حرضت ح٤يس ب٩ ٣شٌسہ، بْشب٩ ٣ٔـ١، ًاػ٥، اب٩ ٣ح٤س ٤ًزی، سٌيس ب٩ ٣زجا٧ہ،  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ٤َز ٌُ ِٟ ٕس ا ًَأػ٥ْ َوصَُو اب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا َسَة َحسَّ ٌَ ثَىٔی ح٤َُِيُس ب٩ُِ ٣َِش ىٔی أََخاُظ و َحسَّ ٌِ ث٨ََا َواْٗٔس َي یُّ َحسَّ

ٌٔيُس اب٩ُِ ٣َزَِجا٧ََة َػا ثَىٔی َس ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن  حُٔب 

 َٗ ّوا ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ـِ ٕ ٨ِ٣ٔطُ ًُ و ـِ َذ اہللُ بٔک١ُِّ ًُ َ٘ َٙ ا٣َِزأّ ٣ُِش٤ّٔ٠ا اِست٨َِ َت ًِ َٓ أَی٤َُّا ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَ ُت ا٢َ  ٌِ ُت حٔيَن َس٤ٔ ِ٘ ا٧َِل٠َ

ًَِلاُظ بٔطٔ اب٩ُِ جَ  ِس أَ َٗ ُط  َٟ ًَِبّسا   َٙ َت ًِ َ أ َٓ ُِٟحَشئِن  لٔیِّ ب٩ِٔ ا ٌَ ٔ تُُط ٟ ََٓذََکِ َِٟحٔسیَث ٩ِ٣ٔ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٕ ا ِٟ ٖٔ زِٔرَص٥ٕ أَِو أَ َة آَُل ًَِْشَ ََفٕ  ٌِ

 زٔی٨َارٕ 

 نب رماجہن، اصبح یلع نب نیسح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیمح نب دعسمہ، رشبنب لضفم، اعمص، انب دمحم رمعی، دیعس

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک  س  ے یسک ومنم الغؾ وک آزاد ایک  و اہلل الغؾ 

 رماجہن ےتہک ںیہ  ب ںیم  ے اوبرہریہ ریض ےک رہ وضع ےک دبےل آزاد رک ے فاےل ےک وضع وک منہج ےس اجنت دے اگ دیعس نب

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی دحثی ینس  و ںیم  ے اس اک یلع نب نیسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذرک ایک  و اوہنں  ے اےنپ الغؾ وک آزاد رکدای

  س یک تمیق رفعج ےک ےٹیب دس زہار درمہ ای دس زہار دانیر دے رےہ ےھت۔

رشبنب لضفم، اعمص، انب دمحم رمعی، دیعس نب رماجہن، اصبح یلع نب نیسح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل دیمح نب دعسمہ،  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 ...فادل وک آزاد رک ے یک 

 ؿالغؾ آزاد رک ے اک ایب :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 فادل وک آزاد رک ے یک 

     1305    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، جزیز، سہي١، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 َٗ ٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ ُسَضِي١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  اَُل َحسَّ

 ٔ طُ َوف َ٘ ٔ ت ٌِ ُي َٓ َيِظتَرٔیَُط  َٓ َْٟس َوأّٟسا إُٔلَّ أَِ٪ َیحَٔسُظ ٠٤ِ٣َُوكّا  ٥َ َُل َیِحزٔی َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َْٟس َوأَٟسظُ ی رَٔواَیٔة اب٩ِٔ أَبٔی َطیِ َػل  َبَة َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

انب ایب ہبیش یک  فملس  ے رفامای وکیئ اٹیب ابپ اک قح وسا ے اس ےک ادا  ںیہ رک اتکس ہک اس وک ولممک اپ ے  و اس وک رخدی رک آزاد رک دے

 دحثی ںیم ےہ ہک وکیئ اٹیب اےنپ ابپ اک قح ادا  ںیہ رک اتکس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ آزاد رک ے اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 فادل وک آزاد رک ے یک 

     1306    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، وٛيٍ، اب٩ ٤٧ير، ٤ًزو ٧اٗس، ابواح٤س زبيری، سٔيا٪، سہي١ :  راوی

ث٨ََ  ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس اٟزُّبَيِرٔیُّ و َحسَّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ثَىٔی  ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر

َْٟس َوأَٟسظُ  اُٟوا َو َٗ ٠َُط َو ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ ُسَضِي١ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُض٥ِ   ك٠ُُّ

ایفسؿ، لیہس اس  دن ےک اسھت یہی دحثی رضحت لیہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکبی، فعیک، انب ریمن، رمعف اندق، اوبادمح زح ،ی، 

 ےس یھب رمفی ےہ  نکی اس ںیم ےہ ہک وکیئ اٹیب اےنپ ابپ اک قح ادا  ںیہ رک اتکس۔

 اوبرکبی، فعیک، انب ریمن، رمعف اندق، اوبادمح زح ،ی، ایفسؿ، لیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ : ابب

 ...عیب المہسم افر انمذبہ ےک اب ل رک ے ےک ایبؿ ںیم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب المہسم افر انمذبہ ےک اب ل رک ے ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1307    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ یحٌی اب٩ حبا٪، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اِْل ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٤ٔئِمُّ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ َحسَّ ٔد  أَ٪َّ  رِعَ

 ٔ ٨َ٤ُِٟابََذة ٤ََُِٟل٣ََشٔة َوا ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، دمحم نب ییحی انب ةحؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 انمذبہ ےس عنم رفامای ےہ۔فآہل فملس  ے عیب المہسم افر 

 ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، دمحم نب ییحی انب ةحؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ذبہ ےک اب ل رک ے ےک ایبؿ ںیمعیب المہسم افر انم

     1308    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، اب٩ ابی ٤ًز، وٛيٍ، سٔيا٪، ابی ز٧از، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي اَُل َحسَّ َٗ یِٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ث٨ََا أَبُو َُکَ َّی و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ أَبٔی اٟز٧َِّاز

٠َطُ  ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ  اہللُ 

 اوبرکبی، انب ایب رمع، فعیک، ایفسؿ، ایب زاند، ارعج، ایب رہریہ ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 زاند، ارعج، اوبرہریہاوبرکبی، انب ایب رمع، فعیک، ایفسؿ، ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب المہسم افر انمذبہ ےک اب ل رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1309    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ًبيساہلل ب٩  :  راوی

 ٤ًز، خبيب ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ابوہزیزہ

ث٨ََا ٣ُ  ٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  َح٤َّ



 

 

ًَِبسٔ  ٩ًَِ ُخبَِئب ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ُض٥ِ  َِٟوصَّأب ك٠ُُّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَأػ٥ٕ ٣َُح٤َّ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ َح  اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

٠ٔطٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َة 

،  اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، دیبع اہلل نب رمع،  بیب نب دبعارلنمح

 صفح نب اعمص، ایب رہریہ ایس دحثی یک افر اانسد ذرک یک ںیہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، دیبعاہلل نب رمع،  بیب نب  :  رافی

 دبعارلامحؿ، صفح نب اعمص، اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتخ اک ایبؿرخدی فرف :   ابب

 عیب المہسم افر انمذبہ ےک اب ل رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1310    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

 ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ىٔی اب٩َِ 

٠َطُ  ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح ، لیہس نب ایب اصحل، ایب رہریہ اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلامحؿ، لیہس نب ایب اصحل، اوبرہریہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب المہسم افر انمذبہ ےک اب ل رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1311    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًلاء ب٩ ٣ی٨اء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ٤ًَ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّطُ و َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َاَئ أ٧َ  ٩ًَِ زُو ب٩ُِ زٔی٨َإر 

٤ََُِٟل  ا ا ٔ أ٣ََّ ٨َ٤ُِٟابََذة ٤ََُِٟل٣ََشٔة َوا َتئِن ا ٌَ ٩ًَِ بَِي ا٢َ ٧ُهَٔی  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ُث  ُط یَُحسِّ ٌَ أَِ٪ ی٤٠ََِٔص ك١ُُّ َواحٕٔس َس٤ٔ َٓ ٣ََشُة 

ٔ تَ  يِر َِ َ ٨ِ٣ُٔض٤َا ثَِوَب َػاحٔبٔطٔ بٔ ٔل ٥ِ ی٨َُِوزِ َواحْٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا إ َٟ ٔلَی اِْلََخٔ َو ٨َ٤ُِٟابََذةُ أَِ٪ ی٨َِبَٔذ ك١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ثَِوبَطُ إ ١ٕ َوا ی ثَِؤب أ٣َُّ



 

 

 َػاحٔبٔطٔ 

 دف مسق یک دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رمعف نب دانیر، اطعء نب انیمء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

عیب ےس عنم ایک ایگ ےہ المہسم افر انمذبہ رہباحؽ المہسم ہی ےہ ہک ابعئ افر رتشمی ںیم ےس اکی ریغب وسےچ ےھجمس دفرسے ےک ڑپکے 

وک اہھت اگل دے افر انمذبہ ہی ےہ ہک اؿ ںیم ےس رہ اکی دفرسے یک رطػ اانپ ڑپکا کنیھپ دے ہکبج اؿ ںیم ےس وکیئ یھب دفرسے 

 ہن دےھکی۔ےک ڑپکے وک 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رمعف نب دانیر، اطعء نب انیمء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اب ل رک ے ےک ایبؿ ںیمعیب المہسم افر انمذبہ 

     1312    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًا٣زب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، حرضت ابوسٌيس خسری  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٠َ٣َُة ب٩ُِ یَ  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبَرَنٔی و َحسَّ اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣ََة  ُى ََٟٔحِ ِٔ ِحٌَی َوا٠َّٟ

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔيٕس ا إؾ أَ٪َّ أَبَا َس َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٩ًَِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس  ٥َ َتئِن  طٔ َوَس٠َّ ٌَ بَِي

٤َُِٟص اٟزَُّج١ٔ ثَِوَب اِْلََخٔ بٔيَ  ٤ََُِٟل٣ََشُة  ٍٔ َوا ِٟبَِي ٔ فٔی ا ٨َ٤ُِٟابََذة ٤ََُِٟل٣ََشٔة َوا ٩ًَِ ا ٔ بٔا٠َِّٟي١ٔ أَِو بٔا٨ََّٟضارٔ َوَُل َؤِٟبَشَتئِن ٧ََهی  ٔسظ

ٔلَی  ٨َ٤ُِٟابََذةُ أَِ٪ ی٨َِبَٔذ اٟزَُّج١ُ إ ٠ٔبُُط إُٔلَّ بَٔذَٟٔک َوا ِ٘ ٕ َي ٔ ٧ََوز َُيِر ُض٤َا ٩ِ٣ٔ  ٌَ َِٟيطٔ ثَِوبَُط َویَُٜوُ٪ َذَٟٔک بَِي ٔ ِوبٔطٔ َوی٨َِبَٔذ اِْلََخُ إ َْ ٔ اٟزَُّج١ٔ ب

 َوَُل َتَزإق 

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اعرمنب دعس نب ایب فاقص، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دف مسق یک عیب افر دف مسق ےک ابلس ےس عنم رفامای ےہ عیب ںیم المہسم افر انمذبہ رمفی ےہ ہک ںیمہ روسؽ 

ےس عنم رفامای افر المہسم ہی ےہ ہک اکی آدیم دفرسے ےک ڑپکے وک دؿ ای رات ںیم ٹوھےل افر اس وک رصػ ایس ےئل یہ اےٹل افر 

دفرسے یک رطػ ےکنیھپ افر دفرسا اس یک رطػ اانپ ڑپکا کنیھپ دے افر اس رطح اؿ  انمذبہ ہی ےہ ہک اکی آدیم اےنپ ڑپکے

 دفونں ےک درایمؿ وج عیب نب دےھکی افر ریغب راض ےک دقعنم نو اج ے۔

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اعرمنب دعس نب ایب فاقص، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی



 

 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب المہسم افر انمذبہ ےک اب ل رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1313    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زاہي٥ ب٩ سٌس، ابی ػاٟح، حرضت اب٩ طہاب٤ًز ٧اٗس، يٌ٘وب ب٩ اب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨َٔيطٔ  ٔ  و َحسَّ  ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

  یہی دحثی دفرسی  دن ےس رمفی ےہ۔رمع اندق، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، ایب اصحل، رضحت انب باہب ےس یھب

 رمع اندق، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، ایب اصحل، رضحت انب باہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رکنکی ےک عیب افر اس ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم  س ںیم دوھہک نو

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رکنکی ےک عیب افر اس ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم  س ںیم دوھہک نو

     1314    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ازریص، یحٌی ب٩ سٌيس، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل، زہير ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌيس،  :  راوی

 ، ابوز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبيساہلل

ٌٔيٕس َوأَبُو أَُسا٣َ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص َوَیِحٌَی ب٩ُِ َس ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ثَىٔی و َحسَّ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ح و َحسَّ َة 

ُط حَ  َٟ ُى  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ا٢َ ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ثَىٔی أَبُو اٟز٧َِّاز ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ َحسَّ ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٧ََهی سَّ

َزرٔ  َِ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي َِٟحَؼاةٔ َو ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

نب ادرسی، ییحی نب دیعس، اوبااسہم، دیبع اہلل، زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، اوبزاند، ارعج،  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رکنکی یک عیب افر دوھےک یک عیب ےس عنم 

 رفامای

دبعاہلل نب ادرسی، ییحی نب دیعس، اوبااسہم، دیبعاہلل، زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل، اوبزاند،  اوبرکب نب ایب ہبیش، :  رافی



 

 

 ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک ایبؿ ںیماحہلم ےک لمح یک عیب یک رحتم 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 احہلم ےک لمح یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1315    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َٟ َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ًَِبسٔ یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َو٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِيْث 

ِٟحَ  ٍٔ َحَب١ٔ ا ٩ًَِ بَِي َّطُ ٧ََهی  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َب٠َةٔ اہللٔ 

ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس  ے احہلم ےک لمح یک عیب ےس عنم رفامای

 دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انعف، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 احہلم ےک لمح یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1316    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، زہير، یحٌی، ٗلا٪، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

لَّ  َ٘ ِٟ ث٨ََا یَِحٌَی َوصَُو ا اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصيِر ِٔ َّی َوا٠َّٟ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ًُبَِيسٔ اہللٔ أَِخبََرنٔیَحسَّ ٩ًَِ  اُ٪   ٍْ ٔ ٧َآ

َِٟحَب٠َةٔ  َِٟحَب٠َٔة َوَحَب١ُ ا ٔلَی َحَب١ٔ ا َِٟحزُورٔ إ َِٟح٥َ ا وَ٪  ٌُ ٔة یَتََباَي َِٟحاص٠ٔٔيَّ ا٢َ كَاَ٪ أَص١ُِ ا َٗ ًَّٟٔی اب٩ِٔ ٤ًََُز  ُة ث٥َُّ َتِح١َٔ٤ ا َٗ  أَِ٪ ت٨َُِتَخ ا٨َّٟا

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٨ََضاص٥ُِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َٔک ٧ُتَٔحِت  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ 

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، زریہ، ییحی، اطقؿ، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زامہن اجتیلہ ےک

ِ ہی ےہ ہک افینٹن ہچب ےنج رھپ اس اک لمح نو اف

 

َلة
َ
َی 
ح
ْ ل
 ا
ُ

َ َ
ر فہ ےنج  و وگ افٹن اک وگتش احہلم ےک لمح کت رففتخ رکےت ےھت افر َح



 

 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ وک اس عیب ےس عنم رفامای۔

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، زریہ، ییحی، اطقؿ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آدیم اک اےنپ اھبیئ افر اےکس رنخ  ر رنخ افر دوھہک دےنی افر ونھتں ںیم دفدھ رفےنک ک

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک اےنپ اھبیئ افر اےکس رنخ  ر رنخ افر دوھہک دےنی افر ونھتں ںیم دفدھ رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1317    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ا٢َ َُل یَ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ   ٍِ ٔ ب

ٕف  ٌِ ٍٔ َب ًَلَی بَِي  ٥ُِٜ ـُ ٌِ  َب

یم ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وکیئ آد

 اےنپ اھبیئ یک عیب  ر عیب ہن رکے۔

 ٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک اےنپ اھبیئ افر اےکس رنخ  ر رنخ افر دوھہک دےنی افر ونھتں ںیم دفدھ رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1318    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، زہير، یحٌی، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِئس ا ث٨ََا َیِحٌَی  اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصيِر ِٔ َّی َوا٠َّٟ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ہللَٔحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ  أَِخبََرنٔی ٧َآ

ًَلَی خِٔلَبةٔ أَ  ٍٔ أَخٔيطٔ َوَُل َیِدُلِب  ًَلَی بَِي ٍِ اٟزَُّج١ُ  ٔ ا٢َ َُل یَب َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  خٔيطٔ إُٔلَّ أَِ٪ َیأَِذَ٪ 

عف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، زریہ، ییحی، دیبع اہلل، ان

 ۔فآہل فملس  ے رفامای وکیئ آدیم اےنپ اھبیئ ےک عیب  ر عیب ہن رکے افر ہن اس یک ااجزت ےک ریغب اھبیئ ےک اغیپؾ اکنح  ر اغیپؾ اکنح دے

 ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، زریہ، ییحی، دیبعاہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک اےنپ اھبیئ افر اےکس رنخ  ر رنخ افر دوھہک دےنی افر ونھتں ںیم دفدھ رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1319    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف، اٌَٟلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اُٟوا حَ  َٗ  ٕ ٌٔيٕس َواب٩ُِ حُِحز ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ََفٕ  ٌِ ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ سَّ

ًَلَی َسِو٦ٔ أَخٔيطٔ  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠  ا٢َ َُل َيُش٥ِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

، االعلء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع، انب رفعج

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وکیئ املسمؿ ےک رنخ  ر رنخ ہن رکے۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع، انب رفعج، االعلء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک اےنپ اھبیئ افر اےکس رنخ  ر رنخ افر دوھہک دےنی افر ونھتں ںیم دفدھ رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1320    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابزاہي٥ زورقی، ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، اٌَٟلء، سہي١، ابوہزیزہ :  راوی

ََلٔئ َوُس  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ثَىٔی  ِوَرقٔیُّ َحسَّ ث٨َٔيطٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيض٤َٔا   َضِي١ٕ 

٤َٔس َحسَّ  ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و حَ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَٔسٓیٕ َػأٟٕح   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ سَّ

٥َ ٧ََهی أَ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ًَلَی َسِو٦ٔ أَخٔيَوصَُو اب٩ُِ ثَابٕٔت  طٔ ِ٪ َيِشَتا٦َ اٟزَُّج١ُ 

ًَلَی ٔسي٤َٔة أَخٔيطٔ  ِوَرقٔیِّ   َوفٔی رَٔوایَٔة اٟسَّ

ادمح نب اربامیہ دفریق، دبعادمصل، ہبعش، االعلء، لیہس، اوبرہریہ فلتخم ااسدین ےس ہی دحثی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 رنخ رک ے ےس عنم رفامای۔رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے آدیم وک اےنپ اھبیئ ےک رنخ  ر 

 ادمح نب اربامیہ دفریق، دبعادمصل، ہبعش، االعلء، لیہس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ہک دےنی افر ونھتں ںیم دفدھ رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیمآدیم اک اےنپ اھبیئ افر اےکس رنخ  ر رنخ افر دوھ

     1321    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز

 ٔ ٕف َوَُل َت٨َاَجُظوا َوَُل َیب ٌِ ٍٔ َب ًَلَی بَِي  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍِ َب ٔ ٍٕ َوَُل َیب َباُ٪ ٟٔبَِي ِٛ ا٢َ َُل یَُت٠َقَّی اٟزُّ َٗ  ٥َ ٕ َوَُل َوَس٠َّ وا اِْلٔب١َٔ  ٍِ َحأَضْ َٟٔباز ُتَصُّ

َٜضَ  إِٔ٪ َرٔؿَيَضا أ٣ََِش َٓ َس أَِ٪ َیِح٠َُبَضا  ٌِ ٔ ا٨ََّٟوَزی٩ِٔ َب ُضَو بَٔديِر َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ ًََضا َب ٩ِ٤َ ابَِتا َٓ  ٥َ٨َ َِ ِٟ ا َوا ًّ ا َوإِٔ٪ َسدَٔلَضا َرزََّصا َوَػا

 ٕ  ٩ِ٣ٔ َت٤ِز

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ییحی نب ییحی، امکل، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

رفامای اسمرف )اجتریت( اقہلف ےس عیب یک رغض ےس )راہتس( ںیم الماقت ہن رکف افر ہن اہمترا وکیئ اکی دفرسے یک عیب  ر عیب رکے افر ہن 

ینٹن ای رکبی ےک ونھتں ںیم دفدھ ہن رفوک افر وج آدیم اکی دفرسے وک وجش دال ؤ افر رہشی داہییت ےک امؽ وک ہن رففتخ رکے افر اف

اس وصرت ےس رخدی ےل  و اس وک دف وصر وں ںیم ےس اکی اک اایتخر ےہ۔ دفدھ دفھ  ےنی ےک دعب ارگ فہ ایس تمیق  ر رایض نو  و 

 رفک ےل افر اس وک دنسپ  ںیہ  و فہ اجونر اکی اصع وجھکر ےک اسھت فا س رک دے۔

 ، امکل، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 یک رحتم ےک ایبؿ ںیمآدیم اک اےنپ اھبیئ افر اےکس رنخ  ر رنخ افر دوھہک دےنی افر ونھتں ںیم دفدھ رفےنک 

     1322    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، طٌبہ، ًسی، اب٩ ثابت، ابی حاز٦، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  َحسَّ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ًَٔسٓیٕ َوصَُو اب٩ُِ ثَابٕٔت 

ٍَ َحأَضْ َٟٔبازٕ َوأَِ٪  َبأ٪ َوأَِ٪ یَبٔي ِٛ ِّی ٟرٔلُّ ٠َق ٩ًَِ اٟتَّ ٥َ ٧ََهی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٚ أُِختَٔضا َو ٤َِٟزِأَةُ كَََل َتِشأ٢ََ ا

ًَلَی َسِو٦ٔ أَخٔيطٔ ا٨َّٟحِ  یَٔة َوأَِ٪ َيِشَتا٦َ اٟزَُّج١ُ  ِصٔ  ٔع َواٟتَّ

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دعی، انب اثتب، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

 نہب یک الطؼ اچےنہ ےس وجش دال ے ےس افر دفدھ  ے اقہلف ےس ےنلم ےس افر رہشی وک داہییت اک امؽ ےنچیب ےس افر وسنک اک اینپ

 ٹوھڑ ے ےس افر ہی ہک آدیم اےنپ اھبیئ ےک رنخ  ر رنخ رکے اؿ بس اب وں ےس عنم رفامای۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دعی، انب اثتب، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک اےنپ اھبیئ افر اےکس رنخ  ر رنخ افر دوھہک دےنی افر ونھتں ںیم دفدھ رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1323    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، وہب اب٩ جزیز، ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، ٨ُسرابوبرک ب٩ ٧آٍ، ٨ُسر،  :  راوی

ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٨َُُِسْر ح و َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨َٔيطٔ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ َِٟوارٔٔث و َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ ح و َحسَّ  َجزٔیز

٤َسٔ َحسَّ  ِبٔس اٟؼَّ ًَ ًَبِ ب٩ُِ  ٔ فٔی َحٔسیٔث ٨َُُِسٕر َوَوصِٕب ٧ُهَٔی َوفٔی َحٔسیٔث  َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ا َحسَّ ٌّ اُٟوا َج٤ٔي َٗ ٤َٔس ث٨ََا أَبٔی  ٔس اٟؼَّ

َبةَ  ٌِ ٩ًَِ ُط اذٕ  ٌَ ١ِْٔ َحٔسیٔث ٣ُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی ب٤ٔٔ َّی اہللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 دنغر، دمحم نب ینثم، فبہ انب رجری، دبعاوارث نب دبعادمصل، ہبعش، دنغر ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ۔اوبرکب نب انعف، 

 اوبرکب نب انعف، دنغر، دمحم نب ینثم، فبہ انب رجری، دبعاوارث نب دبعادمصل، ہبعش، دنغر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک اےنپ اھبیئ افر اےکس رنخ  ر رنخ افر دوھہک دےنی افر ونھتں ںیم دفدھ رفےنک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1324    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت :  راوی

َّی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی   

 ا٨َِّٟحٔع 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی دفرسے  ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ےک اھبؤ  ر وجش داھک ے ےس عنم رفامای۔

 ییح نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...آ ے فاےل اترجفں ےس ےنلم یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 آ ے فاےل اترجفں ےس ےنلم یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1325    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی زائسہ، اب٩ ٣ْىی، یحٌی اب٩ سٌيس، اب٩ ٤٧ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیحِ  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا َحسَّ ٌٔيٕس ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ٌَی َي

ث٨ََا أَبٔی ك٠ُُّ  ٕ َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی أَِ٪ اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ  تَُت٠َقَّی ُض٥ِ 

َّی اہللُ  أ٪ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٢َ اِْلََخَ َٗ ٕ و  ُى اب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ِٔ َٟ َٚ َوَصَذا  َّ اِْلَِسَوا َّی َتِب٠ُ ٍُ َحً ٠َ ِّی اٟشِّ ٠َق ٩ًَِ اٟتَّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی 

اتی اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ، انب ینثم، ییحی انب دیعس، انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

کت ہک فہ رہش چنہپ اجںیئ۔ ابویقں  ے ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اترجفں ےس الماقت رک ے ےس عنم رفامای اہیں 

 ایبؿ ایک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے آےگ اج رک الماقت رک ے ےس عنم رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ، انب ینثم، ییحی انب دیعس، انب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 آ ے فاےل اترجفں ےس ےنلم یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1326    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ہسی، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ ٤٧ير ےن ب٬ی حرضت ًبيساہلل٣ح٤س ب٩ حات٥، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور،  :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِضٔسٓیٕ  ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َج٤ٔي ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوإِٔسَح ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ٔ ٤ًََُز 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ  ٩ًَِ ًُبَِيسٔ اہللٔ اہللُ   ٕ  ١ِْٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧يِر

دمحم نب احمت، ااحسؼ نب وصنمر، انب دہمی، امکل، انعف، انب رمع، رضحت انب ریمن  ے یھب رضحت دیبع اہلل ےس ایس رطح دحثی 

 رفاتی یک ےہ۔



 

 

   ے یھب رضحت دیبعاہللدمحم نب احمت، ااحسؼ نب وصنمر، انب دہمی، امکل، انعف، انب رمع، رضحت انب ریمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 آ ے فاےل اترجفں ےس ےنلم یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1327    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، تيِم، ابی ٤ًْا٪، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َِْاَ٪  ٩ًَِ أَبٔی ًُ َِّئِمِّ  ٩ًَِ اٟت ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُباَرٕک  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبٔس اہللٔ  اہللُ  ٩ًَِ 

 َٔ ِٟبُُيو ِّی ا ٩ًَِ َت٠َق َّطُ ٧ََهی   ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رابرک، یمیت، ایب امثعؿ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس  ے اترجفں ےس ےنلم وک عنم رفامای۔

  ہبیش، دبعاہلل نب رابرک، یمیت، ایب امثعؿ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 آ ے فاےل اترجفں ےس ےنلم یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1328    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، ہظا٦، اب٩ سيری٩، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٠ًََِيطٔ صَُظِي٥ْ  َّی اہللُ   َػل

َِٟح٠َُب  ٥َ أَِ٪ یَُت٠َقَّی ا  َوَس٠َّ

ییحی نب ییحی، ،میش، اشہؾ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 اقہلف ےس آےگ اج رک ےنلم ےس عنم رفامای۔

 ؾ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، ،میش، اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 آ ے فاےل اترجفں ےس ےنلم یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1329    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ہظا٦ ب٩ س٠امی٪، اب٩ جزیخ، ہظا٦ َقزوسی، اب٩ سيری٩، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ زُؤسیُّ  َُِٟقِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی صَٔظا٦ْ ا  ٪َ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ُت أَبَا  اب٩ِٔ سٔ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ يرٔی٩َ 

اُظ  َّ٘ ٩ِ٤َ َت٠َ َٓ َِٟح٠ََب  ِوا ا َّ٘ ا٢َ َُل َت٠َ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  وُُل إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ َٚ صَُزیَِزَة َي و إَٔذا أَتَی َسيُِّسُظ اٟشُّ َٓ اِطتََری ٨ِ٣ٔطُ  َٓ

ِٟدَٔيارٔ  ُضَو بٔا َٓ 

رج ،، اشہؾ رقدفیس، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ  انب ایب رمع، اشہؾ نب امیلسؿ، انب

 و اس وک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ۔ اقہلف ےس آےگ اج رک ہن ولم وج آےگ اج رک الم افر اس ےس امؽ رخدی ایل  ب امکل ابزار آای 

 اس وک اصقنؿ ولعمؾ نوایگ۔ عیب خسف رک ے اک اایتخر نواگ۔ ینعی ارگ

 انب ایب رمع، اشہؾ نب امیلسؿ، انب رج ،، اشہؾ رقدفیس، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ ںیم رہشی یک داہییت ےک ےیل عیب یک رحتم ےک

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رہشی یک داہییت ےک ےیل عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1330    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪، زہزی، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ اٟزُّ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٤َُِٟشئَّب َحسَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس صِزٔیِّ 

ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّطُ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة یَِب٠ُ ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ ُزَصيِْر  َٗ ٍِ َحأَضْ َٟٔبازٕ و  ٔ ٢َ َُل َیب

 ٕ ٍَ َحأَضْ َٟٔباز  ٧ََهی أَِ٪ َیبٔي

ہ ہ ےس رفاتی ےہ

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل غت

آہل ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای رہشی یتسب فاےل اک امؽ ہن رففتخ رکے زریہ ےتہک ںیہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 فملس  ے عنم رفامای ہک رہشی داہییت اک امؽ رففتخ رکے



 

 

 ، رضحت اوبرہری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رہشی یک داہییت ےک ےیل عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1331    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ أَ  و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ اب٩ِٔ كَاُوٕض  بٔيطٔ 

 ٔ ٍَ َحأَضْ ٟ َباُ٪ َوأَِ٪ َیبٔي ِٛ ٥َ أَِ٪ تَُت٠َقَّی اٟزُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَبَّإض ٣َا ًَبَّإض  ٠ُِت ُٔلب٩ِٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َبازٕ 

ُط ٔس٤َِشاّرا َٟ ا٢َ َُل ی٩َُِٜ  َٗ ِوُُٟط َحأَضْ َٟٔبازٕ  َٗ 

، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ااحسؼ نب اربامیہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اقہلف ےس آےگ اج رک ےنلم ےس عنم رفامای افر ہی ہک رہشی داہییت اک امؽ رففتخ رکے اطؤس ےتہک ںیہ ںیم 

 ےس رعض ایک رہشی داہییت یک عیب اک ایک بلطم ےہ  و اوہنں  ے اہک فہ یتسب فاےل ےک ےیل دالؽ ہن  ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ےنب۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رہشی یک داہییت ےک ےیل عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1332    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ت٤يِم، ابوخي٤ْہ، ابی زبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا أَِح٤َُس بِ  َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٤ََة  َْ ٤ٔئِمُّ أَِخبََر٧َا أَبُو َخِي ث٨ََا ُزَصيِْر َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ٩ُ یُو٧َُص َحسَّ

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر ُض٥ِ َحسَّ ـَ ٌِ ِٚ اہللُ َب ٍِ َحأَضْ َٟٔبازٕ َزًُوا ا٨َّٟاَض َیزُِز ٔ ٥ََّ٠ َُل یَب

 ُٚ َُيَِر أَ٪َّ فٔی رَٔوایَٔة یَِحٌَی یُزَِز ٕف  ٌِ  ٩ِ٣ٔ َب

اراشد ییحی نب ییحی، یمیمت، اوبہمثیخ، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 



 

 

 رفامای رہشی داہییت اک امؽ رففتخ ہن رکے ووگں وک اؿ ےک احؽ  ر ٹوھڑ دف اہلل اعتیل ضعب وک ضعب ےس رزؼ داتی ےہ۔

 ییحی نب ییحی، یمیمت، اوبہمثیخ، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رہشی یک داہییت ےک ےیل عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1333    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی زبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟزُّ  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس  ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ بَيِر

٠ٔطٔ  ِْ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ

  زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہاوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، ایب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رہشی یک داہییت ےک ےیل عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1334    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، یو٧ص، اب٩ سيری٩، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَ  ٕ و َحسَّ ٍَ َحأَضْ َٟٔباز ا٢َ ٧ُضٔی٨َا أَِ٪ َیبٔي َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ 

 َوإِٔ٪ كَاَ٪ أََخاُظ أَِو أَبَاظُ 

ایگ اس ےس ہک رہشی  ییحی نب ییحی، ،میش، وی،س، انب ریسنی، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ عنم ایک

 داہییت اک امؽ رففتخ رکے ارگہچ فہ اس اک اھبیئ نو ای ابپ۔

 ییحی نب ییحی، ،میش، وی،س، انب ریسنی، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دی فرففتخ اک ایبؿرخ :   ابب

 رہشی یک داہییت ےک ےیل عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1335    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، ا٧ص، اب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذ، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، حرضت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ث٨ََا ابِ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا اْذ ٨َا ٣َُح٤َّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ٩ُ ا

 ٍَ ٩ًَِ أَِ٪ َیبٔي ا٢َ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک ٧ُضٔی٨َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ٕ  َحسَّ  َحأَضْ َٟٔباز

دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب ترؿ، دمحم، ا،س، انب ینثم، اعمذ، انب ترؿ، دمحم، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس 

 دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ ہک ںیمہ عنم ایک ایگ اس ابت ےس ہک رہشی داہییت اک امؽ رففتخ رکے۔

 انب ایب دعی، انب ترؿ، دمحم، ا،س، انب ینثم، اعمذ، انب ترؿ، دمحم، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دف دھ  عم ےیک نو ے اجونر یک عیب ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 فرففتخ اک ایبؿ رخدی :   ابب

 دف دھ  عم ےیک نو ے اجونر یک عیب ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1336    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، زاؤز ب٩ ٗيص، ٣وسٰی ب٩ يشار، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ َيَشإر  ِيٕص  َٗ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ  ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

إِٔ٪ َرضَٔی حََٔلبَضَ  َٓ ٠َِيِح٠ُِبَضا  َٓ ٠ِٔب بَٔضا  َ٘ ٠َِی٨ِ َٓ اّة  ٥َ ٩ِ٣َ اِطتََری َطاّة ٣َُصَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َضا َػل ٌَ ََٜضا َوإُٔلَّ َرزََّصا َو٣َ ا أ٣ََِش

 ٕ َْ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز  َػا

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، داؤد نب س ،، ومٰیس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

اک دفدھ اکنال  س ارگ فہ اس ےک دفدھ ےس  اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے دفدھ رفےک نو ے رکبی رخدیی رھپ ےل اج رک اس

 رایض نو  و رھک ےل فرہن فا س رک دے افر اس ےک اسھت اکی اصع وجھکر یھب دے۔

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، داؤد نب س ،، ومٰیس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دف دھ  عم ےیک نو ے اجونر یک عیب ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1337    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، سہي١، حرضت ابوہزیزہ رضی ا :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٩ًَِ ُسَضِي١ٕ  ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ طٔ 

اةّ  ََ َطاّة ٣َُصَّ ا٢َ ٩ِ٣َ ابَِتا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََٜضا َوإِٔ٪ َطاَئ َرزَّصَا  اہللٔ َػل ِٟدَٔيارٔ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ إِٔ٪ َطاَئ أ٣ََِش ُضَو ٓٔيَضا بٔا َٓ

 ٕ ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ًّ َضا َػا ٌَ  َوَرزَّ ٣َ

ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  ے رفامای  س  ے ڑپے نو ے دفدھ فایل رکبی رخدیی  و اس وک نیت دؿ اک ایخر ےہ ارگ اچےہ  و فا س رک دے افر اس ےک فآہل فملس

 اسھت اکی اصع وجھکر یھب دے

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلامحؿ اقری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دف دھ  عم ےیک نو ے اجونر یک عیب ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1338    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، َقة، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو اب٩ جب٠ة ب٩ ابی زؤاز، ابوًا٣ز ً٘سی :  راوی

ث٨ََا  ٔسیَّ َحسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ىٔی ا ٌِ ٕ َي ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ازٕ َحسَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َجَب٠ََة ب٩ِٔ أَبٔی َروَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ةُ  َُقَّ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا ٣ٔ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًّ َضا َػا ٌَ إِٔ٪ َرزََّصا َرزَّ ٣َ َٓ ِٟدَٔيارٔ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ  ُضَو بٔا َٓ اّة  ا٢َ ٩ِ٣َ اِطتََری َطاّة ٣َُصَّ َٗ ا٦ٕ َوَس٥ََّ٠  ٌَ َ ٩ِ ك

 َُل َس٤َِزاَئ 

 نب ایب دؤاد، اوباعرم دقعی، رقة، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 

 ی لة
 ہک یبن رکمی یلص اہلل دمحم نب رمعف انب ذ

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے ڑپے نو ے دفدھ فایل رکبی رخدیی  و اےس نیت دؿ اک ایخر ےہ  س ارگ اےس فا س رکے  و اس 

 ےک اسھت اکی اصع اعطؾ یھب فا س رکے دنگؾ رضرفی  ںیہ۔

 نب ایب دؤاد، اوباعرم دقعی، رقة، دمحم،  :  رافی

 

ی لة  
 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب رمعف انب ذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دف دھ  عم ےیک نو ے اجونر یک عیب ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1339    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ایوب، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٥َ ٩ِ٣َ َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 َ ٕ َُل َس٤ِ اِطت ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ًّ ََٜضا َوإِٔ٪ َطاَئ َرزََّصا َوَػا ٔ ا٨ََّٟوَزی٩ِٔ إِٔ٪ َطاَئ أ٣ََِش ُضَو بَٔديِر َٓ اّة   َزاَئ َری َطاّة ٣َُصَّ

وج  انب ایب رمع، ایفسؿ، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای

ڑچے نو ے دفدھ فایل رکبی رخدیے اس وک دف اب وں اک ایخر ےہ ارگ اچےہ  و رھک ےل افر ارگ اچےہ  و فا س رک دے افر اکی اصع 

 وجھکر یھب دے ہن ہک دنگ ؾ۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دف دھ  عم ےیک نو ے اجونر یک عیب ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1340    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب، ایوب :  راوی

ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ضُ  و َحسَّ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ اِطتََری ٩ِ٣ٔ ا َٗ َّطُ  َُيَِر أ٧َ  ٔ ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِٟدَٔيارٔ ٤ًََُز َحسَّ  َو بٔا

 ےہ۔ انب ایب رمع، دبعاواہب، اویب ایس دحثی یک دفرسی  دن ےہ  نکی اس ںیم اشۃ یک اجب ے منغ اک ظفل ےہ۔ ینعم ف وہفمؾ اکی یہ

 انب ایب رمع، دبعاواہب، اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دف دھ  عم ےیک نو ے اجونر یک عیب ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1341    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ صََذا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو صَُزیِ َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ ٣َا َحسَّ َزَة 

٠ًََِيطٔ َو  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َحّة اہللٔ َػل ِ٘ ٔ ٥ِ اِطتََری ٟ ُٛ ٥َ إَٔذا ٣َا أََحُس َس٠َّ

ٔ ا٨ََّٟوَزی٩ِٔ بَ  ُضَو بَٔديِر َٓ اّة  اّة أَِو َطاّة ٣َُصَّ ٕ ٣َُصَّ ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ًّ ٠ِيَرُزََّصا َوَػا َٓ ا هَٔی َوإُٔلَّ  َس أَِ٪ َیِح٠َُبَضا إ٣َّٔ ٌِ 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمفی 

 فملس  ے رفامای  ب مت ںیم ےس وکیئ رصماۃ افینٹن ای رکبی رخدیے  و اس رفاایت ںیم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 وک دفونں اک ایخر ےہ اس ےک دفدھ اکنؽ  ےنی ےک دعب  و اس ےک ےیل ےہ ای اےس اکی اصع وجھکر ےک اسھت فا س رک دے۔

 ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
قی

... 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1342    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ابوربيٍ ًتکی، ٗتیبہ، ح٤از، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

َتکٔیُّ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ازُ ب٩ُِ َزیِٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َارٕ  َحسَّ  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َو

ََل یَ  َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ا٢َ ٩ِ٣َ ابَِتا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ ٩ًَِ كَاُوٕض  َٗ َّی َيِشَتِوَٓٔيُط  ُط َحً ٌِ ٔ ب

 ُ ًَبَّإض َوأَِحٔشُب ك ٠َطُ اب٩ُِ  ِْ  ١َّ َطِيٕئ ٣ٔ

ی، ہبیتق، امحد، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ک

 

غی

ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، اوبرعیب 

 ضہ ےس ےلہپ ہن ےچیب۔ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ںیم 
قی
رہ زیچ وک ایس رطح روسؽ اہلل  ے رفامای  س  ے ہلغ رخدیا  و فہ اےس 

 امگؿ رکات نوں۔

ی، ہبیتق، امحد، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ک

 

غی

 ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تخ اک ایبؿرخدی فرفف :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1343    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز، اح٤س ب٩ ًبسة، سٔيا٪، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، وٛيٍ، سٔيا٪، ثوری، ٤ًزو ب٩ زی٨ار اب٩ ابی :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُزَ  اَُل  َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َياُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ِبَسَة  ًَ ٍْ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ث٨ََا َوٛٔي َحسَّ

ٔ ٧َِحَوظُ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ ص٤َُا  ِورٔیُّ لِٔکَ َّْ َياَ٪ َوصَُو اٟ ِٔ  ٩ًَِ ُس

رمع، ادمح نب دبعة، ایفسؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، وثری، رمعف نب دانیر ایس دحثی رابرہک یک دفرسی  انب ایب

 اانسد ذرک یک ںیہ۔

 انب ایب رمع، ادمح نب دبعة، ایفسؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، وثری، رمعف نب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1344    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ح٤يس، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ًباض  اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ث٨ََا و  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ أ٪ أَِخبََر٧َا  اِْلََخَ

 َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٤َْز  ٌِ َََٓل ا ٣َ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ٩ِ٣َ ابَِتا

 ٔ ا٦ ٌَ ٔة اٟلَّ َٟ ٔ ًَبَّإض َوأَِحٔشُب ك١َُّ َطِيٕئ ب٨ِ٤َٔز ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ُط  ـَ ٔ ب ِ٘ َّی َي طُ َحً ٌِ ٔ  َیب

نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ااحسؼ

 ضہ ےس ےلہپ رففتخ ہن رکے۔ 
قی
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وج صخش وکیئ ہلغ رخدیے  و اس وک 

 ٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم رہ زیچ وک ہلغ ےک مکح یک رطح یہ اتھجمس نوں۔انب ابعس ریض اہلل اعت

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1345    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ت اب٩ ًباض رضی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اسحاٚ، وٛيٍ، سٔيا٪، اب٩ كاؤض، حرض :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ َحسَّ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي أ٪ َحسَّ اِْلََخَ

 َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  َياَ٪  ِٔ طُ ُس ٌِ ٔ ََل یَب َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ٥َ ٩ِ٣َ ابَِتا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ 

ا٦ُ ٣ُزَِجأْ َو  ٌَ َصٔب َواٟلَّ وَ٪ بٔاٟذَّ ٌُ ا٢َ أََُل تَُزاص٥ُِ یَتََباَي َ٘ َٓ ًَبَّإض ٥َٟٔ  ٠ُِت ُٔلب٩ِٔ  ُ٘ َٓ َٟطُ  َّی یََِٜتا یِٕب ٣ُزِجَ َحً ١ِ أَبُو َُکَ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ْ  أ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ، فعیک، ایفسؿ، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے وکیئ ہلغ رخدیا  و فہ اےس فزؿ رک ے ےس ےلہپ رففتخ ہن 

 ںیم  ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ویکں ہن ےچیب  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک رکے اطؤس ےتہک ںیہ ہک

 مت ا ںیہ د ےتھک ہک فہ وس ے افر ہلغ ےک اسھت اعیمدی عیب رکےت ںیہ اوبرکبی  ے اعیمد ذرک  ںیہ ایک۔

 احسؼ، فعیک، ایفسؿ، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1346    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ََقَ  َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ ٨َٔيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت 

َّی َيِشَتِوٓٔيَ  طُ َحً ٌِ ٔ ََل یَب َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ا٢َ ٩ِ٣َ ابَِتا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   طُ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبع اہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

 فآہل فملس  ے اراشد رفامای وج آدیم ہلغ رخدیے  و فہ اس وک وپرا ےل  ےنی ےس ےلہپ ہن ےچیب۔

 دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1347    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌا :  راوی

٨َّا فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ِٟ أٟطٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٔ ٠َِی٨َا ٩ِ٣َ َیأ٣ُِز٧َُا بٔا٧ِت ًَ ُث  ٌَ َیِب َٓ ا٦َ  ٌَ َُ اٟلَّ طُ ٧َبَِتا ٌَ ِب١َ أَِ٪ ٧َبٔي َٗ ٔلَی ٣َکَإ٪ ٔسَواُظ  ٨َاُظ ٓٔيطٔ إ ٌِ َّٟٔذی ابَِت  ٤َکَأ٪ ا

ییحی نب ییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ہلغ 

یم وک ےتجیھب وج ںیمہ ناکؿ رخدی ےس اس زیچ وک ا ےنےل اج ے اک مکح رخدیےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس اکی آد

 رکےت یسک افر وک ےنچیب ےس ےلہپ۔

 ییحی نب ییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرففتخ اک ایبؿ رخدی :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1348    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبيساہلل، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ حَ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ح و َحسَّ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٟطُ سَّ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ  

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َر   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َََٓل َحسَّ ا٣ّا  ٌَ َ ا٢َ ٩ِ٣َ اِطتََری ك َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل

َّی َيِشَتِوَٓٔيطُ  طُ َحً ٌِ ٔ  َیب

تی ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیبع اہلل، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفا

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س آدیم  ے ہلغ رخدیا  و فہ اوکس وپرا وپرا ےل  ےنی ےس ےلہپ رففتخ ہن رکے۔روسؽ اہلل 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیبعاہلل، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1349    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ا٦َ  ٌَ ََِظتَرٔی اٟلَّ ٨َّا  ُٛ ا٢َ َو ٠َُط ٩ِ٣ٔ َٗ ُ٘ َّی ٨َِ٧ ُط َحً ٌَ ٥َ أَِ٪ ٧َبٔي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ََضا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا  ّٓ َبأ٪ ٔجزَا ِٛ  ٩ِ٣ٔ اٟزُّ

 ٣َکَا٧ٔطٔ 

اس وک  رفامای مہ وسارفں ےس ہلغ ریغب انپ  وؽ ےک ادنازاً رخدیےت ےھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ عنم رفامای ہک مہ

 ںیچیب اہیں کت ہک مہ اس وک اس ہگج ےس یسک افر ہگج لقتنم ہن رک ںیل۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1350    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  ثَىٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا  ثَىٔی رَحِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َحسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٧َآ

طُ  ـَ ٔ ب ِ٘ َّی َيِشَتِوَٓٔيطُ َوَي ُط َحً ٌِ ٔ ََل یَب َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ا٢َ ٩ِ٣َ اِطتََری ك َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب دمحم، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

 فملس  ے اراشد رفامای  س  ے وکیئ ہلغ رخدیا  و فہ وپرا وپرا  ےنی افر ہضبق رک  ےنی کت رففتخ ہن رکے۔

 رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب دمحم، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1351    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٌَف، ًلی، اس٤اًي١، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل یحٌی ب٩ یحٌی، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١ ب٩ ج :  راوی



 

 

 تٌالٰی ٨ًہ

ًَلٔیٌّ َحسَّ  ا٢َ  َٗ ََفٕ و  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َج ا٢َ یَِحٌَی أَِخبَر٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٌٔي١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ

َّطُ  َّ  زٔی٨َإر أ٧َ ُط َحً ٌِ ٔ ََل یَب َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ٥َ ٩ِ٣َ ابَِتا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز  طُ َس٤ٔ ـَ ٔ ب ِ٘  ی َي

ےہ ہک ییحی نب ییحی، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، یلع، اامسلیع، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہلغ رخدی ے ےک ابرے ںیم رفامای ہک اس وک ہضبق ےس ےلہپ رففتخ ہن رکف۔

 ییحی نب ییحی، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، یلع، اامسلیع، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1352    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساُلًلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ،  :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَلَی َحسَّ بُوَ٪  َُّض٥ِ كَا٧ُوا يُرِضَ ٩ٔ ٤ًََُز أ٧َ

٠ًََِيطٔ َوَس  َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُوظُ ًَ َّی یَُحوِّٟ وُظ فٔی ٣َکَا٧ٔطٔ َحً ٌُ ا أَِ٪ َیبٔي ّٓ ا٣ّا ٔجزَا ٌَ َ  ٥ََّ٠ إَٔذا اِطتََرِوا ك

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ووگں وک روسؽ اہلل یلص 

امرا اجات ےہ ہک  ب فہ وکیئ ہلغ ادنازاً رخدیےت افر اس وک اس ہگج ےس لقتنم رک ے ےس  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اس ابت  ر

 ےلہپ رففتخ رک دےتی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1353    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٰی ٨ًہرح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌال :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبَرَنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ثَىٔی رَحِ ِس و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ أَبَاُظ 



 

 

٥َ إَٔذا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ وُظ فٔی ٣َکَا٧ٔض٥ِٔ  َرأَیُِت ا٨َّٟاَض فٔی  ٌُ بُوَ٪ فٔی أَِ٪ َیبٔي ا ُيرِضَ ّٓ ا٦َ ٔجزَا ٌَ ابَِتاًُوا اٟلَّ

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َوَحسَّ َٗ ٔلَی رَٔحأٟض٥ِٔ  َّی یُِذُووُظ إ ا٦َ  َوَذٟٔٔک َحً ٌَ أَ٪َّ أَبَاُظ كَاَ٪ َيِظتَرٔی اٟلَّ

ا  ّٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ ٔجزَا َيِح٠ٔ٤ُُط إ َٓ 

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے ووگں 

ابت  ر ہک فہ اس وک ایس ہگج  وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم داھکی وج فہ یسک ہلغ وک ادنازاً رخدیےت  و اؿ وک امرا اجات اس

رففتخ رکںی اہیں کت ہک اس وک اےنپ رھگفں ںیم ای یسک دفرسی ہگج لقتنم رک ےتیل انب باہب ےتہک ںیہ ےھجم دیبع اہلل نب انب رمع ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایبؿ ایک ہک اؿ ےک فادل ہلغ ادنازاً رخدیےت  و اس وک رھگ ا ےنالےت ےھت۔

 ، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1354    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابوَکیب، زیس ب٩ حباب، ؿحاک ب٩ ٤ًْا٪، بٜير ب٩ ًبساہلل ب٩ اطخ، س٠امی٪ ب٩  :  راوی

 يشار، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٧ ٔ ب٩ِٔ َحسَّ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ٤َاَ٪  ِْ أک ب٩ِٔ ًُ حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ حَُبإب  اُٟوا َحسَّ َٗ یِٕب  ٕ َوأَبُو َُکَ ٤َيِر

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  ًَ َٗ  ٥َ ا٣ّا طٔ َوَس٠َّ ٌَ َ ا٢َ ٩ِ٣َ اِطتََری ك

 ََ ُط َوفٔی رَٔواَیٔة أَبٔی برَِکٕ ٩ِ٣َ ابَِتا َٟ َّی یََِٜتا طُ َحً ٌِ ٔ ََل یَب َٓ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبرکبی، زدی نب ةحب، کاحک نب امثعؿ، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے ہلغ رخدیا  و فہ اس وک فزؿ رک ے ےس ےلہپ  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 رففتخ ہن رکے۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبرکبی، زدی نب ةحب، کاحک نب امثعؿ، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1355    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ حارث ٣دزومی، ؿحاک ب٩ ٤ًْا٪، بٜير ب٩ ًبساہلل ب٩ اطخ، س٠امی٪ ب٩ يشار، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اُک ب٩ُِ  حَّ َـّ ث٨ََا اٟ ٤َِِٟدزُومٔیُّ َحسَّ َِٟحارٔٔث ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح َٜ َحسَّ ُ ٩ًَِ ب ٤َاَ٪  ِْ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ ٔ ب٩ِٔ  يِر

ا٢َ ٣َ  َ٘ َٓ ٍَ اٟزِّبَا  ا٢َ ٤َٟٔزَِواَ٪ أَِح٠ِ٠ََت بَِي َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة اِْلََطخِّ  َ٘ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٓ زَِواُ٪ ٣َا 

ِس ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ کَأک َو ٍَ اٟؼِّ َدَلَب ٣َزَِواُ٪ أَِح٠ِ٠ََت بَِي َٓ ا٢َ  َٗ َّی ُيِشَتِوفَی  ٔ َحً ا٦ ٌَ ٍٔ اٟلَّ ٩ًَِ بَِي ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ   َػل

ٕض َیأُِخُذو٧ََضا ٩ِ٣ٔ أَیِسٔی ا٨َّٟاضٔ  ٔلَی رَحَ ٨ََوزُِت إ َٓ  ٪ُ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ٌَٔضا  ٩ًَِ بَِي ٨ََهی  َٓ  ا٨َّٟاَض 

، کاحک نب امثعؿ، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب احرث زخمفیم

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رمفاؿ ےس اہک ایک  و  ے وسد یک عیب وک الحؽ رکدای ےہ؟ رمفاؿ  ے اہک ںیم  ے ایک ایک ےہ؟ 

اہن( یک عیب وک الحؽ  ںیہ ایک احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہلغ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک  و  ے  دن ) رف

یک عیب ےس عنم رفامای اہیں کت ہک اس  ر ہضبق رکایل اج ے  و رمفاؿ  ے ووگں وک ہبطخ دای افر ا ںیہ اس یک عیب ےس عنم ایک امیلسؿ  ے 

 اؿ  دنات وک فوصؽ رک رےہ ےھت۔اہک ںیم  ے اپسویہں وک داھکی ہک فہ ووگں ےک اہوھتں ےس 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب احرث زخمفیم، کاحک نب امثعؿ، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ضہ ےس ےلہپ ہعیب ےک ےنچیب ےک الطبؿ ےک ایبؿ ںیم ۔
 قی

     1356    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح، جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ ث٨ََا إِٔسَح ًَِبٔس اہللَٔحسَّ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ثَىٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ث٨ََا اب٩ُِ ُجزَیِٕخ َحسَّ وُُل كَاَ٪ َرُسو٢ُ بَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َرِوْح َحسَّ ُ٘  َي

َّی َتِشَتوِ  طُ َحً ٌِ ٔ ََل َتب َٓ ا٣ّا  ٌَ َ َت ك ٌِ و٢ُ إَٔذا ابَِت ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َٓٔيطُ اہللٔ َػل



 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، رفح، رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس اراشد رفامےت ےھت  ب  و وکیئ ہلغ رخدیے  و اےس ہن چیب  ب کت  و اس وک وپرا وپرا فوصؽ ہن رکےل۔

 رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ، رفح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وہجمؽ ادقملاروجھکر ےک ڈریھ یک دفرسی وجھکر ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ادقملاروجھکر ےک ڈریھ یک دفرسی وجھکر ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم وہجمؽ

     1357    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ِسح، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، ابی زبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو َ  َحسَّ ٔ أَِخب ثَىٔی اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَ٪َّ أَبَا اٟزُّبَيِر ٕح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َِسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ُت َجابٔزَ اٟلَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َرُظ 

ٍٔ اٟؼُّ  ٩ًَِ بَِي  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وُُل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٤َُِٟشِمَّ ب٩َِ  ٜٔي٠َُتَضا بٔاِلَِٜي١ٔ ا ٥ُ٠َ ٣َ ٌِ ٔ َُل يُ ٤ِز بَِرةٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

 ٔ ٤ِز  ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، انب رج ،، ایب زح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اک فزؿ ولعمؾ ہن نو اس وک ولعمؾ اوزؿ وجھکر ےک دبےل رففتخ رک ے ےس  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  س وجھکر ےک ڈریھ

 عنم رفامای۔

 اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، انب رج ،، ایب زح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وہجمؽ ادقملاروجھکر ےک ڈریھ یک دفرسی وجھکر ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1358    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازة، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩  :  راوی

 ٔ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح وُُل َحسَّ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ  أ٧َ



 

 

٠ًََِيطٔ َوَس  َّی اہللُ  َِٟحٔسیٔث ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ فٔی آَٔخٔ ا ٤ِز ٥َِٟ یَِذَُکِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َّطُ  َُيَِر أ٧َ ٠ٔطٔ  ِْ  ٥ََّ٠ ب٤ٔٔ

ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ْر  اک ظفل  ںیہ۔اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایس رطح عنم رفامای  نکی اس ںیم
م
َ
ّ

 

لت

  دحثی رابرہک ےک آرخ ںیم نم ا

 ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےئل ایخر سلجم ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم ابعئ افر رتشمی ےک

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ابعئ افر رتشمی ےک ےئل ایخر سلجم ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     1359    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٠ًََيِ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ أ٪ ا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٌَ ِٟبَيِّ ا٢َ ا َٗ طٔ َوَس٥ََّ٠ 

ِٟدٔيَ  ٍَ ا ا إُٔلَّ بَِي َٗ ٥ِ یََتََفَّ َٟ ًَلَی َػاحٔبٔطٔ ٣َا  ِٟدَٔيارٔ   ارٔ ك١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا بٔا

ر ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ابعئ اف

 رتشمی ںیم ےس رہ اکی وک دفرسے  ر عیب وک خسف رک ے اک قح فاایتخر ےہ  ب کت ہک دجا ہن نوں وسا ے عیب اایخلر ےک۔

 ، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ابعئ افر رتشمی ےک ےئل ایخر سلجم ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     1360    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ٗلا٪، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بْش، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، اب٩  :  راوی

 ٤ًزا٪

 َ ث اُ٪ ح و َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَِحٌَی َوصَُو ا اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ُس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ  ُض٥ِ  ث٨ََا أَبٔی ك٠ُُّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و ب٩ُِ بِْٔشٕ ح و َحسَّ ًَ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ثَىٔی ُزَصيِرُ بِ  ث٨ََ َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ٌٔي١ُ ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٕب َو اْز َوصَُو اب٩ُِ ٩ُ رَحِ ا َح٤َّ

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ا  ٌّ اَُل َزیِٕس َج٤ٔي َٗ َّی َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٥ََّ٠ ح و َحسَّ

َُٓسیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ َرآ ٌٔيٕس ح و َحسَّ ُت َیِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوصَّأب  ًَِبُس ا ث٨ََا  ص٤َُا َحسَّ اُک لِٔکَ حَّ َـّ  أَِخبََر٧َا اٟ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٍٕ ٩ًَِ ٧َآ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَو َحٔسیٔث ٣َأٟٕک  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َز 

 رمع زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی، اطقؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، انب رمعاؿ ااسدین ےس یھب انب

 تی یک یئگ ےہ۔ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یہی دحثی رفا

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی، اطقؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، انب ریمن، دیبعاہلل، انعف، انب رمعاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رتشمی ےک ےئل ایخر سلجم ےک وبثت ےک ایبؿ ںیمابعئ افر 

     1361    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ا ٣َُح٤َّ

 ٥َِٟ ِٟدَٔيارٔ ٣َا  ک١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا بٔا َٓ ٍَ اٟزَُّجََلٔ٪  ا٢َ إَٔذا َتَباَی َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا أَ َػل ٌّ ا َوكَا٧َا َج٤ٔي َٗ ِّرُ أََحُسص٤َُا َیَتََفَّ ِو یَُدي

َس أَِ٪  ٌِ ا َب َٗ ٍُ َوإِٔ٪ َتََفَّ ِٟبَِي ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ ًَلَی َذٟٔٔک  ا  ٌَ َٓتََباَي ََّر أََحُسص٤َُا اِْلََخَ  إِٔ٪ َخي َٓ ٥َِٟ َیتِرُِک َواحْٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا اِْلََخَ  ا َو ٌَ َتَباَي

 ٍُ ِٟبَِي ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ  ٍَ ِٟبَِي  ا

 رل ، ق ،، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب

 ے رفامای  ب دف آدیم عیب رکےت ںیہ  و اؿ ںیم ےس رہ اکی وک ایخر سلجم ےہ  ب کت دجا ہن نوں اس احؽ ںیم ہک فہ دفونں اےھٹک 

دے ارگ اؿ ںیم ےس اکی  ے دفرسے وک اایتخر دے دای افر اؿ دفونں  ے اس  ر ےھت ای اؿ ںیم ےس اکی دفرسے وک اایتخر دے 

زؾ نو عیب رکیل  و اب عیب فا ب نویئگ افر ارگ فہ عیب ےک دعب اکی دفرسے ےس دجا نو ےئگ افر اؿ ںیم یسک  ے عیب وک خسف ہن ایک  و یھب عیب ال

 یئگ۔

 رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انعف، :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ابعئ افر رتشمی ےک ےئل ایخر سلجم ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     1362    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ جزیخ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َياُ٪ ب٩ُِ ًُیَ  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ص٤َُا  ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز لِٔکَ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ و َحسَّ ا٢َ أ٣َِلَی ِی٨ََة  َٗ ٩ِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َتبَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي  ٍَ ٍْ َس٤ٔ ٔ ک١ُُّ َواحٕٔس ًَلَیَّ ٧َآ َٓ  ٍٔ ِٟبَِي أ٪ بٔا ٌَ ٔ ٤ُِٟتََباي ٍَ ا اَی

 ٥َِٟ ٌٔطٔ ٣َا  ِٟدَٔيارٔ ٩ِ٣ٔ بَِي ِس َوَجَب َزاَز اب٩ُِ أَبٔی ٨ِ٣ُٔض٤َا بٔا َ٘ َٓ ٩ًَِ خَٔيإر  ُض٤َا  ٌُ إٔذَا كَاَ٪ بَِي َٓ ٩ًَِ خَٔيإر  ُض٤َا  ٌُ ا أَِو یَُٜوُ٪ بَِي َٗ یََتََفَّ

ّة ث٥َُّ  ٤ََشی ص٨َُيَّ َٓ ا٦َ  َٗ أََراَز أَِ٪ َُل ُي٘ٔي٠َطُ  َٓ ٍَ َرُجَّل  َٓکَاَ٪ إَٔذا بَاَی  ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ٔ  ٤ًََُز فٔی رَٔوایَتٔطٔ  ٍَ إ  َِٟيطٔ َرَج

زریہ نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، انب رج ،، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب دف آدیم عیب رکےت ںیہ  و اؿ ںیم ےس رہ اکی وک اس فتق کت عیب ےس ایخر دای 

  ب کت ہک فہ دجا ہن نواجںیئ ای اؿ ںیم عیب رشبط ایخر نو  ب اؿ یک عیب رشبط ایخر نویگ  و الزؾ نو اج ے یگ انعف ےتہک ںیہ ہک اجات ےہ

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ب یسک ےس عیب رکےت افر اچےتہ ہک ہی خسف ہن نو  و ڑھکے نوےت افر وھتڑی دفر اج رک فا س اس یک رطػ 

 وٹ آےت۔

 زریہ نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، انب رج ،، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

  وبثت ےک ایبؿ ںیمابعئ افر رتشمی ےک ےئل ایخر سلجم ےک

     1363    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی، اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَ  ٌٔي١ُ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز یُّوَب َو

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َي َّطُ َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ٍَ ِيطٔ َوَس٠َّ ب٩ُِ َج ئِن َُل بَِي ٌَ ٥َ ك١ُُّ بَيِّ



 

 

ِٟدَٔيارٔ  ٍُ ا ا إُٔلَّ بَِي َٗ َّی یََتََفَّ  بَِی٨َُض٤َا َحً

 ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 ے اراشد رفامای رہ عیب رک ے فاوں یک عیب اس فتق کت الزؾ ہن نویگ  ب کت فہ دجا ہن نو ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اجںیئ وسا ے عیب اایخلر ےک۔

 ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ابعئ افر رتشمی ےک ےئل ایخر سلجم ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     1364    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ٗتازہ، ابی اب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، طٌبہ، ٤ًزو ب :  راوی

 خ٠ي١، ًبساہلل ب٩ حارث، حرضت حٜي٥ ب٩ حزا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔيٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ َحسَّ ِبُس ث٨ََا یَِحٌ ًَ ٌٔيٕس َو ی ب٩ُِ َس

َِٟحارٔٔث  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ َِٟد٠ٔي١ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اَُل َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ   ٕ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ ٩ًَِ َح  

ِٟدٔيَ  أ٪ بٔا ٌَ ِٟبَيِّ ا٢َ ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َذبَا ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٛ ٌٔض٤َٔا َوإِٔ٪  ُض٤َا فٔی بَِي َٟ ا َوبَی٨ََّا بُورَٔک  َٗ إِٔ٪ َػَس َٓ ا  َٗ ٥َِٟ یََتََفَّ ارٔ ٣َا 

ٌٔض٤َٔا ُة بَِي َٛ َٙ بََز َت٤َا ٣ُٔح َٛ  َو

ت انب ینثم، ییحی نب دیعس، ہبعش، رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، داتدہ، ایب لیلخ، دبعاہلل نب احرث، رضح

میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای عیب رک ے فاوں وک اایتخر ےہ  ب کت 

دجا ہن نو اجںیئ  س ارگ فہ دفونں چس وبںیل افر ایبؿ رک دںی ویعب فریغہ  و اؿ یک عیب ںیم ربتک دی اج ے یگ افر ارگ اوہنں  ے 

 فر ویعب وک اپھچای  و اؿ یک عیب یک ربتک اٹم دی اجیت ےہ۔وھجٹ وبال ا

انب ینثم، ییحی نب دیعس، ہبعش، رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، دبعارلامحؿ نب دہمی، ہبعش، داتدہ، ایب لیلخ، دبعاہلل نب احرث،  :  رافی

 رضحت میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابعئ افر رتشمی ےک ےئل ایخر سلجم ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم
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اہلل ب٩ حارث، حرضت حٜي٥ ب٩ حزا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ہ٤ا٦، ابی اٟتياح، ًبس :  راوی

 ٨ًہ

ا٢َ  َٗ َّيَّأح  ٩ًَِ أَبٔی اٟت ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ َحسَّ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َِٟحارٔٔث  َحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ا ًَ ُت  ٌِ َس٤ٔ

 ًَ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ٕ  ٩ًَِ َح ُث  ٖٔ یَُحسِّ ٜٔي٥ُ ب٩ُِ حٔزَا٦ٕ فٔی َجِو َِٟححَّاد ُؤَٟس َح ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ ب٩ِ ا َٗ ٠ٔطٔ  ِْ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ی٩َ َس٨َّة  ًَاَغ ٣ٔائَّة َؤًِْشٔ َبةٔ َو ٌِ َٜ  اِل

اؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہی دحثی رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، امہؾ، ایب اایتلح، دبعاہلل نب احرث، رضحت میکح نب زح

دفرسی  دن ےس رمفی ےہ اامؾ ملسم نب اجحج ےتہک ںیہ ہک میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبعک ںیم دیپا نو ے افر اکی وس  سی اسؽ 

 زدنہ رےہ۔

 ؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف نب یلع، دبعارلامحؿ نب دہمی، امہؾ، ایب اایتلح، دبعاہلل نب احرث، رضحت میکح نب زحا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... س عیب ںیم دوھہک دای اج ے اس ےک ایبؿ ںیم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

  س عیب ںیم دوھہک دای اج ے اس ےک ایبؿ ںیم
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یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی، اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ یَِحٌَی بِ  َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٌٔي١ُ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ٩ُ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و 

َّی ا وُُل َذََکَ َرُج١ْ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َي َُّط َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ َُ فٔی ب٩ُِ َج َُّط یُِدَس ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  َٔ ِٟبُُيو و٢ُ َُل خَٔيا ا ُ٘ ٍَ َي َٓکَاَ٪ إَٔذا بَاَی ١ِ َُل خََٔلبََة  ُ٘ َٓ َت  ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ بَاَي َّی اہللُ   بَةَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

تی ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفا



 

 

 ےہ ہک اکی آدیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ذرک ایک ہک اس وک عیب ںیم دوھہک دای اجات ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ا 
َ
 فآہل فملس  ے رفامای وج صخش ھجت ےس عیب رکے  و  و ہہک دے ہک رفبی  ںیہ ےہ رھپ فہ  ب عیب رکات  و ہہک داتی ہک دوھہک ہن نواگ  نکی ل

َ اتہک اھت۔
ّ

 

َ
اب  َ َ

 

اخ
َ
َ ہن وبؽ ےنکس یک فہج ےس ل

 

ة

َ
ت 
ا َ ِ

 

 خ

 ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

  س عیب ںیم دوھہک دای اج ے اس ےک ایبؿ ںیم
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ث٨ََا ٣ُحَ َحسَّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َياُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا و برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤

َِٟيَص فٔی حَ  ٠َُط َو ِْ ٣ٔ ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ ص٤َُا  َبُة لِٔکَ ٌِ و٢ُ َُل خَٔيابَةَ ُط ُ٘ ٍَ َي کَاَ٪ إَٔذا بَاَی َٓ  ٔسیْٔض٤َٔا 

اؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاہلل نب دانیر ایس دحثی یک دفرسی ااسدین ذرک یک ںیہ  نکی 

َ اتہک۔

 

ة

َ
ت 
ا َ 
ِ

 

ا خ
َ
 ںیم ہی  ںیہ ہک  ب فہ عیب رکات  و ل

  ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاہلل نب دانیراوبرکب نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 تخ اک ایبؿرخدی فرفف :   ابب

 ولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1368    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ََقَ  َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٍٔ َحسَّ ٩ًَِ بَِي ٥َ ٧ََهی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک   أُِت 

 ََ ٤ُِٟبَِتا ٍَ َوا ٔ َِٟبائ َّی َیِبُسَو َػََلحَُضا ٧ََهی ا ٔ َحً ٤َز َّْ  اٟ

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے الصتیح ےک  ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس



 

 

 وہظر ےس ےلہپ ولھپں یک عیب ےس عنم رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ابعئ افر رتشمی دفونں وک ےنچیب افر رخدی ے ےس عنم رفامای۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1369    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٠ٔطٔ َحسَّ ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ  اہللُ 

 تی یک دفرسی  دن ذرک یک۔انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ےس ایس رفا

 انب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایب

     1370    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ث٨ََا إِٔس٤َ اَُل َحسَّ َٗ ٕب  ٔسیُّ َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ي١ُ 

َّی َیبَِيفَّ َویَأ٩َ٣َِ  ٨ِب١ُٔ َحً ٩ًَِ اٟشُّ َّی َیزِصَُو َو ٍٔ ا٨َِّٟد١ٔ َحً ٩ًَِ بَِي ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ُِِٟظتَرَٔی َػل ٍَ َوا ٔ َِٟبائ اَصَة ٧ََهی ا ٌَ ِٟ  ا

، زریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل یلع نب رجح دعسی

ہیلع فآہل فملس  ے وجھکرفں یک عیب ےس عنم ایک اہیں کت ہک فہ رسخ ای زرد نو اجںیئ افر ابںویں ےک دیفس نو ے ےس ےلہپ عیب ےس عنم 

 ظ نو اجںیئ ابعئ افر رتشمی دفونں وک عنم رفامای۔رفامای اہیں کت ہک فہ آافت ےس وفحم

 یلع نب رجح دعسی، زریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1371    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، جزیز، یحٌی ب٩ سٌيس، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕب َحسَّ  ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٌٔيٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس ث٨ََا َجزٔیْز 

ا٢َ َیِبُسَو َػََلحُطُ ح٤ُِزَتُُط  َٗ ُة  َٓ ٨ِطُ اِْل ًَ َّی َیِبُسَو َػََلحُُط َوَتِذَصَب  ٤ََز َحً َّْ ٥َ َُل َتبَِتاًُوا اٟ  تُطُ َوُػَِفَ َوَس٠َّ

زریہ نب رحب، رجری، ییحی نب دیعس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ے رفامای ولھپں یک عیب اس فتق کت ہن رکف  ب کت ہک اؿ یک الصتیح اظرہ ہن نو اج ے افر اس ےس آافت یلچ اجںیئ الصتیح یک 

  زرد نوان ےہ۔العتم اس اک رسخ ای

 زریہ نب رحب، رجری، ییحی نب دیعس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم ولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب

     1372    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب، یحٌی :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی  َِٟوصَّأب  ًَِبُس ا ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ َّی َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َِٟ یَِذَُکِ و َحسَّ َّی َیِبُسَو َػََلحُطُ  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َحً

َسظُ  ٌِ  ٣َا َب

 دمحم نب ینثم، انب ایب رمع، دبعاواہب، ییحی ہی دحثی اس  دن ےس یھب رمفی ےہ  نکی اس ںیم الصتیح یک العتم ذرک  ںیہ یک۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب رمع، دبعاواہب، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1373    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، ٧آٍاب٩ رآٍ،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ اُک  حَّ َـّ َُٓسیِٕک أَِخبََر٧َا اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ َرآ ١ِْٔ َحسَّ ٥َ ب٤ٔٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل



 

 

َِٟوصَّأب  ًَِبٔس ا  َحٔسیٔث 

  اس دحثی یک اکی  دن افر ذرک یک ےہ۔انب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک، انعف

 انب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک

     1374    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌيس، حٔؽ ب٩ ٣يْسہ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ َة َحسَّ ُؽ ب٩ُِ ٣َِيَْسَ ِٔ ث٨ََا َح ٌٔيٕس َحسَّ ث٨ََا ُسَویُِس ب٩ُِ َس َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

١ِْٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک َوًُبَِئس اہللٔ   ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ

 وسدی نب دیعس، صفح نب رسیمہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع ایس دحثی یک اکی افر  دن ذرک یک ےہ۔

 عف، انب رمعوسدی نب دیعس، صفح نب رسیمہ، ومٰیس نب ہبقع، ان :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1375    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٌٔي١ُ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ی أَِخبََر٧َا و 

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز  َُّط َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ َّی َوصَُو اب٩ُِ َج ٤ََز َحً َّْ وا اٟ ٌُ ٥َ َُل َتبٔي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

 َیِبُسَو َػََلحُطُ 

ےس  نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی نب ییحی، اامسلیع، انب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ولھپں یک عیب ہن رکف اہیں کت ہک اؿ یک الصتیح اظرہ نو اج ے۔



 

 

 ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی نب ییحی، اامسلیع، انب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

  ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمولھپں وک الصتیح ےس

     1376    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

ٕب َحسَّ  ث٨َٔيطٔ ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا و َحسَّ ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا َياَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا 

٘ٔي١َ ُٔلب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٓ َبَة  ٌِ ٔ َوَزاَز فٔی َحسٔیٔث ُط ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ ص٤َُا  َبُة لِٔکَ ٌِ ا٢َ َتِذَصُب  ٣َا َػََل ُط َٗ حُُط 

 ًَاَصُتطُ 

زریہ نب رحب، دبعارلنمح ، ایفسؿ، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ایس دحثی یک اکی افر  دن ذرک یک ےہ 

 اس ےس دفر نو اجںیئ۔اس ںیم ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایگ ہک اس یک الصتیح ایک ےہ؟  و اوہنں  ے رفامای ہک آافت 

 زریہ نب رحب، دبعارلامحؿ، ایفسؿ، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم ولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ

     1377    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخي٤ْہ، ابی زبير، جابز، اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَ  ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٤ََة  َْ ث٨ََا أَبُو ِخبََر٧َا أَبُو َخِي

 َ٤ َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بَِي ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی أَِو ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ َّی َیٔليَب اٟزُّبَيِر ٔ َحً  ز

، ای ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، ایب زح ،، اجرب، ادمح نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ عنم ایک

 عنم ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ولھپں یک عیب ےس اہیں کت ہک فہ آافت ےس اپک نو اجںیئ۔

  نب ییحی، اوبہمثیخ، ایب زح ،، اجرب، ادمح نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

  عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب

     1378    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ابوًاػ٥، ٣ح٤س ب٩ حات٥، روح، زَکیا اب٩ اسحاٚ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ِْ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ اَُل َحسَّ َٗ ث٨ََا َرِوْح  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوا٠َّٟ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَأػ٥ٕ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو  لٔیُّ َحسَّ َٓ ِو ث٨ََا  ٤َاَ٪ ا٨َّٟ َحسَّ

وُُل ٧ََهی َر  ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٤ِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ ث٨ََا  َٙ َحسَّ یَّاُئ ب٩ُِ إِٔسَح ٩ًَِ َزََکٔ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

َّی یَِبُسَو َػََلحُطُ  ٔ َحً ٤َز َّْ ٍٔ اٟ  بَِي

ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص، دمحم نب احمت، رفح، زرکای انب ااحسؼ، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

  فآہل فملس  ے ولھپں یک عیب ےس عنم رفامای اہیں کت ہک اؿ یک الصتیح اظرہ نو اج ے۔رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص، دمحم نب احمت، رفح، زرکای انب ااحسؼ، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1379    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، حرضت ابواٟبدتری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ط :  راوی

 ِ٤ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟبِدتَرٔیِّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ا زٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة 

 ٩ًَِ ًَبَّإض  ُِٟت اب٩َِ  َ ا٢َ َسأ َّی َیأِك١َُ ٨ِ٣ٔطُ  َٗ ٍٔ ا٨َِّٟد١ٔ َحً ٩ًَِ بَِي  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٍٔ ا٨َِّٟد١ٔ  أَِو  بَِي

َّی یُِحزََر  ا٢َ َرُج١ْ ٨ًَِٔسُظ َحً َ٘ َٓ ٠ُِت ٣َا یُوَزُ٪  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّی یُوَزَ٪   یُِذك١ََ َوَحً

 رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت اوبارتخبلی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رضحت دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب

 انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وجھکر ےک دروتخں یک عیب ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اےس اھکای اج ے ای اھک ے اج ے ےک اقلب نو اج ے افر فزؿ ےیک اج ے ےک اقلب نو اج ے   ے وجھکر یک عیب ےس عنم رفامای اہیں کت ہک



 

 

اوبارتخبلی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک فزؿ ےک اقلب اج ے اک ایک بلطم ےہ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ت ےھٹ نو ے 

 آدیم  ے اہک اہیں کت ہک اےس اکٹ ایل اج ے۔

 ، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت اوبارتخبلی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رفےنک ےک ایبؿ ںیمولھپں وک الصتیح ےس ےلہپ اکےنٹ یک رشط ےک ریغب عیب رک ے ےس 

     1380    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ٣ح٤س ب٩ ٓـي١، اب٩ ابی ٥ٌَ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ـَ  ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ثَىٔی أَبُو َُکَ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َُ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِي١ٕ 

َّی َیِبُسَو َػََلحَُضا ٤َاَر َحً ِّْ ٥َ َُل َتبَِتاًُوا اٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکبی، دمحم نب االعلء، دمحم نب لیضف، انب ایب معن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

 فآہل فملس  ے اراشد رفامای ولھپں یک عیب ہن رکف اہیں کت ہک اؿ یک الصتیح اظرہ نو اج ے۔

 اوبرکبی، دمحم نب االعلء، دمحم نب لیضف، انب ایب معن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1381    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، اب٩ ٤٧ير، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪، زہزی، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ث ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحسَّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا ُس اَُل َحسَّ َٗ ُض٤َا  َٟ ُى  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٕ َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٨َا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  َياُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس َّی َیِبُسَو َحسَّ ٔ َحً ٤َز َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بَِي  ٧ََهی 



 

 

 ٩ًَِ ٔ  َػََلحُُط َو ٤ِز ٔ بٔاٟتَّ ٤َز َّْ ٍٔ اٟ  بَِي

ییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، انب ریمن، زریہ نب رحب، ایفسؿ، زرہی، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےک دبےل ےنچیب ےس یھب یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ولھپں یک الصتیح ےس ےلہپ عیب رک ے ےس عنم رفامای افر رت وجھکر وک کشخ وجھکر 

 عنم رفامای۔

 ییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، انب ریمن، زریہ نب رحب، ایفسؿ، زرہی، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿرخدی فرففتخ اک :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1382    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز، زیس ب٩ ثابت :  راوی

َّی اہللُ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز َوَحسَّ ٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ َٗ َزایَا َزاَز اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٌَ ِٟ ٍٔ ا َؽ فٔی بَِي ٥َ َرخَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

 ََ  أَِ٪ تَُبا

انب رمع، زدی نب اثتب رفامےت ںیہ ںیمہ زدی نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے دحثی ایبؿ یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 نب ریمن یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رعاای ےنچیب یک ااجزت دی۔ ے رعاای یک عیب ںیم رتصخ دی ا

 انب رمع، زدی نب اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت 

     1383    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، رح٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٠َ٣َُة َوا٠َّٟ  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٌٔيُس ب٩ُِ و َحسَّ ثَىٔی َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣ََة  ُى ََٟٔحِ ِٔ

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٔب َوأَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٤َُِٟشيَّ َّی  طٔ َوَس٥ََّ٠ َُل ا ٤ََز َحً َّْ َتبَِتاًُوا اٟ



 

 

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ثَىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َوَحسَّ َٗ  ٔ ٤ِز ٤ََز بٔاٟتَّ َّْ َّی َیِبُسَو َػََلحُُط َوَُل َتبَِتاًُوا اٟ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٤ًََُز 

٠َُط َسَواّئ  ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ  اہللُ 

، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوباطرہ، رحہلم

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای لھپ یک الصتیح ےک وہظر ےس ےلہپ عیب ہن رکف افر اتزہ وجھکرفں یک 

 رکف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایس رطح دحثی رمفی ےہ۔ کشخ وجھکر ےک دبےل ںیم یھب عیب ہن

اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1384    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، حرضت سٌيس ب٩ ٣شيب رضی اہلل تٌ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِي١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟيُث  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا حَُحيُِن ب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٔب و َحسَّ ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس  

٤ُِٟزَاب٨ََةٔ  ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ  ٠َُة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٤َُِٟحا ٔ َوا ٤ِز ََ ث٤ََزُ ا٨َِّٟد١ٔ بٔاٟتَّ ٤ُِٟزَاب٨ََُة أَِ٪ یَُبا ٠َةٔ َوا َٗ ٤َُِٟحا َوا

 ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  ا٢َ َوأَِخبََرنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٤ِٔح  َ٘ ِٟ اُئ اِْلَِرٔق بٔا ٤ِٔح َواِسترِٔکَ َ٘ ِٟ َُ بٔا ََ اٟزَِّر ٠َِيطٔ أَِ٪ یَُبا ًَ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ا٢َ َس  َٗ ٔ و  ٤ِز ٤ََز بٔاٟتَّ َّْ َّی یَِبُسَو َػََلحُطُ َوَُل َتبَِتاًُوا اٟ ٤ََز َحً َّْ ا٢َ َُل َتبَِتاًُوا اٟ َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوَس٠َّ ًَِبُس اہللٔ  ا٥ْٟٔ أَِخبََرنٔی 

َؽ  َّطُ َرخَّ ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ  ثَابٕٔت  َُيِر ِؽ فٔی  ٥ِ یَُزخِّ َٟ ٔ َو ٤ِز زٔیَّٔة بٔاٟزُّكَٔب أَِو بٔاٟتَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا َس َذَٟٔک فٔی بَِي ٌِ َب

 َذَٟٔک 

دمحم نب راعف، ق ،، لیقع، انب باہب، رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ای افر زماہنب ہی ےہ ہک وجھکر ےک درتخ ےک لھپ وک کشخ وجھکرفں ےک دبےل رففتخ ایک فملس  ے زماہنب افر احمہلق ےس عنم رفام

اج ے افر احمہلق ہی ےہ ہک ڑھکی لصف وک اانج ےک دبہل رففتخ ایک اج ے افر دنگؾ ےک دبےل رکا ے  ر  ےنی ےس یھب عنم رفامای السؾ 

ہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای لھپ وک اس یک الصتیح ےک وہظر ےس ےلہپ نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ربخ دی ہک روسؽ اہلل یلص ا

رففتخ ہن رکف افر ہن وجھکر وک کشخ وجھکر ےک دبےل وچیب افر اسمل  ے اہک ہک ےھجم دبعاہلل  ے زدی نب اثتب ےس ربخ دی ہک روسؽ اہلل 



 

 

  وجھکر ےک اسھت افر اس ےک العفہ ںیم رتصخ  ںیہ دی۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک دعب رعہی یک عیب یک ااجزت دی رت ای کشخ

 دمحم نب راعف، ق ،، لیقع، انب باہب، رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم رعاای ےک
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت زیس ب٩ ثابت :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ آ

 ٔ ٤ِز ٔػَضا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َضا بََٔخِ ٌَ زٔیَّٔة أَِ٪ َیبٔي ٌَ ِٟ َؽ َٟٔؼاحٔٔب ا ٥َ َرخَّ  َوَس٠َّ

یلص اہلل ہیلع  ے اصبح رعہی ےک ےئل ااجزت ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 دی ہک فہ ادنازے ےس رت وجھکر وک کشخ وجھکر ےک دبےل رففتخ رک دے۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع، رضحت زدی نب اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1386    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یحٌی ب٩ سٌيس، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت زیس ب٩ ثابت :  راوی

ٍَ و َحسَّ  َُّط َس٤ٔ ٍْ أ٧َ ٔ ٌٔيٕس أَِخبََرنٔی ٧َآ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ُث أَ٪َّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز یَُحسِّ ًَ

٥َ َر  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔػَضا َت٤ِّزا َیأِك٠ُُو٧ََضا َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت َحسَّ ِٟبَِئت بََٔخِ زٔیَّةٔ َیأُِخُذَصا أَص١ُِ ا ٌَ ِٟ َؽ فٔی ا خَّ

 ُركَّبا

ییحی نب ییحی، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، انعف، دبعاہلل نب رمع، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ے 

 ےس کشخ وجھکرںی دںی افر رت وجھکرںی اھک ے ےک ےئل ےل ںیل۔ رعہی ںیم رتصخ دی ہک رھگ فاےل ادنازے

 ییحی نب ییحی، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، انعف، دبعاہلل نب رمع، رضحت زدی نب اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اک ایبؿرخدی فرففتخ  :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، ٧آٍ :  راوی

ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٠َِْطُ و َحسَّ ٣ٔ ٔ ٍْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٔ و٢ُ أَِخبََرنٔی ٧َآ ُ٘ ٌٔيٕس َي ُت یَِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َِٟوصَّأب 

 دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، انعف اکی افر  دن ایس دحثی یک ذرک یک ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1388    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ظي٥، یحٌی ب٩ سٌيسیحٌی ب٩ یحٌی، ہ :  راوی

ا٢َ َو  َٗ َُّط  ٌٔيٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َُيَِر أ٧َ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ث٨ََاظ یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  ِو٦ٔ و َحسَّ َ٘ ١ُ ٠ِٟٔ ٌَ زٔیَُّة ا٨َِّٟد٠َُة تُِح ٌَ ِٟ ا

ٔػَضا َت٤ِّزا و٧ََضا بََٔخِ ٌُ َیبٔي َٓ 

 ایس دحثی یک اکی افر  دن ذرک یک ےہ اس ںیم ہی یھب ےہ ہک رعہی فہ وجھکر اک درتخ ےہ وج یسک وقؾ وک ییحی نب ییحی، ،میش، ییحی نب دیعس

 دے دای اج ے رھپ فہ ادنازے ےک اسھت اس ےک ولھپں وک کشخ وجھکر ےک دبےل رففتخ رک دے۔

 ییحی نب ییحی، ،میش، ییحی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1389    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟيث، یحٌی ب٩  :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ث٨ََا ا٠َِّٟيُث  ٔ َحسَّ ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَىٔی َزیُِس و َحسَّ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َحسَّ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  زٔیَُّة أَِ٪ َيِظتَرَٔی اٟزَُّج١ُ  ب٩ُِ ثَابٕٔت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ا٢َ یَِحٌَی ا َٗ ٔػَضا َت٤ِّزا  زٔیَّةٔ بََٔخِ ٌَ ِٟ ٍٔ ا َؽ فٔی بَِي َرخَّ



 

 

ٔػَضا َت٤ِّزا ا٦ٔ أَص٠ِٔطٔ ُركَّبا بََٔخِ ٌَ  ث٤َََز ا٨ََّٟدََلٔت َٟٔل

 یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعہی یک عیب ںیم دمحم نب رل  نب اہمرج، ق ،، ییحی نب دیعس، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

رتصخ دی ادنازہ رک ےک کشخ وجھکر ےک دبےل رت وجھکر ۔ ییحی  ے اہک رعہی ہی ےہ ہک آدیم اےنپ الہ ایعؽ ےک اھک ے ےک ےئل 

 ادنازے ےک اسھت وجھکر ےک دروتخں اک اتزہ لھپ کشخ وجھکرفں ےک دبےل رخدیے۔

 ییحی نب دیعس، انعف، رضحت انب رمعدمحم نب رل  نب اہمرج، ق ،،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1390    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت زیس ب٩ ثابت :  راوی

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َّی اہللُ و َحسَّ   ثَابٕٔت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ِيَّل  َٛ ٔػَضا  ََ بََٔخِ َزایَا أَِ٪ تَُبا ٌَ ِٟ َؽ فٔی ا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرخَّ

انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، انب رمع، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے رعاای ںیم رتصخ دی ۔ 

 ادنازے ےک دبےل فزؿ وک رففتخ رک ے یک۔

 دیبعاہلل، انعف، انب رمع، رضحت زدی نب اثتب انب ریمن، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1391    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيساہلل :  راوی

ا٢َ أَِ٪ تُِذَخ  َٗ ٔ َو ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََاظ اب٩ُِ ا ٔػَضاو َحسَّ  َذ بََٔخِ

 اس  دن ےک اسھت یھب ہی دحثی رمفی ےہ افر رفامای اس ےک ادنازے ےک اسھت ایل اج ے۔انب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل 

 انب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرعاای ےک العفہ رت وجھک

     1392    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، ایوب، حرضت ٧آٍ :  راوی

ازْ  ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ٍٕ  و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ص٤َُا  ٌٔي١ُ لِٔکَ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨َٔيطٔ  ح و َحسَّ

ٔػَضا َزایَا بََٔخِ ٌَ ِٟ ٍٔ ا َؽ فٔی بَِي ٥َ َرخَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

امسلیع، اویب، رضحت انعف ےس یھب ہی دحثی رابرہک رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اوبرعیب، اوباکلم، امحد، یلع نب رجح، ا

  ے عیب رعاای ںیم ادنازے ےک اسھت عیب یک رتصخ دی۔

 اوبرعیب، اوباکلم، امحد، یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، رضحت انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1393    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌيس، حرضت بظير ب٩ يشارًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، س٠امی٪ اب٩ بَل٢، یحٌی، ا :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی َوصَُو ا ىٔی اب٩َِ بََٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٔيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ًَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ َيَشارٕ و َحسَّ ٩ًَِ بَُظيِر ٌٔيٕس  ب٩ُِ َس

ٔف أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َزارٔص٥ِٔ ٨٣ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٩ًَِ َب ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ  ٤ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِْ ُض٥ِ َسِض١ُ ب٩ُِ أَبٔی َح

زٔیَّةٔ ا٨َّٟ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا َؽ فٔی بَِي َُّط َرخَّ ٤ُِٟزَاب٨ََُة إُٔلَّ أ٧َ َٔک اٟزِّبَا ت٠َِٔک ا ا٢َ ذَٟ َٗ ٔ َو ٤ِز ٔ بٔاٟتَّ ٤َز َّْ ٍٔ اٟ ِٟبَِئت ِد٠َٔة َوا٨َِّٟد٠ََتئِن َیأِخُ بَِي ُذَصا أَص١ُِ ا

ٔػَضا َت٤ِّزا یَأِك٠ُُو٧ََضا ُركَّبا  بََٔخِ

دبع اہلل نب ہملسم یبنعق، امیلسؿ انب البؽ، ییحی، انب دیعس، رضحت ریشب نب اسیر  ے ضعب ااحصب روسؽ ےس وج اؿ ےک رھگ رےتہ ےھت 

ی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفاتی یک ےہ۔ اؿ ںیم ےس رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمف

وجھکر یک وجھکر ےک دبےل عیب ےس عنم رفامای افر رفامای یہی  و روبا افر زماہنب ےہ۔ وسا ے اس ےک ہک آپ  ے رعہی یک اکی افر دف وجھکر 

  ے ےک ےئل ےتیل ںیہ۔ےک دروتخں یک عیب یک رتصخ دی۔ وجادنازے ےک اسھت رھگ فاےل کشخ وجھکرفں ےس رت وجھکرفں وک اھک

 دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، امیلسؿ انب البؽ، ییحی، انب دیعس، رضحت ریشب نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھک

     1394    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ ر٣ح، ٟيث، یحٌی ب٩ سٌيس، حرضت بظيرب٩ يشار :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ُر٣ِٕح  َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ َيَشارٕ  و َحسَّ ٩ًَِ بَُظيِر ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َؽ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اُٟوا َرخَّ َٗ َُّض٥ِ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  زٔیَّةٔ ٩ًَِ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ٍٔ ا ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی بَِي

ٔػَضا َت٤ِ   ّزابََٔخِ

ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب رل ، ق ،، ییحی نب دیعس، رضحت ریشبنب اسیر  ے ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ےہ اوہنں 

  ے اہک ہک روسؽ اہلل  ے عیب رعہی یک رتصخ دی ہک اؿ ےک ادنازے ےک دبےل کشخ وجھکرںی دی اجںیئ۔

 ییحی نب دیعس، رضحت ریشبنب اسیرہبیتق نب دیعس، ق ،، انب رل ، ق ،،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1395    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، ث٘فی، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار اػحاب رسو٢ اہلل ػلی  :  راوی

 اہلل ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠

 ٩ًَِ ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔي َّی َوإِٔسَح ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ و٢ُ  و َحسَّ ُ٘ ٌٔيٕس َي ُت َیِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ فٔیِّ  َ٘ َّْ اٟ

 ٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َزارٔظ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔف أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٩ًَِ َب َّی اہللُ  أَِخبََرنٔی بَُظيِرُ ب٩ُِ َيَشإر  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ََٓذََکَ  ٥َ ٧ََهی  ََل ٣َکَاَ٪ اٟزِّبَا اٟزَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ٌَ َّی َج ى َْ ٤ُ ِٟ َٙ َواب٩َِ ا َُيَِر أَ٪َّ إِٔسَح ٩ًَِ َیِحٌَی  َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ١ِْٔ َحٔسیٔث ُس٠َامِیَ ب٩َِ و ب٤ٔٔ

ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز اٟزِّبَا َٗ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ  دمحم نب ینثم، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، یفقث، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر ااحصب روسؽ

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے عنم رفامای ابیق دحثی یلہپ یک رطح ےہ انب ایب رمع  ے رفامای ہک ہی وسد یہ ےہ۔

  یلص اہلل ہیلع فآہل فملسدمحم نب ینثم، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، یفقث، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر ااحصب روسؽ اہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1396    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار، حرضت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََاظ  ٩ًَِ َسِض١ٔ  و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ بَُظيِر

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَو َحٔسیْٔض٥ِٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ََة  ِْ  ب٩ِٔ أَبٔی َح

 رمعف اندق، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یھب یبن رکمی یلص

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح یک دحثی رفاتی یک ےہ۔

 رمعف اندق، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   باب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1397    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حرضت رآٍ ب٩  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حش٩، ح٠وانی، ابواسا٣ہ، وٟيس ب٩ ْٛير، بظيرب٩ يشار، ٣ولی بىی حارثہ، :  راوی

 خسیخ اور سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٛ َِٟؤٟيسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اَُل َحسَّ َٗ ُِٟح٠َِوانٔیُّ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوَحَش٩ْ ا ثَىٔی بَُظيِرُ ب٩ُِ َيَشإر ٣َِولَی َحسَّ ٕ َحسَّ ْٔير

٩ًَِ بَىٔی َحارٔثََة أَ٪َّ َر  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ َّی اہللُ  ثَاُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ََة َحسَّ ِْ ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ َوَسِض١َ ب٩َِ أَبٔی َح ٔ ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ  آ ا

َُٟض٥ِ  ِس أَذَٔ٪  َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ َزایَا  ٌَ ِٟ ٔ إُٔلَّ أَِػَحاَب ا ٤ِز ٔ بٔاٟتَّ ٤َز َّْ  اٟ

ااسہم، فدیل نب ریثک، ریشبنب اسیر، ومیل ینب احرہث، رضحت راعف نب دخ ، افر لہس نب ایب ہمثح اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح، ولحاین، اوب

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ہیلع االسلؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااحصب رعاای ےک العفہ عیب زماہنب )وجھکر ےک

 ہی ںیم اؿ وک ااجزت دے دی یئگ۔دبےل وجھکر یک عیب( ےس عنم رفامای ویکہکن رع



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح، ولحاین، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، ریشبنب اسیر، ومیل ینب احرہث، رضحت راعف نب دخ ، افر لہس نب  :  رافی

 ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1398    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٪، ٣ولی اب٩ ابی اح٤س، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، زاؤز ب٩ حؼين، ابی سٔيا :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٟ ُى  ِٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ثََک َحسَّ ٠ُُِٗت ٤َٟٔأٟٕک َحسَّ ا٢َ  َٗ طُ 

 ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ُِٟحَؼئِن  َؽ فٔی َزاُوزُ ب٩ُِ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرخَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍٔ َياَ٪ ٣َِولَی اب٩ِٔ أَبٔی أَِح٤ََس  بَِي

ا٢َ َخ٤َِشْة أَِو زُوَ٪ َخ٤َِشةٕ  َٗ ٕٙ أَِو فٔی َخ٤َِشةٔ َيُظکُّ َزاُوزُ  ٔػَضا ٓامَٔی زُوَ٪ َخ٤َِشٔة أَِوُس َزایَا بََٔخِ ٌَ ِٟ ٥ِ  ا ٌَ ََ ا٢َ  َٗ 

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل، ییحی نب ییحی، داؤد نب نیصح، ایب ایفسؿ، ومیل انب ایب ادمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے عیب رعاہی یک ادنازے ےک اسھت اپچن افقس یک عیب یک ااجزت دی داؤد راف

 وک کش ےہ۔

دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل، ییحی نب ییحی، داؤد نب نیصح، ایب ایفسؿ، ومیل انب ایب ادمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿرخدی فرففتخ اک  :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1399    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٤ٔئِمُّ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ٥َ ٧ََهی َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ

ِيَّل  َٛ ٦ٔ بٔاٟزَّبٔئب  ٍُ اِلرَکِ ِيَّل َوبَِي َٛ  ٔ ٤ِز ٔ بٔاٟتَّ ٤َز َّْ ٍُ اٟ ٤ُِٟزَاب٨ََُة بَِي ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا  ٩ًَِ ا



 

 

عف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زماہنب ےس عنم ییحی نب ییحی، امکل، ان

 وجھکر فزؿ رک ےک افر شمشک اوگنر ےک اسھت فزؿ رکےک عیب رکان۔ رفامای افر زماہنب ہی ےہ ہک وجھکر ےک لھپ ےک دبےل کشخ

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1400    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ بْش، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٍٕ أَ٪َّ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ٩ُ بِْٔشٕ َحسَّ

ٔ ا٨َِّٟد١ٔ  ٍٔ ث٤ََز ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ بَِي ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِبَس اہللٔ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٨ٌَٔٔب بٔاٟزَّبٔئب ًَ ِٟ ٍٔ ا ِيَّل َوبَِي َٛ  ٔ ٤ِز  بٔاٟتَّ

 َّ ٍٔ اٟز ِيَّل َوبَِي ِيَّل َٛ َٛ ِٟٔح٨َِلٔة  َٔ بٔا  ِر

ؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

ر ےک دبےل فزؿ رک ےک افر اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زماہنب ےس عنم رفامای افر زماہنب ہی ےہ ہک وجھکر وک کشخ فزؿ رک ےک وجھک

 شمشک وک اوگنر ےک اسھت افر ڑھکی لضف وک دنگؾ ےک دبےل فزؿ رک ےک عیب رکان۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1401    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہللابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی زائسہ، ًبيسا :  راوی

 ٔ٣ ٔ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠َطُ و َحسَّ ِْ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ، دیبع اہلل ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 دیبعاہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1402    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ٣ٌين، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، حشين ب٩ ًيسی، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ  اُٟوا َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ َوحَُشيُِن ب٩ُِ ًٔيَسی  ًَ ٌٔيٕن َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ ٣َ َ َحسَّ ٍٕ ث٨ََا ًُب ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِيُس اہللٔ 

 َ ٍُ ث ٤ُِٟزَاب٨ََُة بَِي ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٍُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ِيَّل َوبَِي َٛ  ٔ ٤ِز ٔ ا٨َِّٟد١ٔ بٔاٟتَّ ٤َز

ٔػطٔ  ٕ بََٔخِ ٩ًَِ ك١ُِّ ث٤ََز ِيَّل َو َٛ ٨َٔب  ٌٔ ِٟ  اٟزَّبٔئب بٔا

ییحی نب نیعم، اہرفؿ نب دبع اہلل، نیسح نب یسیع، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زماہنب ےس عنم رفامای افر زماہنب وجھکر ےک لھپ وک کشخ وجھکر ےک اسھت فزؿ رک ےک عیب رک ے 

  اوگنر ےک اسھت فزؿ رک ےک عیب رک ے وک ےتہک ںیہ افر ایس رطح رہ لھپ وک ادنازے ےک اسھت عیب رک ے ےس عنم رفامای۔افر شمشک یک

 ییحی نب نیعم، اہرفؿ نب دبعاہلل، نیسح نب یسیع، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1403    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ي١، اب٩ ابزاہي٥، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًلی ب٩ ححز، زہير ب٩ رحب، اس٤اً :  راوی

 ًَ ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ اَُل َحسَّ َٗ ٕب  ٔسیُّ َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ِ أَیُّوَب 

 َّ َٜيِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٕ ب ََ ٣َا فٔی ُرُؤٔض ا٨َِّٟد١ٔ بَٔت٤ِز ٤ُِٟزَاب٨ََُة أَِ٪ یَُبا ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ١ٕ ٣َُشِمَّ إِٔ٪ َزاَز ی اہللُ 

لَیَّ  ٌَ َٓ َؽ  َ٘ ََ لٔی َوإِٔ٪  َٓ 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص یلع نب رجح، زریہ نب رحب، اامسلیع، انب اربامیہ، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زماہنب ےس عنم ایک افر زماہنب ہی ےہ ہک وجھکر ےک دروتخں  ر یگل وجھکرفں ےک دبےل کشخ وجھکر ےک نیعتم 

 فزؿ وک رففتخ ایک اج ے افر ارگہی زایدہ نو  و ریما عفن افر ارگ مک نوںیئگ  و اصقنؿ ھجم  ر نواگ۔



 

 

 یلع نب رجح، زریہ نب رحب، اامسلیع، انب اربامیہ، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 فں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکر

     1404    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، ایوب :  راوی

ٔ ٧َِحوَ  ث٨ََا أَیُّوُب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََاظ أَبُو اٟزَّبٔي  ظُ و َحسَّ

 اوبرعیب، اوباکلم، امحد، اویب ایس دحثی یک اکی افر  دن ذرک یک ےہ۔

 اوبرعیب، اوباکلم، امحد، اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھک

     1405    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ٣ُ  َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  َح٤َّ

يِ  َٛ  ٕ ٍَ ث٤َََز َحائٔٔلطٔ إِٔ٪ كَا٧َِت ٧َِدَّل بَٔت٤ِز ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ أَِ٪ َیبٔي ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٣ّا أَِ٪ َیبٔياہللٔ َػل ِيَّل َّل َوإِٔ٪ كَاَ٪ ََکِ َٛ طُ بٔزَبٔيٕب  ٌَ

ا ًّ ُٗتَِیَبَة أَِو كَاَ٪ َزِر َٔک ك٠ُِّطٔ َوفٔی رَٔوایَٔة  ٩ًَِ ذَٟ ا٦ٕ ٧ََهی  ٌَ َ طُ بَِٜٔي١ٔ ك ٌَ ا أَِ٪ َیبٔي ًّ  َوإِٔ٪ كَاَ٪ َزِر

 ہیلع فآہل فملس ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ے زماہنب ےس عنم رفامای ہک اےنپ ابغ ےک لھپ ارگ فہ وجھکر ےک درتخ نوں  و کشخ وجھکر ےک اسھت فزؿ رک ےک افر ارگ اوگنر نوں  و 

شمشک ےک اسھت فزؿ رک ےک ےچیب افر ارگ یتیھک نو  و اس وک اانج ےک اسھت فزؿ رک ےک ےچیب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ بس 

ا( ےہ۔
ً
ع
ْ
اَؿ َزر
َ
 ک
ْ
ف
َ
 ےس عنم رفامای افر ہبیتق یک رفاتی ںیم )أ

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿرخدی فرففتخ  :   ابب



 

 

 رعاای ےک العفہ رت وجھکرفں یک کشخ وجھکرفں ےک اسھت عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1406    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، سویس ب٩ سٌيس، حٔؽ ب٩ ٣يْسہ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ،  :  راوی

 ٧آٍ

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔیو  ٍٕ َحسَّ ٔ ثَىٔی اب٩ُِ َرآ ثَىٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ ٔ أَِخبَر٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ اصٔز ث٨َٔيطٔ أَبُو اٟلَّ اُک ح و  َحسَّ حَّ َـّ َُٓسیِٕک أَِخبََرنٔی اٟ

ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ  َة َحسَّ ُِٔؽ ب٩ُِ ٣َِيَْسَ ث٨ََا َح ٌٔيٕس َحسَّ ث٨َٔيطٔ ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٔ ٧َِحَو َحٔسیْٔض٥ِٔ َحسَّ ٍٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُض٥ِ  َبَة ك٠ُُّ ِ٘ 

اوباطرہ، انب فبہ، وی،س، انب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک، وسدی نب دیعس، صفح نب رسیمہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف ایس دحثی یک 

 افر اانسد ذرک یک ںیہ۔

 ہیکی، کاحک، وسدی نب دیعس، صفح نب رسیمہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف اوباطرہ، انب فبہ، وی،س، انب راعف، انب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج صخش درتخ  ر وجھکر ےچیب اس احؽ ںیم ہک اس  ر وجھکر یگل نویئ نو اس ےک ایبؿ ںیم

 ؿرخدی فرففتخ اک ایب :   ابب

 وج صخش درتخ  ر وجھکر ےچیب اس احؽ ںیم ہک اس  ر وجھکر یگل نویئ نو اس ےک ایبؿ ںیم

     1407    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ أ ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ََ َحسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ بَا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  ُت 

 َُ ٤ُِٟبَِتا ٍٔ إُٔلَّ أَِ٪ َيِظتَرَٔن ا ٔ ٤َزَتَُضا ٠َِٟٔبائ َْ َٓ ِس أُبَِّزِت  َٗ  ٧َِدَّل 

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س صخش ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

  ے وجھکر اک ویپدن اگل درتخ رففتخ ایک  و اس ےک لھپ ابعئ ےک ےئل ںیہ وسا ے اس ےک ہک رخدیار اؿ یک رشط اگلےل۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش درتخ  ر وجھکر ےچیب اس احؽ ںیم ہک اس  ر وجھکر یگل نویئ نو اس ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1408    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بْش، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌّ ث٨ََا أَبٔی َج٤ٔي ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٌٔيٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َحسَّ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ح و َحسَّ ا 

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ َّی اہللُ برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ ٩ٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ أَی٤َُّا ٧َدِ  َٗ َّٟٔذی اِطتََراَصا٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َٓإٔ٪َّ ث٤َََزَصا ٠َّٟٔٔذی أَبََّزَصا إُٔلَّ أَِ٪ َيِظتَرَٔن ا ِس أُبَِّزِت  َٗ  ١ٕ اِطتُرَٔی أُُػوَُٟضا َو

  ہنع ےسدمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، انب ریمن، دیبع اہلل، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

 و رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وج وجھکر اک درتخ ڑجفں ےس رخدیا ایگ احالہکن اس وک ویپدن ایک ایگ 

 اس اک لھپ ایس ےک ےئل ےہ  س  ے ویپدن ایک وسا ے اس ےک ہک رخدی ے فاال اس یک رشط اگل ےل۔

، دیبعاہلل، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، انب ریمن :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

  ر وجھکر یگل نویئ نو اس ےک ایبؿ ںیم وج صخش درتخ  ر وجھکر ےچیب اس احؽ ںیم ہک اس

     1409    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ  و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث 

٠ٔ٠َّٔذی أَبََّز ث٤ََزُ ا٨َِّٟد١ٔ إُٔلَّ أَ  َٓ ََ أَِػ٠ََضا  ا٢َ أَی٤َُّا ا٣ِزٕٔئ أَبََّز ٧َِدَّل ث٥َُّ بَا َٗ َُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٤ُِٟبَِتا  ِ٪ َيِظتَرَٔن ا

، ق ،، انب رل ، ق ،، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہبیتق نب دیعس

اراشد رفامای  س آدیم  ے وجھکر وک ویپدن اگلای رھپ اس یک ڑجںی چیب دںی  و وجھکر اک لھپ ایس ےک ےئل ےہ  س  ے ویپدن اگلای وسا ے اس 

 رشط اگلےل۔ےک ہک رخدی ے فاال 

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب رل ، ق ،، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ر یگل نویئ نو اس ےک ایبؿ ںیموج صخش درتخ  ر وجھکر ےچیب اس احؽ ںیم ہک اس  ر وجھک

     1410    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١، ایوب، ٧آٍ :  راوی

 ِ ث٨َٔيطٔ ُزَصي اْز ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََاظ أَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ص٤َُا  ٌٔي١ُ لِٔکَ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ رُ ب٩ُِ رَحِ

ٔ ٧َِحَوظُ  ٍٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٔ  ٧َآ

 اوبرعیب، اوباکلم، امحد، زریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، انعف ایس دحثی یک افر  دن ذرک یک ےہ۔

 عفاوبرعیب، اوباکلم، امحد، زریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، ان :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش درتخ  ر وجھکر ےچیب اس احؽ ںیم ہک اس  ر وجھکر یگل نویئ نو اس ےک ایبؿ ںیم

     1411    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت اب٩  :  راوی

 ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔيسٕ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َحسَّ َِٟيْث  ث٨ََا  َحسَّ

 ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ََ ٧َِدَّل ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  و٢ُ ٩ِ٣َ ابَِتا ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

٤ََزتَُضا ٠َّٟٔٔذی  َْ َٓ َس أَِ٪ تَُذبََّز  ٌِ ِ َب ٤ُِٟب ًَطُ إُٔلَّ أَِ٪ َيِظتَرَٔن ا ٤َاُُٟط ٠َّٟٔٔذی بَا َٓ ِبّسا  ًَ  ََ َُ َو٩ِ٣َ ابَِتا ٤ُِٟبَِتا ًََضا إُٔلَّ أَِ٪ َيِظتَرَٔن ا َُ بَا  َتا

ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے ویپدن اگل ے ےک دعب وجھکر اک درتخ رخدیا  و اس اک لھپ ایس رف

ےک ےئل ےہ  س  ے اس وک اچیب وسا ے اس ےک ہک رخدیار رشط ابدنھ ےل افر  س  ے وکیئ الغؾ رخدیا  و اس اک امؽ ابعئ ےک ےئل ےہ 

 ار رشط اگل ےل۔وسا ے اس ےک ہک رخدی

 ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ؿرخدی فرففتخ اک ایب :   ابب

 وج صخش درتخ  ر وجھکر ےچیب اس احؽ ںیم ہک اس  ر وجھکر یگل نویئ نو اس ےک ایبؿ ںیم

     1412    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، یحٌی، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی :  راوی

ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ یَ  ِٔ و َحسَّ ث٨ََا ُس أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبَر٧ََا َو َٗ ٕب  َياُ٪ ب٩ُِ ِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ

٠َِْطُ  ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ًَُیِی٨ََة 

  ہنییع، زرہی ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ییحی، ایفسؿ نب

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

   ر وجھکر ےچیب اس احؽ ںیم ہک اس  ر وجھکر یگل نویئ نو اس ےک ایبؿ ںیموج صخش درتخ

     1413    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٣َ ثَىٔی رَحِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ثَىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٤ًََُز أَ٪َّ أَبَاُظ  ٠َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

٠ٔطٔ  ِْ و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ 

،س، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی

 فآہل فملس ےس ایس رطح انس وج اف ر ایبؿ نوا ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب احمہلق افر زماہنب افر اخمربہ افر ولھپں یک الصتیح ےس ےلہپ افر اعمفہم ینعی دنچ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ر اعمفہم ینعی دنچ اسوں یک عیب ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمعیب احمہلق افر زماہنب افر اخمربہ افر ولھپں یک الصتیح ےس ےلہپ اف

     1414    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ جزیخ، ًلاء، حرضت جابز  :  راوی

 ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌّ حَ  اُٟوا َج٤ٔي َٗ ٕب  ٕ َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ سَّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ا َحسَّ

ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٤ُِٟزَاب٨ََٔة   َػل ٠َةٔ َوا َٗ ٤َُِٟحا ا

 ِٟ ِرَص٥ٔ إُٔلَّ ا ی٨َارٔ َواٟسِّ َُ إُٔلَّ بٔاٟسِّ َّی یَِبُسَو َػََلحُُط َوَُل یَُبا ٔ َحً ٤َز َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بَِي ٤َُِٟدابََزةٔ َو َزایَاَوا ٌَ 

 نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، انب رج ،، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے عیب احمہلق افر زماہنب افر اخمربہ افر ولھپں یک الصتیح ےس ےلہپ عیب رک ے

 ہ ےک دبےل رففتخ ہن ایک اج ے وسا ے رعاای ےک۔ےس عنم رفامای افر رفامای ہک ولھپں وک دانیر ےک العف

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، انب رج ،، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب احمہلق افر زماہنب افر اخمربہ افر ولھپں یک الصتیح ےس ےلہپ افر اعمفہم ینعی دنچ اسوں یک عیب ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1415    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جزیخ، ًلاء، ابی زبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبس ب٩ ح٤يس، ابوًاػ٥، اب٩  :  راوی

 َّ ٔ أ٧َ ًََلإئ َوأَبٔی اٟزُّبَيِر  ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا أَبُو  ًَ ث٨ََا  وُُل و َحسَّ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ا َجابَٔز ب٩َِ  ٌَ ُض٤َا َس٤ٔ

٠ِْٔطٔ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ ََٓذََکَ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ    َػل

دبع نب دیمح، اوباعمص، انب رج ،، اطعء، ایب زح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب دفرسی  دن ےک اسھت یہی 

 دحثی رمفی ےہ۔

 نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع نب دیمح، اوباعمص، انب رج ،، اطعء، ایب زح ،، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمعیب احمہلق افر زماہنب افر اخمربہ افر ولھپں یک الصتیح ےس ےلہپ افر اعمفہم ینعی دنچ اسوں یک عیب ےس رفےنک ےک ایب
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ٣د٠سب٩ یزیس جزری، اب٩ جزیخ، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ًَبِسٔ  َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلاْئ  ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  َِٟحزَرٔیُّ َحسَّ َیزٔیَس ا

٤ُِٟزَاب٨ََٔة َو  ٠َةٔ َوا َٗ ٤َُِٟحا ٤َُِٟدابََزةٔ َوا ٩ًَِ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ َّی اہللُ  ٌٔ اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی تُِل ٤ََزةٔ َحً َّْ ٍٔ اٟ َُ ٩ًَِ بَِي ٥َ َوَُل تَُبا

 َ َٓاِْل ٤َُِٟدابََزةُ  ا ا ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٨ََٟا َجابْٔز   َ َْٓسَّ ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ َزایَا  ٌَ ِٟ ٔ إُٔلَّ ا ٧َا٧ٔير َراص٥ٔٔ َواٟسَّ ٔلَی إُٔلَّ بٔاٟسَّ َضا اٟزَُّج١ُ إ ٌُ َٓ اُئ یَِس ـَ ِٟبَِي ِرُق ا

 ٥ًََ ٔ َوَز ٤َز َّْ ُٙ ٓٔيَضا ث٥َُّ َیأُِخُذ ٩ِ٣ٔ اٟ ٔٔ ی٨ُِ َٓ ًَلَی  اٟزَُّج١ٔ   َٔ ٠َُة فٔی اٟزَِّر َٗ ٤َُِٟحا ِيَّل َوا َٛ  ٔ ٤ِز ٍُ اٟزُّكَٔب فٔی ا٨َِّٟد١ٔ بٔاٟتَّ ٤ُِٟزَاب٨َََة بَِي أَ٪َّ ا

ِيَّل  َٛ َِٟحبِّ  ائ٥َٔ بٔا َ٘ ِٟ ََ ا ٍُ اٟزَِّر ٔ َذَٟٔک َیبٔي  ٧َِحو

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دلخمنب سیدی زجری، انب رج ،، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض 

ں وک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اخمربہ افر احمہلق افر زماہنب افر ولھپں یک عیب ےس اہیں کت ہک فہ اھک ے اجںیئ عنم رفامای افر ولھپ

 اعتٰیل ہنع  ے امہرے ےئل اس یک دانیر افر درمہ ےک العفہ ںیم رففتخ ہن ایک اج ے وسا ے رعاای ےک اطعء ےتہک ںیہ ہک اجرب ریض اہلل

فاضتح یک ہک اخمربہ ہی ےہ ہک رجنب زنیم اکی آدیم دفرسے آدیم وک دے فہ اس ںیم رخچ رکے افر اقلب اکتش انب ے رھپ ہی اس 

ںیم اس ےک لھپ ںیم ےس ہصح ےل زماہنب ہی ےہ ہک وجھکر ںیم رت وجھکر یک عیب کشخ وجھکر ےک اسھت فزؿ رک ےک نو افر احمہلق یتیھک 

 رطح ےہ ہک ڑھکی لصف وک فزؿ دشہ اانج ےک اسھت انچیب۔

 نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دلخمنب سیدی زجری، انب رج ،، اطعء، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب احمہلق افر زماہنب افر اخمربہ افر ولھپں یک الصتیح ےس ےلہپ افر اعمفہم ینعی دنچ اسوں یک عیب ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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یا، اب٩ ابی خ٠ٕ، زَکیا ب٩ ًسی، ًبيساہلل، زیس ب٩ ابی اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، زَک :  راوی

 ا٧يشہ، ابواٟوٟيس ا٤ٟکی، ًلاء ب٩ ابی رباح، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ ابِ  َٗ یَّاَئ  ٩ًَِ َزََکٔ ص٤َُا  ٕٕ لِٔکَ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح یَّاُئ ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا َزََکٔ ٕٕ َحسَّ ٩ُ َخ٠َ

ِّیُّ َوصَُو َجأْٟص  ٤َِٟک َِٟؤٟيسٔ ا ث٨ََا أَبُو ا ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی أ٧َُِيَشَة َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ًَٔسٓیٕ أَِخبََر٧َا ًُبَِيُس اہللٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح  ٨ًَِٔس 

ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  َّیًَ ٤َُِٟدابََزةٔ َوأَِ٪ ُتِظتََری ا٨َِّٟد١ُ َحً ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٠َةٔ َوا َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ  ُتِظَ٘ٔط  ل



 

 

َِٜي١ٕ  ٔ ١ُ ب ِ٘ َِٟح ََ ا ٠َُة أَِ٪ یَُبا َٗ ٤َُِٟحا اُظ أَِ٪ یَِح٤َزَّ أَِو َيِؼََفَّ أَِو یُِذك١ََ ٨ِ٣ُٔط َطِيْئ َوا َ٘ ََ  َواِْلِٔط ٤ُِٟزَاب٨ََُة أَِ٪ یَُبا ٠ُو٦ٕ َوا ٌِ ا٦ٔ ٣َ ٌَ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

َلأئ  ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ َزیِْس  َٗ ٍُ َوأَِطَباُظ َذَٟٔک  ُ ٠ُُث َواٟزُّب ُّْ ٤َُِٟدابََزةُ اٟ ٔ َوا ٤ِز ٕٚ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َت َجابَٔز ا٨َِّٟد١ُ بٔأَِوَسا ٌِ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح أََس٤ٔ

 ًَ ِبٔس اہللٔ یَِذَُکُ َصَذا  ًَ ٥ِ ب٩َِ  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ء نب ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، زرکای، انب ایب فلخ، زرکای نب دعی، دیبع اہلل، زدی نب ایب اہسین، اوباودیل ایکمل، اطع

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے احمہلق افر اخمربہ ےس ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

عنم رفامای افر ہی ہک وجھکر اک درتخ رخدیا اج ے اہیں کت ہک دگرنو اج ے افر دگر ہی ےہ ہک رسخ ای زرد نو اج ے ای فہ اھک ے ےک ال ق 

 اج ے افر زماہنب ہی ےہ ہک درتخ وجھکر، وجھکر ےک افاسؼ نو اج ے افر احمہلق ہی ےہ ہک ڑھکی لصف وک اانج ےک دبےل فزؿ رک ےک اچیب

 مت ےک اسھت اچیب اج ے افر اخمربہ ہی ےہ ہک دیپافار ےس اہتیئ ای وچاھتیئ ای ایس رطح اک ہصح انیل زدی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اطعء ےس اہک ہک

 فآہل فملس ےس ایبؿ رکےت ےھت  و اوہنں  ے اہک یج  ے رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک فہ اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اہں۔

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، زرکای، انب ایب فلخ، زرکای نب دعی، دیبعاہلل، زدی نب ایب اہسین، اوباودیل ایکمل،  :  رافی

 اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب احمہلق افر زماہنب افر اخمربہ افر ولھپں یک الصتیح ےس ےلہپ افر اعمفہم ینعی دنچ اسوں یک عیب ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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 ًبساہلل ب٩ ہاط٥، بہز، س٠ي٥ ب٩ حيا٪، سٌيس ب٩ ٣ی٨اء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔيُس ب٩ُِ ٣ٔی٨َاَئ  ث٨ََا َس اَ٪ َحسَّ ث٨ََا َس٠ٔي٥ُ ب٩ُِ َحيَّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َصأط٥ٕ َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ  ٩ًَِ و َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  َجابٔز

ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي ٔ َو ٤َُِٟدابََزة ٠َٔة َوا َٗ ٤َُِٟحا ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َوا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ َّی ُتِظَ٘ٔح  ٔ َحً ٤ََزة َّْ ٟ

ارُّ َویُ  َٔ ا٢َ َتِح٤َارُّ َوَتِؼ َٗ ٌٔيٕس ٣َا ُتِظُ٘ٔح   ِذك١َُ ٨ِ٣َٔضأَٟش

 دبع اہلل نب اہمش، زہب، میلس نب ایحؿ، دیعس نب انیمء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 نو اجںیئ۔ ہیلع فآہل فملس  ے زماہنب، احمہلق افر اخمربہ افر ولھپں یک عیب ےس عنم رفامای اہیں کت ہک فہ رسخ زرد ای اھک ے ےک اقلب

 دبعاہلل نب اہمش، زہب، میلس نب ایحؿ، دیعس نب انیمء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ربہ افر ولھپں یک الصتیح ےس ےلہپ افر اعمفہم ینعی دنچ اسوں یک عیب ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمعیب احمہلق افر زماہنب افر اخم
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ب٩  ًبيساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ٣ح٤س ب٩ ًبيساِٟبری، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابی زبير، سٌيس ب٩ ٣ی٨اء، حرضت جابز :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

بَِئس اہللٔ ٌُ ٔ ُى ٟ ِٔ بَرٔیُّ َوا٠َّٟ ُِ ِٟ ُس ب٩ُِ ًُبَِيٕس ا َوارٔیزٔیُّ َو٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ث٨ََا َحسَّ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ  

ٌٔيسٔ ب٩ِٔ  ٔ َوَس ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٠َةٔ أَیُّوُب  َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٣ٔی٨َاَئ 

٨َِيا  ُّْ ٩ًَِ اٟ اَو٣َُة َو ٌَ ٤ُِٟ ٨ٔيَن هَٔی ا ٍُ اٟشِّ ا٢َ أََحُسص٤َُا بَِي َٗ ٤َُِٟدابََزةٔ  اَو٣َٔة َوا ٌَ ٤ُِٟ ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َوا َزایَاَوَرخَّ َوا ٌَ ِٟ  َؽ فٔی ا

 ر ی، امحد نب زدی، اویب، ایب زح ،، دیعس نب انیمء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل
ي

 

لع
 ہنع دیبع اہلل نب رمع وقارریی، دمحم نب دیبعا

ںیم ےس اکی  ے اہک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے احمہلق، زماہنب افر اعمفہم افر اخمربہ ےس عنم رفامای اؿ 

 ہک اعمفہم دنچ اسوں یک عیب وک ےتہک ںیہ افر ایس رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانثتسء رک ے ےس یھب عنم رفامای افر رعاای ںیم

 رتصخ دی۔

 ر ی، امحد نب زدی، اویب، ایب زح ،، دیعس نب انیمء، رضحت اج :  رافی
ي

 

لع
رب نب دبعاہلل ریض اہلل دیبعاہلل نب رمع وقارریی، دمحم نب دیبعا

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمعیب احمہلق افر زماہنب افر اخمربہ افر ولھپں یک الصتیح ےس ےلہپ افر اعمفہم ینعی دنچ اسوں یک عیب ےس رفےنک ےک

     1420    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ ٠ًية، ایوب، ابی زبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اَُل حَ  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ و َحسَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ أَیُّوَب  َة  ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إِٔس٤َ سَّ

اَو٣َةُ  ٌَ ٤ُِٟ ٨ٔيَن هَٔی ا ٍُ اٟشِّ َّطُ َُل یَِذَُکُ بَِي َُيَِر أ٧َ ٠ٔطٔ  ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

، اویب، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رجح، اامس

 

لیع، انب علی ة

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایس رطح رفامای  نکی اس ںیم اعمفہی یک عیب یک رعتفی ذرک  ںیہ۔



 

 

، اویب، ایب زح ،، رضحت اج :  رافی

 

 رب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رجح، اامسلیع، انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1421    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبيساہلل ب٩ ًبسا٤ٟحيس، رباح ب٩ ابی ٣ٌزوٖ، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

زُو ٌِ ث٨ََا َربَاُح ب٩ُِ أَبٔی ٣َ ٤َِٟحٔئس َحسَّ ًَِبٔس ا ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ًَ و َحسَّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕٖ ٩ًَِ َلاّئ 

 ٌٔ ٩ًَِ بَِي أئ اِْلَِرٔق َو ٩ًَِ َٔکَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٔ َجابٔز ٤َز َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بَِي ٨ٔيَن َو َضا اٟشِّ

َّی یَٔليَب   َحً

رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ااحسؼ نب وصنمر، دیبع اہلل نب دبعا،دیجم، رابح نب ایب رعمفػ، اطعء، 

ہیلع فآہل فملس  ے زنیم وک رکاہی  ر دےنی افر اس وک یئک اسوں ےک ےئل ےنچیب افر ولھپں وک اھٹمس آ ے ےس ےلہپ رففتخ رک ے ےس 

 عنم رفامای۔

 رضحت اجرب نب دبعاہلل ااحسؼ نب وصنمر، دیبعاہلل نب دبعا،دیجم، رابح نب ایب رعمفػ، اطعء، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1422    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی، ح٤از اب٩ زیس، ٣ِط اٟوراٚ، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوكا١٣ جحسر :  راوی

 ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ  ٔٚ ا َِٟورَّ ٩ًَِ ٣ََِطٕ ا ىٔی اب٩َِ َزیِٕس  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ و َحسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  َجابٔز

 َّ أئ اِْلَِرٔق َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

حد ری، امحد انب زدی، رطم اوراؼ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 
د 

اوباکلم 



 

 

 ہیلع فآہل فملس  ے زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےس عنم رفامای۔

حد ری :  رافی
د 

 ، امحد انب زدی، رطم اوراؼ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1423    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ ٓـ١، ابو٤ٌَا٪، ٣ہسی ب٩ ٣ي٤و٪، ٣ِطاٟوراٚ، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٌِ ًَار٦ْٔ َوصَُو أَبُو ا٨ُّٟ بُطُ  َ٘ َٟ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َِضٔسیُّ ب٩ُِ ٣َِي٤ُوٕ٪ و َحسَّ ُسؤسیُّ َحسَّ ٤َأ٪ اٟشَّ

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ  ُٚ ا َِٟورَّ ث٨ََا ٣ََِطْ ا ُط أَِرْق َحسَّ َٟ ٥َ ٩ِ٣َ كَا٧َِت  طٔ َوَس٠َّ

 ًِ ٥ِ یَزَِر َٟ إِٔ٪  َٓ ًَِضا  ٠َِيزَِر ًَِضا أََخاظُ َٓ ٠ُِيزِرٔ َٓ  َضا 

دبع نب دیمح، دمحم نب لضف، اوبامعنؿ، دہمی نب ومیمؿ، رطماوراؼ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ے ارگ فہ یتیھک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س صخش یک زنیم نو اےس اچےیہ ہک فہ اس ںیم یتیھک ابڑی رک

 ابڑی ہن رکے  و اچےیہ ہک اےنپ اھبیئ وک اس ںیم یتیھک رکفا ے۔

 دبع نب دیمح، دمحم نب لضف، اوبامعنؿ، دہمی نب ومیمؿ، رطماوراؼ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1424    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٥ٜ ب٩ ٣وسی، ہ١٘ اب٩ زیاز، اوزاعی، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٜ َح ِٟ ث٨ََا ا اَحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ   ٕ ىٔی اب٩َِ زٔیَاز ٌِ ١ْ َي ِ٘ ٔ ث٨ََا ص ٢َ كَاَ٪ ٟٔزَٔجا٢ٕ ٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ أََرٔؿيَن ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ـُ َٟطُ ُٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ كَا٧َِت  ًَ ی اہللُ 

٠ُِي٤ِٔشِک أَِرَؿطُ  َٓ إِٔ٪ أَبَی  َٓ ًَِضا أَِو َٟٔي٨َ٤ِِحَضا أََخاُظ  ٠َِيزَِر َٓ ١ُ أَِرٕق  ـِ َٓ 



 

 

، انب زاید، افزایع، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 
ہ ق
ہیلع مکح نب ومیس، 

فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس زادئ زںینیم  ںیھ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س ےک اپس زادئ 

زنیم نو اچےئہ ہک فہ اس ںیم اکتش رکے ای اےنپ اھبیئ وک اطع رک دے  س ارگ فہ  ےنی ےس ااکنر رکے  و اینپ زنیم اےنپ اپس یہ رفک 

 ےل۔

، انب زاید، افزایع، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا
ہ ق
 مکح نب ومیس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1425    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ٌلی ب٩ ٨٣ؼور رازی، خاٟس، طیبانی، بٜيرب٩ اخ٨ص، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا  َّی ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص  َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ِیَبانٔیُّ  َخأْٟس أَِخبََر٧َا اٟظَّ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یُِذَخَذ ِْٟٔلَِر  َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔق أَِجْز أَِو َحىٌّ ًََلإئ 

ی نب وصنمر رازی، اخدل

معل

، ابیشین، ریکبنب اسنخ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب احمت، 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زنیم وک رکاہی  ر دےنی ای اس یک دیپافار ےس ہصح  ےنی ےس عنم رفامای۔

ی نب وصنمر رازی، اخدل، ابیشین، ریکبنب اسنخ، :  رافی

معل

 اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب احمت، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1426    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبسا٠٤ٟک، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٥َ ٩ِ٣َ َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

َٟطُ  ٤ُِِٟش٥َٔ٠ َوَُل یَُذ  كَا٧َِت  ٠َِي٨َ٤ِِحَضا أََخاُظ ا َٓ ٨ًََِضا  ًََحزَ  ًََضا َو ٍِ أَِ٪ یَزَِر ٥ِ َيِشَتٔل َٟ َٓإِٔ٪  ًَِضا  ٠َِيزَِر َٓ  أجزَِصا إٔیَّاظُ أَِرْق 

فملس  ے رفامای  انب ریمن، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 س ےک ےئل زنیم نو  و اچےیہ ہک ےس اکتش رکے افر ارگ اےس اکتش یک اطتق ہن نو افر اس ےس اعزج آایگ نو  و اےنپ اھبیئ وک اطع رک 

 دے افر اس ےس رکاہی ہن ےل۔

 انب ریمن، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1427    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ساہللطیبا٪ ب٩ َفور، ہ٤ا٦، س٠امی٪ ب٩ ٣وسی، ًلاء، جابز ب٩ ًب :  راوی

ثََک َجا ا٢َ أََحسَّ َ٘ َٓ ًََلاّئ  ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ا٢َ َسأ٢ََ ُس٠َامِیَ َٗ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ و َحسَّ بٔزُ ب٩ُِ 

ًَِضا أَ  ٠َِيزَِر َٓ َٟطُ أَِرْق  ا٢َ ٩ِ٣َ كَا٧َِت  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ َػل ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َصا  ًَِضا أََخاُظ َوَُل یرُِکٔ  ِو ُٟٔيزِرٔ

ابیشؿ نب رففخ، امہؾ، امیلسؿ نب ومیس، اطعء، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک امیلسں نب ومٰیس  ے اطعء ےس وپاھچ ایک ھجت ےس 

اعتٰیل ہنع  ے رفامای  س یک زنیم نو اےس رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہی دحثی ایبؿ یک ےہ ہک یبن رکمی ریض اہلل 

اچےئہ ہک فہ اےس اکتش رکے ای اےنپ اھبیئ ےس اکتش رکفا ے افر اےس رکاہی  ر ہن دے رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک یج 

 اہں۔

 ابیشؿ نب رففخ، امہؾ، امیلسؿ نب ومیس، اطعء، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1428    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪، ٤ًزو، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ َحسَّ ٤َُِٟدابََزة ٩ًَِ ا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اخمربہ ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

 عنم رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمزنیم وک رکاہی  ر دےنی

     1429    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ححاد ب٩ طارع، ًبيساہلل ب٩ ًبسا٤ٟحيس، س٠ي٥ ب٩ حيا٪، سٌيس ب٩ ٣ی٨اء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ارٔعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ٌٔيُس ب٩ُِ ٣ٔی٨َاَئ  ث٨ََا َس اَ٪ َحسَّ ث٨ََا َس٠ٔي٥ُ ب٩ُِ َحيَّ ٤َِٟحٔئس َحسَّ ًَِبٔس ا  ب٩ُِ 

 َٓ َٟطُ  ا٢َ ٩ِ٣َ كَاَ٪  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  وُُل إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ًَِضا أَِو َس٤ٔ ٠َِيزَِر َٓ ١ُ أَِرٕق  ًَِضا  ـِ ُٟٔيزِرٔ

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ اَئ  ىٔی اِلرٔکَ ٌِ وَصا َي ٌُ ِوُٟطُ َوَُل َتبٔي َٗ ٌٔيٕس ٣َا  ٠ُِت َٟٔش ُ٘ َٓ وَصا  ٌُ  أََخاُظ َوَُل َتبٔي

اجحج نب اشرع، دیبع اہلل نب دبعا،دیجم، میلس نب ایحؿ، دیعس نب انیمء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س ےک اپس زادئ زنیم نو  و اےس اچےئہ ہک اےس اکتش رکے ای اےنپ اھبیئ ےس روسؽ اہلل 

اکتش رکفا ے افر اےس رففتخ تم رکے رافی ےتہک ںیہ ںیم  ے دیعس ےس وپاھچ زنیم ہن ےنچیب ےس ایک رکاہی  ر دانی رماد ےہ اوہنں 

  ے اہک یج اہں۔

 اشرع، دیبعاہلل نب دبعا،دیجم، میلس نب ایحؿ، دیعس نب انیمء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اجحج نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1430    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ًَلَی   ُ ٨َّا ٧َُدابٔز ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٠ًََِيطٔ ِضسٔ َحسَّ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َٟطُ  ٥َ ٩ِ٣َ كَا٧َِت  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َذا  َٛ یِّ َو٩ِ٣ٔ  ِِٟ٘ٔصٔ ٨ُٔؼيُب ٩ِ٣ٔ ا َٓ  ٥َ ًَِضا أَِو َوَس٠َّ ٠َِيزَِر َٓ  أَِرْق 

ًَِضا ٠َِيَس َٓ ثَِضا أََخاُظ َوإُٔلَّ  ٠ُِيَِحٔ َٓ 

زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ادمح نب وی،س، 



 

 

 س زنیم اٹبیئ  ر دےتی ےھت مہ اس اانج ےس ہصح ےتیل وج وکےنٹ ےک دعب ابںویں ںیم رہ اجات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای 

 اچےئہ ہک فہ اےس اکتش رکے ای اےنپ اھبیئ وک اکتش رک ے دے فرہن اےس ٹوھڑ دے۔صخش یک زنیم نو  و 

 ادمح نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1431    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، اب٩ ًيسی، ًبساہلل ب٩ وہب، ہظا٦ ب٩ سٌس، ابازبير ٣کی، حرضت جابز ب٩  :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ اص ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ثَىٔی صَٔظ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ ًٔيَسی َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب  ا  ٌّ ٔ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی َج٤ٔي ا٦ُ ب٩ُِ ز

٨َّا فٔی َز٣َا٪ٔ  ُٛ وُُل  ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَُط  ِّیَّ َحسَّ ٤َِٟک ٔ ا ٕس أَ٪َّ أَبَا اٟزُّبَيِر ٌِ ٥َ  َس ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٔ ٥َ ف ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َِٟاذٔیَا٧َأت  ٍٔ بٔا ُ ٠ُٔث أَِو اٟزُّب ُّْ ُط أَِرْق ٧َأُِخُذ اِْلَِرَق بٔاٟ َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ كَا٧َِت  َ٘ َٓ َٔک  ی ذَٟ

ًِضَ  ٥ِ یَزَِر َٟ إِٔ٪  َٓ ًَِضا  ٠َِيزَِر ٠ُِي٤ِٔشَِٜضآَ َٓ ٥َِٟ ی٨َ٤َِِحَضا أََخاُظ  إِٔ٪  َٓ ٠َِي٨َ٤ِِحَضا أََخاُظ  َٓ  ا 

اوباطرہ، ادمح نب یسیع، انب فبہ، انب یسیع، دبعاہلل نب فبہ، اشہؾ نب دعس، اابزح ، یکم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ںیم رہنفں ےک انکرفں فایل زنیم ےس اہتیئ ای وچاھتیئ فوصؽ رکےت ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن

ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ابرے ںیم وگتفگ رک ے ےک ےئل ڑھکے نو ےئگ افر رفامای  س یک زنیم نو  و اچےئہ ہک فہ 

 یئ وک تفم ںیم ہن دے  و اس وک رفک ےل۔اےس اکتش رکے افر ارگ فہ اےس اکتش ہن رکے  و اےنپ اھبیئ وک تفم ددیے  س ارگ اھب

اوباطرہ، ادمح نب یسیع، انب فبہ، انب یسیع، دبعاہلل نب فبہ، اشہؾ نب دعس، اابزح ، یکم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1432    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ہ، س٠امی٪، ابوسٔيا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َياَ٪  ِٔ ث٨ََا أَبُو ُس َ٪ َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ازٕ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َح٤َّ َّی َحسَّ ُت ى ٌِ ٢َ َس٤ٔ

ٌٔزِصَا ٠َِيَضِبَضا أَِو ُٟٔي َٓ َٟطُ أَِرْق  و٢ُ ٩ِ٣َ كَا٧َِت  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

، ییحی نب امحد، اوبتراہن، امیلسؿ، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ینثم

فملس ےس ںیم  ے انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت  س یک زنیم نو اےس اچےیہ ہک فہ ہبہ رک دے ای اعرتی فاداھر  ر دے 

 دے۔

 نب ینثم، ییحی نب امحد، اوبتراہن، امیلسؿ، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1433    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طارع، ابواٟحواب، ٤ًار اب٩ رزیٙ، حرضت ا٤ًع :  راوی

٤ًَِٔع بَٔضَذ  َ ٩ًَِ اِْل  ٕٙ اُر ب٩ُِ ُرَزیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  أب َحسَّ َِٟحوَّ ث٨ََا أَبُو ا ارٔعٔ َحسَّ ث٨َٔيطٔ َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ َٗ و َحسَّ َُّط  ٔ َُيَِر أ٧َ ا٢َ ا اِْلِٔس٨َاز

ًَِضا َرُجَّل  ٠ُِيزِرٔ َٓ ًَِضا أَِو  ٠َِيزَِر َٓ 

اجحج نب اشرع، اوباوجلاب، امعر انب رزقی، رضحت اشمع ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ  نکی اس ںیم ہی ےہ ہک فہ اس ںیم یتیھک 

 رکے ای یسک صخش وک اکتش رکا دے۔

 اجحج نب اشرع، اوباوجلاب، امعر انب رزقی، رضحت اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1434    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ث، ًبساہلل ب٩ ابی س٤٠ہ، ٤ٌَا٪ ب٩ ابی ًياغ، حرضت جابز ب٩ ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، ٤ًزو، اب٩ حار :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٜ ُ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ب ٤ًَِْزو َوصَُو اب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٔ و َحسَّ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَب ثَطُ أَ٪َّ  ی يِّرا َحسَّ



 

 

َّی اہللُ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًَيَّإغ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ أَبٔی  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ثَُط  أئ َس٤َ٠ََة َحسَّ ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٨َّا ُٛ وُُل  ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َي َّطُ َس٤ٔ ٍْ أ٧َ ٔ ثَىٔی ٧َآ َٜيِْر َوَحسَّ ُ ا٢َ ب َٗ ٍٔ ب٩ِٔ  اِْلَِرٔق  ٔ ٨َا َحٔسیَث َرآ ٌِ ٨َا َذَٟٔک حٔيَن َس٤ٔ ِٛ ٧رُِکٔی أَِرَؿ٨َا ث٥َُّ َتَز

 َخٔسیٕخ 

اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، رمعف، انب احرث، دبعاہلل نب ایب ہملس، امعنؿ نب ایب ایعش، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل 

فملس  ے زنیم رکاہی  ر دےنی ےس عنم رفامای رضحت ریکب  ے اہک ہک ےھجم رضحت  ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

دےتی انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایبؿ ایک ہک اس  ے انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک مہ اینپ زونیمں وک رکاہی  ر 

 ثی ینس  و اےس ٹوھڑ دای۔ےھت رھپ مہ  ے  ب راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دح

اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، رمعف، انب احرث، دبعاہلل نب ایب ہملس، امعنؿ نب ایب ایعش، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1435    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخي٤ْہ، ابی زبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ََة  َْ ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِي ٍٔ  و َحسَّ ٩ًَِ بَِي ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ أَبٔی اٟزُّبَيِر

أئ َس٨ََتئِن أَِو ثَََلثّا ـَ ِٟبَِي  اِْلَِرٔق ا

 فآہل فملس  ے اخیل زنیم وک ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 دف ای نیت اسؽ ےک ےئل ےنچیب ےس عنم رفامای ینعی رکاہی  ر دےنی ےس۔

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1436    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ح٤يس ارعد، س٠امی٪ ب٩  :  راوی

 ٨ًہ ًتيٙ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی 

اُٟوا حَ  َٗ ٕب  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ث٨ََا َس ٩ًَِ و َحسَّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس سَّ

ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٕٙ ًَتٔي َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٔد  ٨ٔيَن َوفٔی رَٔواَیٔة اب٩ِٔ أَبٔی  ح٤َُِيٕس اِْلرَِعَ ٍٔ اٟشِّ ٩ًَِ بَِي  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

ٔ ٔس٨ٔيَن  ٤َز َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بَِي  َطِیَبَة 

دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، دیمح ارعج، امیلسؿ نب قیتع، رضحت اجرب ریض اہلل 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دنچ اسوں یک عیب ےس عنم رفامای افر انب ایب ہبیش یک رفاتی ےہ ہک اعتٰیل ہنع

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ولھپں یک دنچ اسؽ ےک ےئل عیب رک ے ےس عنم رفامای۔

رحب، ایفسؿ نب ہنییع، دیمح ارعج، امیلسؿ نب قیتع، رضحت اجرب  دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1437    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ح٠وانی، ابوتوبة، ٣ٌاویہ، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ َیِحٌ اؤیَُة  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أَبُو َتِوبََة َحسَّ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   ٕ ْٔير َٛ ی ب٩ِٔ أَبٔی 

ًَِضا  ٠َِيزَِر َٓ ُط أَِرْق  َٟ ٥َ ٩ِ٣َ كَا٧َِت  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ إِٔ٪ أَبَی ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٓ أَِو َٟٔي٨َ٤ِِحَضا أََخاُظ 

٠ُِي٤ِٔشِک أَِرَؿطُ  َٓ 

، اعمفہی، ییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  نسح

 

ة
ت 
ولحاین، اوب و

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س یک زنیم نو  و اچےئہ ہک اےس اکتش رکے ای اےنپ اھبیئ وک اطع رک دے ارگ فہ 

 ینپ زنیم وک رفک ےل۔ااکنر رک دے  و ا

، اعمفہی، ییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ة
ت 
 نسح ولحاین، اوب و

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

  رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیمزنیم وک

     1438    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ح٠وانی، ابوتوبة، ٣ٌاویہ، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، یزیس ب٩ ٌَي٥، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ا ث٨ََا ا ِي٥ٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  و َحسَّ ٌَ ٕ أَ٪َّ َیزٔیَس ب٩َِ َُ ْٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  اؤَیُة  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َتِوبََة َحسَّ

ِٟحُ  ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٩ًَِ ا ٥َ ی٨ََِهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ أَِخبََرُظ أ٧َ ًَ َٓ و٢ٔ  ٤ُِٟزَاب٨ََُة ُ٘ ِبٔس اہللٔ ا ًَ ا٢َ َجابٔزُ ب٩ُِ  َ٘

اُئ اِْلَِرٔق  و٢ُ َٔکَ ُ٘ ُِٟح ٔ َوا ٤ِز ٤َزُ بٔاٟتَّ َّْ  اٟ

، اعمفہی، ییحی نب ایب ریثک، سیدی نب میعن، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

 

ة
ت 
 نسح ولحاین، اوب و

زماہنب افر وقحؽ ےس عنم رفامای  و اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای زماہنب اتزہ وجھکر وک کشخ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

 وجھکر ےک دبےل دےنی افر وقحؽ زنیم وک رکاہی  ر دےنی وک ےتہک ںیہ۔

، اعمفہی، ییحی نب ایب ریثک، سیدی نب میعن، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 

ة
ت 
  ریض اہلل اعتٰیل ہنعنسح ولحاین، اوب و

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1439    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌي :  راوی

٩ًَِ ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َػأٟٕح 

ا٢َ  َٗ ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ  صَُزیَِزَة  ٠َةٔ َوا َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 ےس عنم رفامای۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے احمہلق افر زماہنب

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلامحؿ اقری، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم زنیم وک رکاہی  ر دےنی



 

 

     1440    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زاؤز ب٩ حؼين، سٔيا٪ ٣ولی اب٩ ابی اح٤س، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرن اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َياَ٪ ٣َِولَی اب٩ِٔ أَبٔی أَِح٤ََس و َحسَّ ِٔ ُِٟحَؼئِن أَ٪َّ أَبَا ُس ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ ا ی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص 

 ِٟ ٩ًَِ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  وُُل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔيٕس ا ٍَ أَبَا َس َُّط َس٤ٔ ٠َ أَِخبََرُظ أ٧َ َٗ ٤َُِٟحا ٤ُِٟزَاب٨ََُة ٤ُزَاب٨ََٔة َوا ٔة َوا

اُئ اِْلَِرٔق  ٠َُة َٔکَ َٗ ٤َُِٟحا ٔ فٔی ُرُؤٔض ا٨َِّٟد١ٔ َوا ٤َز َّْ َراُئ اٟ
ٔ

 اِطت

اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب ا،س، داؤد نب نیصح، ایفسؿ ومیل انب ایب ادمح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 زماہنب افر احمہلق ےس عنم رفامای افر زماہنب درتخ  ر یگل نویئ وجھکرں وک رففتخ رک ے وک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

 افر احمہلق زنیم وک رکاہی  ر دےنی وک ےتہک ںیہ۔

 اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب ا،س، داؤد نب نیصح، ایفسؿ ومیل انب ایب ادمح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1441    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوربيٍ ًتکی و ابوربيٍ، یهی، :  راوی

ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َٗ ث٨ََا و  ٍٔ َحسَّ ا٢َ أَبُو اٟزَّبٔي َٗ َتکٔیُّ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوأَبُو اٟزَّبٔي ا٢َ  َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  َح٤َّ

٨َّا ُٛ وُُل  ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َي ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َس٤ٔ َّی اہللُ  ٍْ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ٔ ٥َ َرآ ًَ زَ َٓ  ٢َ ًَا٦ُ أَوَّ َّی كَاَ٪  ٔ بَأِّسا َحً ِٟدٔبِر ٨ًَِطُ َُل ٧ََزی بٔا  ٥َ ٧ََهی 

ی ف اوبرعیب، یحی، امحد نب زدی، رمعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ

ک

 

غی

زنیم وک ہصح  ر  ییحی نب ییحی، اوبرعیب 

دےنی ںیم وکیئ رحج  ںیہ ایخؽ رکےت ےھت اہیں کت ہک  ب الہپ اسؽ آای  و راعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس  ے اس ےس عنم رفامای ےہ۔

ی ف اوبرعیب، یحی، امحد نب زدی، رمعف، رضحت انب رمع :  رافی

ک

 

غی

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1442    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی طیبہ، سٔيا٪، ًلی ب٩ ححز، ابزاہي٥ ب٩ زی٨ار، اس٤اًي١، اب٩ ٠ًيہ، ایوب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوبرک ب٩ اب :  راوی

 وٛيٍ، سٔيا٪، ٤ًز ب٩ زی٨ار، اب٩ ًیی٨ہ

ٕ َوإٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ زٔی ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  َياُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ ٨َإر و َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ اَُل َحسَّ َٗ

 ِ٤ًَ  ٩ًَِ ُض٥ِ  َياُ٪ ك٠ُُّ ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َوٛٔي ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ َة  ٔ ٠ًَُيَّ زٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 َٓ ٠َُط َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ِْ ٨َاُظ ٩ِ٣ٔ أَِج٠ٔطٔ ٣ٔ ِٛ  تََر

، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، یلع نب رجح، اربامیہ نب دانیر، اامسلیع، انب ہیلع، اویب، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، رمع نب دانیر

 یئ  ر دانی ٹوھڑ دای۔انب ہنییع ایس دحثی یک درگی اانسد ذرک یک ںیہ  نکی انب ہنییع یک دحثی ںیم ےہ ہک مہ  ے اس فہج ےس زنیم وک اٹب

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، یلع نب رجح، اربامیہ نب دانیر، اامسلیع، انب ہیلع، اویب، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، رمع نب  :  رافی

 دانیر، انب ہنییع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1443    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، ایوب، ابی اٟد٠ي١، ٣حاہس، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٕ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ٍَ و َحسَّ ِٔ ََ  ٍْ ٔ ٨َا َرآ ٌَ ِس ٨َ٣َ َ٘ َٟ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  َِٟد٠ٔي١ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔي١ُ  إِٔس٤َ

 أَِرٔؿ٨َا

یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، ایب الیلخل، اجمدہ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ رضحت راعف ریض اہلل 

   ے امہری زنیم ےک عفن ےس رفک دای۔اعتٰیل ہنع

 یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، ایب الیلخل، اجمدہ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دےنی ےک ایبؿ ںیم زنیم وک رکاہی  ر



 

 

     1444    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ زریٍ، ایوب، حرضت ٧آٍ، اب٩ ٤ًزسے روایت ےہ ٛہ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٍٕ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ  و َحسَّ ًَلَی  ًَُط  ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز كَاَ٪ یرُِکٔی ٣َزَارٔ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب 

 َّ اؤیََة َحً ٌَ َٓةٔ ٣ُ ٤َاَ٪ َوَػِسّرا ٩ِ٣ٔ خََٔل ِْ ٥َ َوفٔی إ٣َٔاَرةٔ أَبٔی برَِکٕ َو٤ًََُز َوًُ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٓ َػل ُط فٔی آَٔخٔ خََٔل َِ اؤیََة أَ٪َّ ی ب٠ََ ٌَ ةٔ ٣ُ

٠َِيطٔ َوأ٧ََا ٣َ  ًَ ََٓسَخ١َ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث ٓٔيَضا ب٨َِٔهٕی  ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ یَُحسِّ ٔ ا٢َ كَاَ٪ َرُسو٢ُ َرآ َ٘ َٓ َٟطُ  َ َشأ َٓ طُ  ٌَ

٤َِٟزَارٔ  أئ ا ٩ًَِ َٔکَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨ََِهی  ًَ َّی اہللُ  ٍُ ب٩ُِ اہللٔ َػل ٔ ٥ًََ َرآ ا٢َ َز َٗ ُس  ٌِ ٨ًََِضا َب ُس َوكَاَ٪ إَٔذا ُسئ١َٔ  ٌِ َضا اب٩ُِ ٤ًََُز َب َٛ تََر َٓ  َٔ

٨ًََِضا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ   َخٔسیٕخ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع  ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، اویب، رضحت انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع

 فآہل فملس ےک زامہن ںیم افر رضحت اوبرکب ف رمع ف امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف ںیم افر اعمفہی ریض اہلل یک الختف ےک ادتبایئ

 دحثی یچنہپ ہک راعف نب دخ ، ریض اہلل اایؾ کت اینپ زنیم اک رکاہی ےتیل ےھت اہیں کت ہک اریم اعمفہی یک الختف ےک آرخ ںیم ا ںیہ ہی

اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ںیم یہن ایبؿ رکےت ںیہ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےک اپس آ ے افر ںیم اؿ 

 زنیم ےک رکاہی ےس عنم رکےت ےک اسھت اھت افر اؿ ےس اس ابرے ںیم وپاھچ  و راعف  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےھت  و انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس ےک دعب اےس ٹوھڑ دای رھپ  ب اس ےک دعب اؿ ےس اس ابرے ںیم وپاھچ اجات  و فہ رفامےت 

 ہک انب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس عنم ایک ےہ۔

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، اویب، رضحت انعف، انب رمعےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1445    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از ب٩ زیس، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، ایوب، اب٩ ٠ًيہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َ ث ٕ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  اْز ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا و َحسَّ ص٤َُا  ٌٔي١ُ لِٔکَ ٨َا إِٔس٤َ

یَضا َٓکَاَ٪ َُل یرُِکٔ َٔک  َس ذَٟ ٌِ َضا اب٩ُِ ٤ًََُز َب َٛ تََر َٓ ا٢َ  َٗ َة  ٠َطُ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ِْ ٣ٔ ٔ  اِْلِٔس٨َاز

دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ انب ہیلع یک دحثی اوبرعیب، اوباکلم، امحد نب زدی، یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، انب ہیلع، انب رمع ایس 



 

 

 رابرہک ںیم ہی ااضہف ےہ ہک اس ےک دعب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےس ٹوھڑ دای افر فہ زنیم رکاہی  ر ہن دےتی ےھت زمارترں وک۔

 اوبرعیب، اوباکلم، امحد نب زدی، یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، انب ہیلع، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1446    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤زسے روایت ےہ ٛہ ٣يں اب٩ ٤ًز ٛے سات٭ رآٍ ب٩ خسیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، حرضت ٧آٍ، اب٩ ً :  راوی

ٔلَی  ٍَ اب٩ِٔ ٤ًََُز إ ا٢َ َذَصِبُت ٣َ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َِٟبََلٔن و َحسَّ َّی أََتاُظ بٔا ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َحً ٔ َرآ

أَِخبََرظُ  َٓ  َٔ ٤َِٟزَارٔ أئ ا ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

انب ریمن، دیبع اہلل، رضحت انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انب رمع ےک اسھت راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ ایگ 

 ربخ دی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زمارترں وک زنیم رکا ے اہیں کت ہک فہ اؿ ےک اپس اقمؾ البط ںیم آ ے افر ا ںیہ

  ر دےنی ےس عنم رفامای ےہ۔

 انب ریمن، دیبعاہلل، رضحت انعف، انب رمعےس رفاتی ےہ ہک ںیم انب رمع ےک اسھت راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1447    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 آٍ، اب٩ ٤ًزاب٩ ابی خ٠ٕ، ححاد ب٩ طارع، زَکیا ب٩ ًسی، ًبيساہلل ب٩ ٤ًزو، زیس ب٩ ح٥ٜ، حرضت ٧ :  راوی

ًَٔسٓیٕ أَِخبََر٧َا ًُبَِيُس ا یَّاُئ ب٩ُِ  ث٨ََا َزََکٔ اَُل َحسَّ َٗ ارٔعٔ  اُد ب٩ُِ اٟظَّ ٕٕ َوَححَّ ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ َزیِٕس  ٤ِزٕو  ًَ ہللٔ ب٩ُِ 

 ِٟ ََٓذََکَ صََذا ا ا  ٌّ ٔ َُّط أَتَی َرآ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٥َٜٔ َِٟح ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َحٔسیَث 

انب ایب فلخ، اجحج نب اشرع، زرکای نب دعی، دیبع اہلل نب رمعف، زدی نب مکح، رضحت انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ انب رمع ریض 

 ملس ےس ذرک یک۔اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ے  و اوہنں  ے ہی دحثی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 انب ایب فلخ، اجحج نب اشرع، زرکای نب دعی، دیبعاہلل نب رمعف، زدی نب مکح، رضحت انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمزنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایب

     1448    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، حشين اب٩ حش٩ ب٩ يشار، اب٩ ًو٪، حرضت ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

وِ  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ىٔی اب٩َِ َحَش٩ٔ ب٩ِٔ َيَشإر َحسَّ ٌِ ث٨ََا حَُشيِْن َي َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز كَاَ٪ َیأُِجزُ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٪ٕ

ُف  ٌِ ٩ًَِ َب ََٓذََکَ  ا٢َ  َٗ َِٟيطٔ  ٔ ُط إ ٌَ َٙ بٔی ٣َ ا٧َِل٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ ا  ّْ َئ َحٔسی ٨َُٓبِّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ  اِْلَِرَق  ٤ًُُو٣َتٔطٔ َذََکَ ٓٔيطٔ 

 َّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ یَأُِجزِظُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ طُ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٛ تََر َٓ ا٢َ  َٗ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ  طُ ٧ََهی 

دمحم نب ینثم، نیسح انب نسح نب اسیر، انب ترؿ، رضحت انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع زنیم یک ارجت 

 فہ ےھجم اسھت ےل رک اس یک رطػ ےلچ افر راعف  ے اےنپ اچچؤں ےس ےتیل ےھت ا ںیہ راعف یک دحثی ےک ابرے ںیم ربخ دی یئگ انچہچن

 دحثی ذرک یک افر اس ںیم ذرک ایک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےس عنم رفامای ےہ انب رمع ریض اہلل

 اعتٰیل ہنع ےس رکاہی ٹوھڑ دای افر فہ زنیم اک رکاہی ہن ےتیل ےھت۔

 دمحم نب ینثم، نیسح انب نسح نب اسیر، انب ترؿ، رضحت انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1449    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یزیس ب٩ ہارو٪، اب٩ ًو٪ :  راوی

 َٓ ا٢َ  َٗ ٔ َو ًَِوٕ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ ٔف ٤ًُُو٣َتٔطٔ و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َب ثَُط  َحسَّ

َّی اہللُ  ٥َ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ   

دمحم نب احمت، سیدی نب اہرفؿ، انب ترؿ ایس دحثی یک دفرسی  دن ےہ ہک رضحت راعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ اچچؤں ےس یبن 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ایبؿ یک۔

 دمحم نب احمت، سیدی نب اہرفؿ، انب ترؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1450    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث ب٩ سٌس، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، حرضت :  راوی

ِي١ُ ب٩ُِ  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب و َحسَّ َخأٟٕس 

ًَِبَس  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  ا٢َ أَِخبََرنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ َُّط  ََِؼارٔیَّ كَاَ٪ أ٧َ َ ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ اِْل ٔ ُط أَ٪َّ َرآ َِ َّی ب٠ََ ی أََرٔؿيطٔ َحً اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز كَاَ٪ یرُِکٔ

 َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُث  ا٢َ یَا اب٩َِ َخٔسیٕخ ٣َاَذا تَُحسِّ َ٘ َٓ ًَِبُس اہللٔ  ٠ََ٘ٔيُط  َٓ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ ٠ًََِيطٔ َو َی٨َِهی  ٥َ فٔی ی اہللُ  َس٠َّ

ثَأ٪ أَ  ِس َطضَٔسا بَِسّرا یَُحسِّ َٗ َّ َوكَا٧َا  ًَِمَّ ُت  ٌِ ِبسٔ اہللٔ َس٤ٔ ٌَ ٔ ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ ٟ ٔ ا٢َ َرآ َٗ أئ اِْلَِرٔق  ارٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َٔکَ ص١َِ اٟسَّ

ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َٗ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ  َػل ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥ُ٠ًَِ فٔی  ٨ُِت أَ ُٛ ِس  َ٘ َٟ

 ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَسَث فٔی َذٟ ًَ َّی اہللُ  ًَِبُس اہللٔ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ی ث٥َُّ َخٔشَی  تََرَک اِْلَِرَق ترُِکَ َٓ ٤َٔ٠ًَطُ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ   َک َطِيّئا 

اَئ اِْلَِرٔق   َٔکَ

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ، نب دعس، لیقع نب اخدل، انب باہب، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ٰیل انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ زنیم وک رکاہی  ر دےتی ےھت اہیں کت ہک ا ںیہ ہی ابت یچنہپ ہک راعف نب دخ ، ااصنری ریض اہلل اعت

ہنع زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےس عنم رکےت ںیہ انچہچن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےس ےلم افر اؿ ےس اہک اے انب دخ ،! آپ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زنیم ےک رکاہی ےک ابرے ںیم ایک دحثی ایبؿ رکےت ںیہ؟  و راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک ںیم  ے اےنپ دفونں اچچؤں ےس انس افر فہ دبر یک گنج ںیم رشکی نو ے فہ دفونں رھگ ہنع  ے دبعاہلل ر

فاوں ےس دحثی ایبؿ رکےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زنیم رکاہی  ر دےنی ےس عنم ایک رضحت دبعاہلل ریض 

نوں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع رابرک ںیم زنیم رکاہی  ر دی اجیت  یھ رھپ اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ںیم اج ات 

رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس وخػ ےس ہک نو اتکس ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ابرے ںیم وکیئ مکح دای نو 

 ڑ دای۔وج اؿ ےک ملع ںیم ہن نو زنیم وک رکاہی  ر دانی ٹوھ

 دبعاکلمل نب بیعش نب ق ، نب دعس، لیقع نب اخدل، انب باہب، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...نیعم اانج  ر زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 نیعم اانج  ر زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1451    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححزسٌسی، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اس٤اًي١، اب٩ ٠ًيہ، ایوب، يٌلی ب٩ حٜي٥، س٠امی٪ ب٩ يشار، حرضت  :  راوی

 لٰی ٨ًہرآٍ ب٩ خسیخ رضی اہلل تٌا

ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ ٠ًَُيَّ  ث٨ََا إِٔس٤َ اَُل َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ُ٘ ٌِ ٔسیُّ َوَي ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ٜٔي٥ٕ و َحسَّ لَی ب٩ِٔ َح ٌِ ٩ًَِ َي ٩ًَِ أَیُّوَب  َة 

٨َّا ٧َُحا١ُٔٗ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  اِْلَِرَق 

ا٢َ ٧ََضا٧َا َ٘ َٓ ََٓحائ٨ََا َذاَت َیِو٦ٕ َرُج١ْ ٩ِ٣َ ٤ًُُو٣ًَٔی  ٤َُِٟشِمَّ  ا٦ٔ ا ٌَ ٍٔ َواٟلَّ ُ ٠ُٔث َواٟزُّب ُّْ یَضا بٔاٟ ٨رُِکٔ ٠َِيطٔ  َٓ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٩ًَِ أَ   ٥َ یََضا َوَس٠َّ ٨َٓرُِکٔ ٨ََٟا ٧ََضا٧َا أَِ٪ ٧َُحا١َٔٗ بٔاِْلَِرٔق   ٍُ َٔ َِ َ ا َوكََوأًَيُة اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ أ ٌّ ٔ ٨ََٟا ٧َآ ٕ كَاَ٪  ٍٔ ٣ِز ُ ٠ُٔث َواٟزُّب ُّْ ًَلَی اٟ

ائََضا َظ َٔکَ ًََضا َوََکٔ ًََضا أَِو یُزِرٔ ٤َُِٟشِمَّ َوأ٣َََز َربَّ اِْلَِرٔق أَِ٪ َیزَِر ا٦ٔ ا ٌَ  َو٣َا ٔسَوی َذَٟٔک  َواٟلَّ

یلع نب رجحدعسی، وقعیب نب اربامیہ، اامسلیع، انب ہیلع، اویب، یلعی نب میکح، امیلسؿ نب اسیر، رضحت راعف نب دخ ، ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع رابرک ںیم زنیم رکاہی  ر دےتی ےھت افر مہ اس اک رکاہی

اہنیئ افر وچاھتیئ افر نیعم اانج فوصؽ رکےت ہک اکی دؿ ریمے اچچؤں ںیم ےس اکی آدیم امہرے اپس آ ے اوہنں  ے اہک ںیمہ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امہرے عفن ےک اکؾ ےس عنم رفامای افر اہلل افر اس ےک روسؽ یک ااطتع ںیم امہرے ےئل زایدہ 

 رکاہی  ر دےنی ےس عنم رفامای ہکبج مہ اہتیئ افر وچاھتیئ افر نیعم اانج ےک دبہل رکاہی  ر دےتی ےھت افر آپ عفن ےہ افر ںیمہ زنیم وک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زنیم ےک امکل وک مکح دای ہک فہ اےس اکتش رکے ای یسک ےس اکتش رکفا ے افر زنیم وک رکاہی  ر دےنی افر 

 ےس یھب عنم رفامای۔یسک دفرسی رطح اس ےک العفہ دےنی 

یلع نب رجحدعسی، وقعیب نب اربامیہ، اامسلیع، انب ہیلع، اویب، یلعی نب میکح، امیلسؿ نب اسیر، رضحت راعف نب دخ ،  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرففتخ اک ایبؿرخدی  :   ابب



 

 

 نیعم اانج  ر زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1452    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، س٠امی٪ ب٩ يشار، حرضت رآٍ ب٩ خسیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخ  َ٪ ب٩َِ َيَشإر و َحسَّ ُت ُس٠َامِیَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٜٔي٥ٕ  لَی ب٩ُِ َح ٌِ ٔلَیَّ َي َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  بََر٧َا َح٤َّ

ٍٔ ث٥َُّ َذََکَ  ُ ٠ُٔث َواٟزُّب ُّْ ًَلَی اٟ یَضا  ٨َٓرُِکٔ ٨َّا ٧َُحا١ُٔٗ بٔاِْلَِرٔق  ُٛ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ ُث  ِْ یَُحسِّ  ١ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٠ًَُيَّةَ ب٤ٔٔ

ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، اویب، امیلسؿ نب اسیر، رضحت راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ زنیم وک رکاہی  ر 

 دےتی  و اہتیئ افر وچاھتیئ ہصح رکاہی فوصؽ رکےت ابیق دحثی یلع ریض اہلل یک دحثی یک رطح ذرک یک۔

 ییحی، امحد نب زدی، اویب، امیلسؿ نب اسیر، رضحت راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 نیعم اانج  ر زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1453    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس ب٩ حارث، ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساُلًلی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی رعوبہ، حرضت يٌلی ب٩  :  راوی

 حٜي٥

٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب َحسَّ ُٙ ب٩ُِ و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ًِلَی ح و َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ

٠َِْطُ  ٣ٔ ٔ ٜٔي٥ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز لَی ب٩ِٔ َح ٌِ ٩ًَِ َي وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی رَعُ ُض٥ِ  ِبَسةُ ك٠ُُّ ًَ  إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا 

امیہ، انب ایب رعفہب، رضحت یلعی نب میکح ےس یھب اؿ اانسد ییحی نب بیبح، اخدل نب احرث، رمعف نب یلع، دبعاالیلع، ااحسؼ نب ارب

 ےک اسھت یہی دحثی رمفی ےہ۔

 ییحی نب بیبح، اخدل نب احرث، رمعف نب یلع، دبعاالیلع، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رعفہب، رضحت یلعی نب میکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 نیعم اانج  ر زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1454    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، جزیز ب٩ حاز٦، حرضت يٌلی ب٩ حٜي٥ :  راوی



 

 

 َ ٔ أَِخب اصٔز ث٨َٔيطٔ أَبُو اٟلَّ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ و َحسَّ ٔ ٩ًَِ َرآ  ٔ ٜٔي٥ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز لَی ب٩ِٔ َح ٌِ ٩ًَِ َي  ٕ َر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ

ٔف ٤ًُُو٣َتٔطٔ  ٌِ ٩ًَِ َب  ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٥َ َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

نب میکح ےس یھب اؿ اانسد ےک اسھت ہی دحثی رمفی ےہ  نکی اس ںیم رضحت راعف اوباطرہ، انب فبہ، رجری نب احزؾ، رضحت یلعی 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ اچچؤں اک فاہطس ایبؿ  ںیہ ایک۔

 اوباطرہ، انب فبہ، رجری نب احزؾ، رضحت یلعی نب میکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 نیعم اانج  ر زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1455    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٍ ب٩ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣شہز، یحٌی ب٩ ح٤زہ، ابو٤ًزو اوزاعی، ابی ا٨ٟحاشی ٣ولی رآٍ ب٩ خسیخ، حرضت رآ :  راوی

 خسیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ٤ِزٕو اِْل ًَ ثَىٔی أَبُو  ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ ٕ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُِشضٔز ثَىٔی إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی ا٨ََّٟحأشیِّ ٣َِولَی َحسَّ ِوَزاعٔیُّ 

ٍٕ أَ٪َّ ُهَضيَِر ب٩َِ َرا ٔ ٩ًَِ َرآ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرآ َّی اہللُ  ِس ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ أََتانٔی ُهَضيِْر  َٗ ُط  ُّ٤ًَ ٍٕ َوصَُو  ٔ ٓ

 ٌّٙ ُضَو َح َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠ُِت َو٣َا َذاَک ٣َا  ُ٘ َٓ ا  ّ٘ ٔ ٕ كَاَ٪ ب٨َٔا َرآ َٟىٔ ٩ًَِ أ٣َِز َ ا٢َ َسأ َٗ وَ٪   ٌُ َٕ َتِؼ٨َ ِي َٛ ی 

 َٗ  ٔ ٌٔير ٔ أَِو اٟظَّ ٤ِز ٙٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٍٔ أَِو اِْلَِوُس ًَلَی اٟزَّبٔي ٠ُِت ٧َُذأجزُصَا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ ٠ُوا اِزَرًُوَصا أَِو ب٤ََٔحا٥ُِٜٔ٠ٔٗ  ٌَ ِٔ ََل َت َٓ ا٢َ 

 أَِزٔرًُوَصا أَِو أ٣َِٔشُٜوصَا

رمعف افزایع، ایب اشاجنیش ومیل راعف نب دخ ،، رضحت راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب وصنمر، اوبرہسم، ییحی نب زمحہ، اوب

ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اچچ ریہظ نب راعف ریمے اپس آ ے افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اےسی اکؾ ےس 

؟ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وج رفامای فہ قح ےہ اوہنں  ے عنم رک دای وج امہرے ےئل عفن دنم اھت  و ںیم  ے اہک فہ ایک ےہ

اہک ہک ھجم ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وپاھچ ہک مت اےنپ وتیھکں وک ایک رکےت نو؟ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل 

وجھکر ای وج ےک نیعم فقس ےک دبےل  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  ہیلع فآہل فملس! مہ اس وک رکاہی  ر دےتی ںیہ وچاھتیئ دیپافار ای

 رفامای ااسی ہن رکف اےس وخد اکتش رکف ای دفرسے ےس اکتش رکاؤ ای اےس اےنپ اپس رفےک روھک۔

 دخ ، ریض اہلل ااحسؼ نب وصنمر، اوبرہسم، ییحی نب زمحہ، اوبرمعف افزایع، ایب اشاجنیش ومیل راعف نب دخ ،، رضحت راعف نب :  رافی



 

 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 نیعم اانج  ر زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1456    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، ابی ا٨ٟحاشی، حرضت رآٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟ  إر  َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًرِٔکٔ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ َرآ  َحأشیِّ 

 ٕ طٔ ُهَضيِر ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ٥َ بَٔضَذا َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 دمحم نب احمت، دبعارلنمح نب دہمی، رکعہم نب امعر، ایب اشاجنیش، رضحت راعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ںیم فاہطس ذرک  ںیہ ایک۔ ےس ہی دحثی رفاتی یک افر اےنپ اچچ ریہظ اک درایمؿ

 دمحم نب احمت، دبعارلامحؿ نب دہمی، رکعہم نب امعر، ایب اشاجنیش، رضحت راعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ ںیموس ے اچدنی ےک دبےل زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایب

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وس ے اچدنی ےک دبےل زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1457    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ربيٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ح٨و٠ہ ب٩ ٗيص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ اض ےن :  راوی

 حرضت رآٍ ب٩ خسیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َة ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔي ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٍَ ب٩َِ َحسَّ ٔ َّطُ َسأ٢ََ َرآ ِيٕص أ٧َ َٗ  

ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ ا َ٘ َٓ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ ٚٔ َخٔسیٕخ  َِٟورٔ َصٔب َوا ٠ُِت أَبٔاٟذَّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ََل بَأَِض بٔطٔ  َٓ  ٔٚ َِٟورٔ َصٔب َوا ا بٔاٟذَّ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ 

 ے رضحت راعف نب دخ ،  ییحی نب ییحی، رہعیب نب ایب دبعارلنمح ، رضحت ہلظنح نب س ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس



 

 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

اوہنں  ے زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےس عنم رفامای ںیم  ے رعض ایک ایک وس ے افر اچدنی ےک ترض یھب رکاہی  ر دےنی ےس عنم ےہ؟  و 

 اہک ہک وس ے افر اچدنی ےک دبےل رکاہی  ر دےنی ںیم وکیئ رحج  ںیہ۔

ییحی نب ییحی، رہعیب نب ایب دبعارلامحؿ، رضحت ہلظنح نب س ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس  ے رضحت راعف  :  رافی

 نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وس ے اچدنی ےک دبےل زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1458    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت ح٨وہ ب٩ ٗيص اَؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، اوزاعی، ربيٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٤ا٪، حرض :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ حَ  َة ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔي یُّ 
ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔ ُٙ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ِيٕص َحسَّ َٗ ثَىٔی َح٨َِو٠َُة ب٩ُِ  سَّ

 ٩ًَِ ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ  ٔ ُِٟت َرآ َ ا٢َ َسأ َٗ ََِؼارٔیُّ  َ ٤ََّا كَاَ٪ ا٨َّٟاُض یَُذأجزُوَ٪ اِْل ا٢َ َُل بَأَِض بٔطٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٔٚ َِٟورٔ َصٔب َوا أئ اِْلَِرٔق بٔاٟذَّ َٔکَ

َِٟحَساو٢ٔٔ َوأَِطَياَئ ٩ِ٣ٔ اٟ َبا٢ٔ ا ِٗ ٤َِٟاذٔیَا٧َأت َوأَ ًَلَی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َيِض٠ُٔک َصَذا َويَ ًَلَی  َٓ  َٔ َِّر ِش٥ُ٠َ َصَذا ز

 ُ٠ ٌِ ا َطِيْئ ٣َ أ٣ََّ َٓ ٨ُِط  ًَ ٠َٔذَٟٔک ُزٔجَز  َٓ اْئ إُٔلَّ صََذا  ٥ِ٠َ َی٩ُِٜ ٨٠َّٟٔأض َٔکَ َٓ َََٓل بَأَِض بٔطٔ َوَيِش٥ُ٠َ َصَذا َوَیِض٠ُٔک صََذا  ٤ُوْ٪  ـِ  و٦ْ ٣َ

ہ نب س ، ااصنری ریض ا

ظ

ط

 

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ااحسؼ، ٰیسیع نب وی،س، افزایع، رہعیب نب ایب دبعارلنمح ، رضحت ذی

 ے راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس زنیم وک وس ے افر اچدنی ےک ترض رکاہی  ر دےنی ےک ابرے ںیم وپاھچ اوہنں  ے اہک اس 

زنیم رکاہی  ر دےتی ںیم وکیئ رحج  ںیہ وگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم رہن ےک انکرفں افر انںویں ےک رسفں  ر 

ےھت  و ضعب افاقت اس زنیم یک ابتیہ نویت افر دفرسی الستم ریتہ افر ضعب دہعف ہی الستم ریتہ افر فہ یالک نو اجیت افر ووگں 

 ںیم ےس ضعب وک ےچب نو ے ےک العفہ ھچک رکاہی فوصؽ ہن نوات ایس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس عنم رفامای اہں ارگ

 رکاہی ےک دبےل وکیئ نیعم افر امضتن دشہ زیچ نو  و رھپ وکیئ رحج  ںیہ۔

ہ نب س ، ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ظ

ط

 

 ااحسؼ، ٰیسیع نب وی،س، افزایع، رہعیب نب ایب دبعارلامحؿ، رضحت ذی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وس ے اچدنی ےک دبےل زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1459    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًتبہ، یحٌی، اب٩ سٌيس، حرضت ح٨و٠ہ زرقی :  راوی

ث٨ََا  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا  وُُل َحسَّ ُ٘ ٍَ ب٩َِ َخسٔیٕخ َي ٔ ٍَ َرآ َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة اٟزَُّرقٔیِّ أ٧َ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ  ُس

ُض٥ِ صَٔذظٔ ََفُب٤ََّا أََِخَ  َٟ ٨َا صَٔذظٔ َو َٟ ًَلَی أَ٪َّ  ی اِْلَِرَق  ٨َّا ٧رُِکٔ ُٛ ا٢َ  َٗ َّل  ِ٘ ََِؼارٔ َح َ ثََر اِْل ِٛ ٨َّا أَ ٨ََضا٧َا  َجِت ُٛ َٓ ِد َصٔذظٔ  ٥َِٟ تَُِخٔ صَٔذظٔ َو

٥ِ٠َ ی٨ََِض٨َا َٓ  ُٚ َِٟورٔ ا ا  ٩ًَِ َذَٟٔک َوأ٣ََّ

رمعف اندق، ایفسؿ نب ہبتع، ییحی، انب دیعس، رضحت ہلظنح زریق ےس رفاتی ےہ ہک راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ےھت مہ 

رشط ےس رکاہی  ر دےتی ےھت ہک اہیں یک دیپافار امہرے ےئل افر ہی اؿ ےک ےئل  ااصنر ںیم ےس زایدہ احمہلق فاےل ےھت افر زنیم اس

یھبک اہیں دیپافار نویت افر فاہں ہن نویت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اس ےس عنم رک دای رہباحؽ اچدنی ےک دبےل دےنی 

 ےس ںیمہ عنم  ںیہ ایک۔

 نب دیعس، رضحت ہلظنح زریقرمعف اندق، ایفسؿ نب ہبتع، ییحی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وس ے اچدنی ےک دبےل زنیم رکاہی  ر دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1460    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ح٤از، اب٩ ٣ْىی، یزیس ب٩ ہارو٪، حرضت یحٌی ب٩ سٌيس :  اویر

 ًَ ا  ٌّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ َج٤ٔي َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا اْز ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ٌٔيٕس بَٔضَذا َحسَّ ٩ِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس

ٔ ٧َِحَوظُ   اِْلِٔس٨َاز

 د، انب ینثم، سیدی نب اہرفؿ، رضحت ییحی نب دیعس  ے یھب اس دحثی وک رفاتی ایک ےہ۔اوبرعیب، امح

 اوبرعیب، امحد، انب ینثم، سیدی نب اہرفؿ، رضحت ییحی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ ںیمزمارتع افر ومارجہ ےک ایب

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زمارتع افر ومارجہ ےک ایبؿ ںیم

     1461    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، حرضت ًبساہلل ب٩ سائب :  راوی

 َ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌ ٕ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َِٟواحٔسٔ ب٩ُِ زٔیَازٕ ح و َحسَّ ِبُس ا ًَ ٩ًَِ  ی أَِخبََر٧َا  ص٤َُا  لِٔکَ

ًَةٔ  ٤ُِٟزَاَر ٩ًَِ ا  ١ٕٔ٘ ٌِ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ائٔٔب  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ِیَبانٔیِّ  أک أَ٪َّ  اٟظَّ حَّ َـّ ا٢َ أَِخبََرنٔی ثَابُٔت ب٩ُِ اٟ َ٘ َٓ

٨ًَِضَ  ًَةٔ َوفٔی رَٔوایَةٔ اب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة ٧ََهی  ٤ُِٟزَاَر ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َِٟ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ١ٕٔ٘ َو ٌِ ُِٟت اب٩َِ ٣َ َ ا٢َ َسأ َٗ ا َو

ِبَس اہللٔ  ًَ  ُيَش٥ِّ 

دبعاوادح نب زاید، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، رضحت دبعاہلل نب اسبئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دبعاہلل نب لقعم ییحی نب ییحی، 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس زمارتع ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اوہنں  ے اہک ہک ےھجم اثتب نب کاحک ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ربخ دی 

 فملس  ے زمارتع ےس عنم رفامای انب ایب ہبیش یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 اس ےس عنم ایک افر ےتہک ںیہ ہک انب لقعم ےس ںیم  ے وپاھچ دبعاہلل اک انؾ  ںیہ ایل۔

 ہلل نب اسبئییحی نب ییحی، دبعاوادح نب زاید، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، رضحت دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زمارتع افر ومارجہ ےک ایبؿ ںیم

     1462    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

از، ابوًوا٧ہ، س٠امی٪ طیبانی، حرضت ًبساہلل ب٩ سائب سے روایت ےہ ٛہ ہ٥ ًبساہلل اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌی ب٩ ح٤ :  راوی

 ب٩ ١ٌ٘٣ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ِیَبان َ٪ اٟظَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًََوا٧ََة  ازٕ أَِخبَر٧ََا أَبُو  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ِبٔس اہللٔ بِ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ا٢َ یِّ  َٗ ائٔٔب  ٩ٔ اٟشَّ

٥ًََ ثَابْٔت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ا٢َ َز َ٘ َٓ ٔة  ًَ ٤ُِٟزَاَر ٩ًَِ ا ٨َِٟاُظ  َ َشأ َٓ  ١ٕٔ٘ ٌِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ ًَلَی  ٩ًَِ َزَخ٨َ٠ِا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ َّی اہللُ  ل

ا٢َ َُل بَأَِض بَٔضا َٗ ٤َُِٟذاَجَزةٔ َو ٔة َوأ٣َََز بٔا ًَ ٤ُِٟزَاَر  ا

احسؼ نب وصنمر، ییحی نب امحد، اوبتراہن، امیلسؿ ابیشین، رضحت دبعاہلل نب اسبئ ےس رفاتی ےہ ہک مہ دبعاہلل نب لقعم ریض اہلل ا

اعتٰیل ہنع ےک اپس احرض نو ے افر اؿ ےس زمارتع ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اوہنں  ے اہک ہک رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زمارتع ےس عنم رفامای ےہ افر ارجت  ر دےنی اک مکح دای ےہ افر رفامای ہک اس ںیم وکیئ   ے اہک ہک روسؽ اہلل یلص

 رحج  ںیہ۔

ااحسؼ نب وصنمر، ییحی نب امحد، اوبتراہن، امیلسؿ ابیشین، رضحت دبعاہلل نب اسبئ ےس رفاتی ےہ ہک مہ دبعاہلل نب لقعم  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زنیم ہبہ رک  ے ےک ایبؿ ںیم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم ہبہ رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1463    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو، ٣حاہس، كاؤض، رآٍ ب٩ خسیخ، حرضت ٤ًزویحٌی ب٩ یحٌی،  :  راوی

ِٙ ب٨َٔ  ٔ ا٢َ َٟٔلاُوٕض ا٧َِل٠ َٗ ٤ًَِزٕو أَ٪َّ ٣َُحاصّٔسا   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َح٤َّ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َحسَّ ٔ ٔلَی اب٩ِٔ َرآ ا إ

٩ًَِ أَبٔيطٔ  َِٟحٔسیَث  ٍِ ٨ِ٣ُٔط ا اِس٤َ ٥ُ٠ًَِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ ِو أَ َٟ ِّی َواہللٔ  ٔن ا٢َ إ َٗ َٓا٧َِتَضَزُظ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َػل

ىٔی ابِ  ٌِ ٥ُ٠ًَِ بٔطٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َي ثَىٔی ٩ِ٣َ صَُو أَ ٩ِٜٔ َحسَّ ٠ُِتطُ َوَل ٌَ َٓ ٨ًَُِط ٣َا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ َّی اہللُ اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩َ

٠ُو٣ّ  ٌِ ّجا ٣َ ٠َِيَضا ََخِ ًَ ُط ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َیأُِخَذ  َٟ ا٢َ َْلَِ٪ ی٨َ٤ََِح اٟزَُّج١ُ أََخاُظ أَِرَؿطُ َخيِْر  َٗ  ا٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ےہ ہک اجمدہ  ے اطؤس ےس اہک ہک ںیمہ راعف نب ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، رمعف، اجمدہ، اطؤس، راعف نب دخ ،، رضحت رمعف ےس رفاتی 

دخ  ، ےک ڑلےک ےک اپس ےل ولچ افر اؿ ےس دحثی ونس وج فہ اےنپ ابپ ےک فاےطس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ن اطؤس  ے اجمدہ وک ڑھجاک افر اہک اہلل یک مسق! ارگ ںیم اج ات نوات ہک روسؽ اہلل
 
ی  ہ 
ت

 

ب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اطؤس ےس رفاتی رک

اس ےس عنم ایک ےہ  و ںیم ہن رکات  نکی ےھجم دحثی ایبؿ یک اس  ے وج احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس زایدہ اجےنن فاےل ںیہ ینعی 

یئ وک اینپ زنیم ہبہ رک دے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ارگ وکیئ آدیم اےنپ اھب

  و ہی اس ےس نیعم رکاہی ف رخاج فوصؽ رک ے ےس رتہب ےہ

 ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، رمعف، اجمدہ، اطؤس، راعف نب دخ ،، رضحت رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فرففتخ اک ایبؿ رخدی :   ابب

 زنیم ہبہ رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1464    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ًزو، حرضت ٤ًز ب٩ كاؤض :  راوی

 َّ ٩ًَِ كَاُوٕض أ٧َ ٤ِزٕو َواب٩ُِ كَاُوٕض  ًَ  ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ًَِبٔس و َحسَّ َٟطُ یَا أَبَا  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٤ِْزو  ًَ ا٢َ  َٗ ُط كَاَ٪ یَُدابٔزُ 

 َ ٥َ ٧ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُّض٥ِ یَز٤ًُُِوَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل إ٧ٔ َٓ ٤َُِٟدابََزَة  َت صَٔذظٔ ا ِٛ ِو َتَز َٟ ٤ًَِزُو أَِخبََرنٔی اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَِی  َ٘ َٓ ٤َُِٟدابََزةٔ  ٩ًَِ ا َهی 

٤ُ٠ًَِضُ  ا٢َ ی٤َِ أَ َٗ ٤ََّا  ٨ًََِضا إ٧ٔ ٥ِ ی٨ََِط  َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ىٔی اب٩َِ  ٌِ َُٟط ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ٥ِ بَٔذَٟٔک َي ٥ِ أََخاُظ َخيِْر  ُٛ ٨َُح أََحُس

٠ُو٣ّا ٌِ ّجا ٣َ ٠َِيَضا ََخِ ًَ  َیأُِخَذ 

رفاتی ےہ ہک اطؤس اینپ زنیم اخمربہ  ر داتی اھت رمعف ےتہک ںیہ ںیم  ے ا ںیہ اہک انب ایب رمع، ایفسؿ، رمعف، رضحت رمع نب اطؤس ےس 

 اے اوبدبعارلنمح اکش مت اخمربہ ٹوھڑ دف ویکہکن وگ ےتہک ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اخمربہ ےس عنم ایک  و اوہنں  ے

س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ربخ دی ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس اہک اے رمعف! ےھجم اؿ ےس زایدہ اجےنن فاےل ینعی انب ابع

ےس عنم  ںیہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ںیم ےس وکیئ ارگ اےنپ اھبیئ وک زنیم ہبہ رک دے  و ہی اس ےک ےئل اس ےس 

 رتہب ےہ ہک فہ اس ےس نیعم رخاج ف رکاہی فوصؽ رکے۔

  ایب رمع، ایفسؿ، رمعف، رضحت رمع نب اطؤسانب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم ہبہ رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1465    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اب٩ ابی ٤ًز، ث٘فی، ایوب، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩  :  راوی

 جزیخ، ًلی ب٩ ححز، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ْشیک، طٌبہ، حرضت ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، اب٩ ًباض

ث٨ََ  ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ فٔیُّ  َ٘ َّْ ث٨ََا اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔي ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َج٤ٔي ا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح

ٕ حَ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َياَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا سَّ

٠ًََ َْشٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ُض٥ِ  َبَة ك٠ُُّ ٌِ ٩ًَِ ُط ٥َ ٧َِحَو َحٔسیْٔض٥ِٔ یٕک   ِيطٔ َوَس٠َّ



 

 

رج ،، یلع نب رجح، لضف نب  انب ایب رمع، یفقث، اویب، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب رل ، ق ،، انب

ومیس، رشکی، ہبعش، رضحت رمعف نب دانیر، اطؤس، انب ابعس یک رفاتی یک رطح دفرسی  دنات ایبؿ یک ںیہ اؿ اانسد ےس یھب ایس 

 رطح دحثی رمفی ےہ۔

، انب رج ،، یلع نب رجح، انب ایب رمع، یفقث، اویب، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب رل ، ق ، :  رافی

 لضف نب ومیس، رشکی، ہبعش، رضحت رمعف نب دانیر، اطؤس، انب ابعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم ہبہ رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1466    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ًَِبْس أَِخبََر٧َا َو ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َو٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ  و َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا اٟزَّزَّ

 ٥ِ ُٛ ا٢َ َْلَِ٪ ی٨َ٤ََِح أََحُس َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َیأُِخَذ كَاُوٕض  أََخاُظ أَِرَؿطُ َخيِْر 

 ُ٠ ٌِ َذا َٟٔظِيٕئ ٣َ َٛ َذا َو َٛ ٠َِيَضا  ٠َةُ ًَ َٗ ٤َُِٟحا ََِؼارٔ ا َ ١ُ َوصَُو ب٠َٔٔشأ٪ اِْل ِ٘ َِٟح ًَبَّإض صَُو ا ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ َو َٗ  و٦ٕ 

دبع نب دیمح، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

وکیئ اےنپ اھبیئ وک اینپ زنیم ہبہ رک دے ہی اس ےس اینت اینت ولعمؾ زیچ فوصؽ رک ے ےس  ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای مت ںیم ےس

، ےہ  ےس ااصنر احمہلق ےتہک ںیہ۔
ذق
 رتہب ےہ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای یہی 

 ٰیل ہنعدبع نب دیمح، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زنیم ہبہ رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1467    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہلل ب٩ جٌَف، ًبيساہلل ب٩ ٤ًزو، زیس ب٩ ابی ا٧يشہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ زیس، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، ًبسا :  راوی

 كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ِّیُّ َحسَّ ََفٕ اٟزَّق ٌِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی  ٨َا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ و َحسَّ ٤ًَِزٕو 



 

 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ َزیِٕس  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َُٟط أَِرْق أ٧َُِيَشَة  ا٢َ ٩ِ٣َ كَا٧َِت  َٗ  ٥َ

َُّط أَِ٪ ی٨َ٤ََِحَضا أََخاُظ َخيِرْ  إ٧ٔ َٓ 

داریم، دبعاہلل نب رفعج، دیبع اہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، دبعاکلمل نب زدی، اطؤس، رضحت انب ابعس دبع اہلل نب دبعارلنمح 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س صخش ےک اپس زنیم نو افر فہ اےس اےنپ 

  ےہ۔اھبیئ وک ہبہ رکے  و اس ےک ےیل ہی رتہب

دبعاہلل نب دبعارلامحؿ داریم، دبعاہلل نب رفعج، دیبعاہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، دبعاکلمل نب زدی، اطؤس، رضحت انب  :  رافی

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑی اک ایبؿیتیھک اب : ابب

 ...اسماقت افر وجھکر افر یتیھک ےک ہصح  ر اعمہلم رک ے ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اسماقت افر وجھکر افر یتیھک ےک ہصح  ر اعمہلم رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1468    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رحب، یحٌی، ٗلا٪، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، زہير ب٩  :  راوی

اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصيِر ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٍْ ٔ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ

ٕ أَِو َزِر  ٤ًََُز أَ٪َّ  ُد ٨ِ٣َٔضا ٩ِ٣ٔ ث٤ََز ًَا١َ٣َ أَص١َِ َخِيبََر بَٔظِِطٔ ٣َا یََِخُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َٕ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ادمح نب لبنح، زریہ نب رحب، ییحی، اطقؿ، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فآہل فملس  ے الہ ریبخ ےس زنیم یک دیپافار لھپ ای یتیھک ےس فصن  ر لمع رکاای۔ ہیلع

 ادمح نب لبنح، زریہ نب رحب، ییحی، اطقؿ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسماقت افر وجھکر افر یتیھک ےک ہصح  ر اعمہلم رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1469    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، ًلی اب٩ ٣شہز، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ٩ًَِ اب٩ِٔ  و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕ أَِخبََر٧َا ًُبَِيُس اہللٔ  ًَلٔیٌّ َوصَُو اب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ٔسیُّ َحسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَِلی َرُسو٢ُ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َ ا٢َ أ َٗ  ٤ًََُز 

 َٓ  َٕ ٕ أَِو َزِر ُد ٩ِ٣ٔ ث٤ََز ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َخِيبََر بَٔظِِطٔ ٣َا یََِخُ َّی اہللُ  ا اہللٔ َػل ّ٘ ٕٙ ث٤ََا٧ٔيَن َوِس ٔلی أَِزَواَجُط ك١َُّ َس٨َٕة ٣ٔائََة َوِس ٌِ کَاَ٪ ُي

َّی اہللُ ََّر أَِزَواَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َش٥َ َخِيبََر َخي َٗ ا َولَٔی ٤ًَُزُ  َّ٤٠َ َٓ  ٕ ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ َط ّ٘ ی٩َ َوِس ٕ َؤًِْشٔ َُٟض٩َّ اِْلَِرَق ٩ِ٣ٔ َت٤ِز  ٍَ ٔل ِ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ يُ  

 ِٟ ٤َِٟاَئ َو٨ِ٣ُٔض٩َّ َوا ٨ِٔ٤َُٓض٩َّ ٩ِ٣َ اِخَتاَر اِْلَِرَق َوا  ٩َ ِٔ اِخَت٠َ َٓ  ٕ ًَا٦ َٚ ك١َُّ  َُٟض٩َّ اِْلَِوَسا  ٩َ٤َ ـِ َٚ  ٤َاَئ أَِو َي ٩ِ٣َ اِخَتاَر اِْلَِوَسا

٤َِٟاَئ  ٩ِ اِخَتاَرَتا اِْلَِرَق َوا َِٔؼُة ٤٣َّٔ ًَائَٔظُة َوَح َٓکَا٧َِت  ًَا٦ٕ   ك١َُّ 

 انب رہسم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل یلع نب رجح دعسی، یلع

فملس  ے زنیم ریبخ اس یک دیپافار لھپ ای یتیھک ےس فصن ےک ترض دی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات ریض 

 رکےت ےھت او ی فقس وجھکر افر  سی فقس وج  ب رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہفیلخ انب ے ےئگ اہلل اعتٰیل ہنع وک رہ اسؽ وس فقس اطع

ؽ اؿ ےک افر اوماؽ ربیخ وک میسقت ایک ایگ  و ازفاج یبن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اایتخر دای ہک فہ اینپ زنیم افر اپین ےس ہصح ےل ںیل ای رہ اس

اج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم االتخػ نوا ضعب  ے  و رہ اسؽ افاسؼ وک اایتخر ایک افر ضعب ےئل افاسؼ رقمر رک دےیئ اجںیئ ازف

  ے زنیم افر اپین وک دنسپ ایک دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع اؿ ںیم ےس  ںیھ وہنجں  ے زنیم

 افر اپین وک دنسپ ایک۔

 دعسی، یلع انب رہسم، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلع نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اسماقت افر وجھکر افر یتیھک ےک ہصح  ر اعمہلم رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1470    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ  ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٪َّ َرُسوو َحسَّ َّی اہللُ  ٢َ اہللٔ َػل

ًَلٔیِّ بِ  ٔ َحٔسیٔث  َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َتؽَّ ا ِٗ ٕ َوا َٕ أَِو ث٤ََز َد ٨ِ٣َٔضا ٩ِ٣ٔ َزِر کَا٧َِت ًَا١َ٣َ أَص١َِ َخِيبََر بَٔظِِطٔ ٣َا ََخَ َٓ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ٕ َو ٩ٔ ٣ُِشضٔز



 

 

٩ِ اِخَتاَرَتا اِْلَِر  َؼُة ٤٣َّٔ ِٔ ٥َِٟ ًَائَٔظُة َوَح َُٟض٩َّ اِْلَِرَق َو  ٍَ ٔل ِ٘ ٥َ أَِ٪ ُي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََّر أَِزَواَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َخي َٗ ٤َِٟاَئ َو َق َوا

٤َِٟاَئ   یَِذَُکِ ا

 ریبخ وک انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے الہ

زنیم یک دیپافار یتیھک ای لھپ ےک فصن  ر اعلم انبای ابیق دحثی سگر یکچ  نکی اس ںیم اوہنں  ے ہی ذرک  ںیہ ایک دیسہ اعہشئ دصہقی 

وک  ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع اؿ ںیم ےس  ںیھ وہنجں  ے زنیم افر اپین وک دنسپ ایک افر اہک ہک ازفاج رہطمات

 اایتخر دای ایگ ہک اؿ ےک ےیل زنیم عطق رک دی اج ے افر اپین اک ذرک  ںیہ ایک۔

 انب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿیتیھک ابڑی اک  :   ابب

 اسماقت افر وجھکر افر یتیھک ےک ہصح  ر اعمہلم رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1471    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیسٟيثی، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َٗ و َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس ا٠َِّٟيثٔیُّ  ا ٨َا  َّ٤َٟ ا٢َ 

ًَلَی أَ  ص٥ُِ ٓٔيَضا  ٥َ أَِ٪ ُئَقَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت یَُضوزُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ِٓتُتَٔحِت َخِيبَرُ َسأ َد ٨ِ٣َٔضا ا ٕٔ ٣َا ََخَ ًَلَی َِٔؼ ٠٤َُوا  ٌِ ِ٪ َي

ًَلَی َذَٟٔک ٣َا ٔطئِ  ٥ِ ٓٔيَضا  ُٛ
٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَُٔقُّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  َٔ ٔ َواٟزَِّر ٤َز َّْ ٔ َحٔسیٔث ٩ِ٣ٔ اٟ َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َٚ ا ٨َا ث٥َُّ َسا

 َ ٩ًَِ ًُب  ٕ ٕ َواب٩ِٔ ٣ُِشضٔز َيأُِخُذ َرُسو٢ُ اہللٔ اب٩ِٔ ٤َُ٧يِر َٓ ٕٔ َخِيبََر  ِض٤َأ٪ ٩ِ٣ٔ َِٔؼ ًَلَی اٟشُّ َش٥ُ  ِ٘ ٤َزُ يُ َّْ ِئس اہللٔ َوَزاَز ٓٔيطٔ َوكَاَ٪ اٟ

ُِٟد٤َِص  ٥َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ےہ ہک  ب ریبخ حتف ایک ایگ  و وہید اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، ااسہم نب زدییثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک ہک ا ںیہ ریبخ ںیم یہ زنیم یک دیپافار لھپ افر یتیھک ںیم ےس فصن ےک ترض اک 

رہھٹ ے دفں اگ  اکتشری رک ے ےک ےئل رےنہ دںی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم ںیہمت اس لمع  ر اس فتق کت

 ب کت مہ اچںیہ ےگ ابیق دحثی سگر یکچ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ربیخ ےک فصن لھپ وک دف وصحں ںیم میسقت ایک اجات اھت افر روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ںیم ےس سمخ احلص رکےت۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، ااسہم نب زدییثیل، انعف، رضحت انب رمع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اسماقت افر وجھکر افر یتیھک ےک ہصح  ر اعمہلم رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1472    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ر٣ح، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ًََُز 

َت٠ٔ٤ُوَصا ٩ِ٣ٔ أ٣ََِوأٟض٥ِٔ ٠ًََ  ٌِ ًَلَی أَِ٪ َي ٔ َخِيبََر ٧َِد١َ َخِيبََر َوأَِرَؿَضا  ٔلَی یَُضوز ٍَ إ َٓ َّطُ َز ٠َِيطٔ  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  َؤَٟزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٥َ َطِِطُ ث٤ََزٔصَا  َوَس٠َّ

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انب رل ، ق ،، دمحم نب دبعارلنمح ، انعف، رضحت انب رمع ریض ا

ریبخ ےک درتخ افر اس یک زنیم وک وہید ریبخ ےک رپسد اس ابت  ر ایک ہک فہ اےنپ اوماؽ ےس اس یک دختم رکںی ےگ افر اہلل ےک 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اس ےک لھپ اک فصن نواگ۔

 رل ، ق ،، دمحم نب دبعارلامحؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اسماقت افر وجھکر افر یتیھک ےک ہصح  ر اعمہلم رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1473    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى ُٔلبِ  ِٔ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوا٠َّٟ ٍٕ َوإِٔسَح ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ثَىٔی و َحسَّ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجزَیِٕخ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ٔ َرآ

َِٟيُضوَز َوا٨ََّٟؼاَری ٩ِ٣ٔ أَِرٔق  أب أَِجلَی ا َِٟدلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ِٟحَٔحازٔ َوأَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ  ا

َّی ا ٔ ٨ِ٣َٔضا َوكَا٧َِت اِْلَِرُق حٔيَن ُهضَٔز َػل َِٟيُضوز اَد ا ًَلَی َخِيبََر أََراَز إَِٔخَ ا َهَضَز  َّ٤َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠َِيَضا ِهَّلِل َؤَٟزُسؤٟطٔ ہللُ  ًَ

 َّ َِٟيُضوزُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟت ا َ َشأ َٓ ٔ ٨ِ٣َٔضا  َِٟيُضوز اَد ا أََراَز إَِٔخَ َٓ ُٔوا َو٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن  ًَلَی أَِ٪ یَِٜ ص٥ُِ بَٔضا  ٥َ أَِ٪ ُئَقَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ًَلَی  ٥ِ بَٔضا  ُٛ
٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََُٔقُّ ًَ َّی اہللُ  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٤َز َّْ ُٕ اٟ ُض٥ِ َِٔؼ َٟ ٠َ٤ََضا َو َّی ًَ وا بَٔضا َحً َََٓقُّ َذَٟٔک ٣َا ٔطئ٨َِا 



 

 

َئ َوأَرٔیَحاَئ أَِجََلص٥ُِ ٤ًَُ  ٔلَی َتامِیَ  زُ إ

دمحم نب راعف، ااحسؼ نب وصنمر، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 اہلل ہیلع فآہل رفاتی ےہ ہک رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وہید فاصنری وک رس زنیم اجحز ےس اکنؽ دای ویکہکن روسؽ اہلل یلص

فملس  ب ریبخ  ر اغبل نو ے ےھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وہید وک فاہں ےس اکنےنل اک ارادہ ایک اس ےئل ہک  ب آپ یلص 

 نویئگ اہلل ہیلع فآہل فملس اس زنیم  ر اغبل نوےئگ  و فہ زنیم اہلل افر اس ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر املسمونں ےک ےئل

ےنہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وہید وک فاہں ےس اکنےنل اک ارادہ ایک  و وہید  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت  ر ر

دےنی یک دروخا ت یک ہک فہ اس زنیم یک تنحم رکںی ےگ افر اؿ ےک ےئل آداھ لھپ نواگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 رفامای مہ ںیہمت اس ابت  ر  ب کت اچںیہ ےگ رےنہ دںی ےگ فہ اس ںیم رےتہ رےہ اہیں کت ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ا ںیہ

 ہنع  ے ا ںیہ امیتء ای اراحی یک رطػ الج فنط رک دای۔

 ت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، ااحسؼ نب وصنمر، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1474    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبسا٠٤ٟک، ًلاء، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر َّی َحسَّ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

بُ  ْة َو٣َا أَك١ََ اٟشَّ َٗ َُٟط َػَس َٚ ٨ِ٣ُٔط  ّة َو٣َا ُِسٔ َٗ َُٟط َػَس ّسا إُٔلَّ كَاَ٪ ٣َا أُك١َٔ ٨ِ٣ُٔط  زُٔض ََغِ ِِ ْة َو٣َا ٣ُِش٥ٕٔ٠ َي َٗ َُٟط َػَس ُضَو  َٓ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ 

ْة َوَُل َیزَِزُؤُظ أَ  َٗ ُط َػَس َٟ ُضَو  َٓ يِرُ  ْة أَك٠ََِت اٟلَّ َٗ َٟطُ َػَس  َحْس إُٔلَّ كَاَ٪ 

انب ریمن، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س 

ےک ےئل دصہق  املسمؿ  ے وکیئ وپدا اگلای  و اس درتخ ےس وج اھکای ایگ فہ اس ےک ےئل دصہق ےہ وج اس ےس وچری ایک ایگ فہ یھب اس

ےہ افر وج دردنفں  ے اھکای فہ یھب اس ےک ےئل دصہق ےہ افر وکیئ اےس مک  ںیہ رکے اگ رگم فہ اس وپدا اگل ے فاےل ےک ےئل دصہق 



 

 

 اک وثاب نواگ۔

 انب ریمن، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1475    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ابی زبير، حرضت جابز رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ َجابٔز  ٔ زُّبَيِر

ََِؼارٔیَّ  َ ٕ اِْل ًَلَی أ٦ُِّ ٣َُبْشِّ ٥َ َزَخ١َ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َض َصَذا اہللُ  ٥َ ٩ِ٣َ ََغَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َضا  َٟ ٔة فٔی ٧َِد١ٕ 

 ِ َيأ َٓ ا  ًّ َُ َزِر ّسا َوَُل َیزَِر زُٔض ٣ُِش٥ْٔ٠ ََغِ ِِ ا٢َ َُل َي َ٘ َٓ َِٟت ب١َِ ٣ُِش٥ْٔ٠  ا َ٘ َٓ ََِشاْ٪ َوَُل َزابَّ ا٨َِّٟد١َ أ٣َُِش٥ْٔ٠ أ٦َِ كَأَفْ  ٔ ْة َوَُل ك١َُ ٨ِ٣ٔطُ إ

ْة  َٗ َٟطُ َػَس  َطِيْئ إُٔلَّ كَا٧َِت 

اؾ  ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  ے اےس رفامای ہی ابغ املسمؿ  ے اگلای رشبم ااصنرہی ےک اپس اس ےک ابغ ںیم رشتفی ےئل ےئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےہ ای اکرف  ے؟  و اس  ے اہک املسمونں  ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وکیئ املسمؿ ااسی  ںیہ وج وکیئ وپدا اگل ے ای یتیھک

 اکتش رکے افر اس ےس ااسنؿ ای اجونر ای وکیئ یھب اھک ے  و اس ےک ےئل دصہق اک وثاب نواگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1476    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ابی خ٠ٕ، روح، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا َرِوْح َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ  ٕٕ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َواب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِبٔس  و َحسَّ ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر

ّسا َوَُل  زُٔض َرُج١ْ ٣ُِش٥ْٔ٠ ََغِ ِِ و٢ُ َُل َي ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وُُل َس٤ٔ ُ٘ ٍْ أَِو اہللٔ َي َيأِك١َُ ٨ِ٣ُٔط َسبُ َٓ ا  ًّ  َزِر



 

 

ٕٕ كَائْٔز َطِيْئ كَائْٔز أَِو َط  ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ َٗ َٟطُ ٓٔيطٔ أَِجْز و   ِيْئ إُٔلَّ كَاَ٪ 

دمحم نب احمت، انب ایب فلخ، رفح، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ 

ی رک ے فاال ہک اس ےس دردنے ای اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس وپدا اگل ے 

 

ت

 

ی ی
ه
ہ

فاال وکیئ ااسی املسمؿ  ںیہ افر 

  ردنے ای افر وکیئ اھک ے رگم ہی ہک اس ںیم اس اگل ے فاےل ےک ےئل وثاب نواگ۔

 دمحم نب احمت، انب ایب فلخ، رفح، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1477    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ازة، زَکیا ب٩ اسحاٚ، ٤ًز ب٩ زی٨ار، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ سٌيس ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًب :  راوی

َٙ أَِخ  یَّاُئ ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا َزََکٔ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ٌٔئس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٍَ َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٤ِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ بََرنٔی 

ًَِبسٔ  َبسٕ َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ یَا أ٦َُّ ٣َ َ٘ َٓ َبٕس َحائّٔلا  ٌِ ًَلَی أ٦ُِّ ٣َ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وُُل َزَخ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ َض َصَذا  اہللٔ َي ٩ِ٣َ ََغَ

َيأِك١َُ ٣ٔ  َٓ ّسا  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ََغِ زُٔض ا ِِ ََل َي َٓ ا٢َ  َٗ َِٟت ب١َِ ٣ُِش٥ْٔ٠  ا َ٘ َٓ َٟطُ ا٨َِّٟد١َ أ٣َُِش٥ْٔ٠ أ٦َِ كَأَفْ  ََِشاْ٪ َوَُل َزابَّْة َوَُل كَيِْر إُٔلَّ كَاَ٪  ٔ ٨ِطُ إ

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  ٔلَی یَِو٦ٔ ا ّة إ َٗ  َػَس

ادمح نب دیعس نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، زرکای نب ااحسؼ، رمع نب دانیر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

اپس ابغ ںیم رشتفی ےل ےئگ  و رفامای اے اؾ دبعم! ہی وجھکر اک درتخ املسمؿ  ے اگل ای اکرف  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؾ دبعم ےک

 ے اس  ے اہک املسمؿ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وکیئ املسمؿ یھب وکیئ وپدا اگل ے افر اس ےس ااسنؿ افر 

 ےئل ایقتم ےک دؿ کت دصہق اک وثاب نواگ۔وچاپ ے افر  ردنے وج یھب اھکںیئ  و اس اگل ے فاےل ےک 

 ادمح نب دیعس نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، زرکای نب ااحسؼ، رمع نب دانیر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿیتیھک ابڑی اک  :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1478    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُياث، ابوَکیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابی ٣ٌاویہ، ٤ًزو ٧اٗس، ٤ًار ب٩ ٣ح٤س، ابوبرک  :  راوی

٤ًع، ابی سٔيا٪، جابز، ٤ًار، ابوَکیب، ابی ٣ٌاویہ، ا٦ ٣بْش، اب٩ ٓـي١، ا٣زاة زیس ب٩ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٓـي١، ا

 حارثہ، اسحاٚ، ابی ٣ٌاویہ، ا٦ ٣بْش

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو َُکَ ُؽ ب٩ُِ َُٔيإث ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ اؤیََة بَِزاصٔي٥َ َج٤ٔيو َحسَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ

ث٨ََ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕس ح و َحسَّ اُر ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َّ٤ًَ ث٨ََا  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ح و َحسَّ ِي١ٕ ك١ُُّ َصُذَُلٔئ  ـَ ُٓ ا اب٩ُِ 

٤ًَِْزو فٔی رٔ ٕ َزاَز  ٩ًَِ َجابٔز َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ أ٦ُِّ اِْل اَُل  َ٘ َٓ اؤیََة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ یِٕب فٔی رَٔوایَتٔطٔ  إر ح َوأَبُو َُکَ َّ٤ًَ  ٩ًَِ َوایَتٔطٔ 

اؤَیةَ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ  َٙ ٔ َزیِٔس ب٩ِٔ َحارٔثََة َوفٔی رَٔوایَٔة إِٔسَح ٩ًَِ ا٣َِزأَة ِي١ٕ  ـَ ُٓ ٕ َوفٔی رَٔواَیٔة اب٩ِٔ  ُ  ٣َُبْشِّ ٩ًَِ أ ا٢َ  َٗ ا٢َ ُرب٤ََّا  َٗ ٕ ٦ِّ ٣َُبْشِّ

 ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اُٟوا  َٗ ُض٥ِ  ١ِ َوك٠ُُّ ُ٘ ٥َِٟ َي ٥َ َوُرب٤ََّا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًََلإئ َوأَبٔی ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ َحٔسیٔث  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َِٔحو

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َارٕ  ٔ َو  اٟزُّبَيِر

ث، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، ایب اعمفہی، رمعف اندق، امعر نب دمحم، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب لیضف، اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغ

 اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب، امعر، اوبرکبی، ایب اعمفہی، اؾ رشبم، انب لیضف، ارماة زدی نب احرہث، ااحسؼ، ایب اعمفہی، اؾ رشبم اف ر فایل

 دحثی یک اچر اانسد ذرک یک ںیہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، ایب اعمفہی، رمعف اندق، امعر نب دمحم، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب  :  فیرا

 لیضف، اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب، امعر، اوبرکبی، ایب اعمفہی، اؾ رشبم، انب لیضف، ارماة زدی نب احرہث، ااحسؼ، ایب اعمفہی، اؾ رشبم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1479    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌيس، ٣ح٤س ب٩ ًبيساِٟبری، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ س یحٌی :  راوی

ا٢َ  َٗ ُى َٟٔيِحٌَی  ِٔ بَرٔیُّ َوا٠َّٟ ُِ ِٟ ُس ب٩ُِ ًُبَِيٕس ا ٌٔيٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و 

ًَوَ  ث٨ََا أَبُو  زُٔض ََغِ َحسَّ ِِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َُ ا٧ََة  ّسا أَِو یَزَِر

ْة  َٗ َٟطُ بٔطٔ َػَس ََِشاْ٪ أَِو بَضٔي٤َْة إُٔلَّ كَاَ٪  ٔ َيأِك١ُُ ٨ِ٣ٔطُ كَيِْر أَِو إ َٓ ا  ًّ  َزِر

 ر ی، اوبتراہن، داتدہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ییحی نب ییحی، ہبیتق
ي

 

لع
 نب دیعس، دمحم نب دیبعا



 

 

ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وج املسمؿ وکیئ وپدا اگل ے ای یتیھک اکتش رکے افر اس ےس  ردنے ای اسنؿ ای اجونر اھکیئ  و ہی اس 

 ہق نواگ۔اگل ے فاےل ےک ےئل دص

 ر ی، اوبتراہن، داتدہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ي

 

لع
 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، دمحم نب دیبعا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

  ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمدرتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک

     1480    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ یزیس، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٧َٔيیَّ و َحسَّ َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَس َحسَّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ ََِؼارٔ  َ ٕ ا٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ اِْل ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ ٧َِدَّل ْٔل٦ُِّ ٣َُبْشِّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  َض  َػل ٩ِ ََغَ

ٔ َحٔسیْٔض٥ِٔ  اُٟوا ٣ُِش٥ْٔ٠ ب٨َِٔحو َٗ  َصَذا ا٨َِّٟد١َ أ٣َُِش٥ْٔ٠ أ٦َِ كَأَفْ 

دبع نب دیمح، ملسم نب اربامیہ، انب سیدی، داتدہ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع 

ابغ ںیم رشتفی ےل ےئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس ابغ وک فآہل فملس ااصنر ںیم ےس اکی تررت اؾ رشبم ےک 

 املسمؿ  ے اگلای ےہ ای اکرف  ے  و اوہنں  ے اہک املسمؿ  ے ابیق دحثی سگر یکچ۔

 دبع نب دیمح، ملسم نب اربامیہ، انب سیدی، داتدہ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1481    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی زبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوكاہز، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ،  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔ أَِخبََرُظ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَ٪َّ أَبَا اٟزُّبَيِر ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َّی اہللُ  َحسَّ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ

 ٔ ا٢َ إ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا أَبُو َؿ٤َِزَة  ًَبَّازٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َت ٩ِ٣ٔ أَخٔيَک ث٤ََّزا ح و َحسَّ ٌِ َّطُ ِ٪ بٔ ٔ أ٧َ ی اٟزُّبَيِر

 ٌِ َِٟو بٔ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َََٓل َیٔح١ُّ َس٤ٔ أََػابَِتطُ َجائَٔحْة  َٓ َت ٩ِ٣ٔ أَخٔيَک ث٤ََّزا 



 

 

 ٕ ٓٙ ٔ َح يِر َِ  ََٟک أَِ٪ َتأُِخَذ ٨ِ٣ٔطُ َطِيّئا ب٥َٔ َتأُِخُذ ٣َا٢َ أَخٔيَک بٔ

فآہل  اوباطرہ، انب فبہ، انب رج ،، ایب زح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس  ے رفامای ارگ  و  ے اےنپ اھبیئ وک لھپ رففتخ رکدای افر اس لھپ وک وکیئ آامسین آتف القح نویئگ  و ریتے ےئل اس ےس وکیئ دبہل 

 ف ترض انیل اجزئ  ںیہ  و اےنپ اھبیئ وک امؽ ریغب یسک قح ےک سک زیچ ےک دبےل احلص رکے اگ؟

 ح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، انب فبہ، انب رج ،، ایب ز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1482    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ح٠وانی، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ :  راوی

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َحَش٩ْ ا  و َحسَّ

 نسح ولحاین، اوباعمص، انب رج ، ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 اعمص، انب رج ،نسح ولحاین، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1483    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، ح٤يس، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیح :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِيسٕ  ََفٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ُٗتَِیَبُة َو ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  

ا٢َ َتِح٤َزُّ َوَتِؼََفُّ ًَ  َٗ ٨َ٠ِا ْٔل٧ََٕص ٣َا َزصُِوَصا  ُ٘ َٓ َّی َتزِصَُو  ٔ ا٨َِّٟد١ٔ َحً ٍٔ ث٤ََز ٩ًَِ بَِي ٤ََزَة ب٥َٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّْ ٍَ اہللُ اٟ  أََرأَیَِتَک إِٔ٪ ٨َ٣َ

 َتِشَتٔح١ُّ ٣َا٢َ أَخٔيَک 

، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ییحی نب اویب، ہبیتق، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، دیمح

فآہل فملس  ے وجھکر یک عیب ےس عنم ایک اہیں کت ہک رگن ہن ڑکپے رافی ےتہک ںیہ ںیم  ے رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک 



 

 

ایک ایخؽ ےہ ہک ارگ اہلل لھپ وک رفک ےل  و  و اےنپ اھبیئ اک رگن آ ے اک ایک بلطم ےہ اوہنں  ے اہک اس اک رسخ ای زرد نو اجان آپ اک 

 امؽ سک زیچ ےک ترض الحؽ رکے اگ۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، دیمح، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1484    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، ٣اٟک، ح٤يس كوی١، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو اٟ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِيٕس اٟلَّ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأْٟک  اصٔز ٠َِيطٔ  لَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ا٢َ إٔذَ  َ٘ َٓ ا٢َ َتِح٤َزُّ  َٗ اُٟوا َو٣َا تُزِهَٔی  َٗ َّی تُزِهَٔی  ٔ َحً ٤ََزة َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بَِي ٥َ ٧ََهی  ب٥َٔ َتِشَتح١ُّٔ ٣َا٢َ أَخٔيَک َوَس٠َّ َٓ ٤ََزَة  َّْ ٍَ اہللُ اٟ  ا ٨َ٣َ

اوباطرہ، انب فبہ، امکل، دیمح وطلی، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ایک ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فملس  ے ولھپں یک عیب ےس عنم ایک اہیں کت ہک رگن ہن آاج ے احصہب  ے رعض ایک زت یہ

 رفامای اس اک رسخ نو اجان افر رفامای  ب اہلل لھپ وک رفک ےل  و رھپ  و سک زیچ ےک دبےل اےنپ اھبیئ اک امؽ الحؽ رکے اگ؟

 اوباطرہ، انب فبہ، امکل، دیمح وطلی، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1485    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ًباز، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، حرضت :  راوی

 َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ ح٤َُِيٕس  ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٥َِٟ َحسَّ ا٢َ إِٔ٪  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

٥ِ ٣َا٢َ أَخٔ  ُٛ ب٥َٔ َيِشَتح١ُّٔ أََحُس َٓ ٤ٔزَِصا اہللُ  ِْ  يطٔ یُ

اس دمحم نب ابعد، دبعایزعسی نب دمحم، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ارگ اہلل 

 درتخ  ر لھپ ہن اگل ے  و رھپ مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اھبیئ اک امؽ ےسیک الحؽ رکے اگ۔

 ت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ابعد، دبعایزعسی نب دمحم، رضح :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اگل ے افر یتیھک ابڑی رک ے یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1486    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بْشب٩ ح٥ٜ، ابزاہي٥ ب٩ زی٨ار، ًبساٟحبار ب٩ اٌَٟلء، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ح٤يس ارعد، س٠امی٪ ب٩ ًتيٙ، حرضت  :  راوی

 جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اُٟ  َٗ ُى ٟٔبِْٔشٕ  ِٔ ََلٔئ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ِبُس ا ًَ ٥َٜٔ َوإٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ زٔی٨َإر َو َِٟح ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ َحسَّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس وا َحسَّ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز بٔوَ  َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ َجابٔز  ٕٙ ًَتٔي َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٔد  َٙ َوصَُو ح٤َُِيٕس اِْلرَِعَ ا٢َ أَبُو إِٔسَح َٗ َِٟحَوائٔٔح  ٍٔ ا ِؿ

ِبُس اٟزَّ  ًَ ث٨ََا  َياَ٪ بَٔضَذاَػاحُٔب ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس  ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ بِْٔشٕ 

رشبنب مکح، اربامیہ نب دانیر، دبعاابجلر نب االعلء، ایفسؿ نب ہنییع، دیمح ارعج، امیلسؿ نب قیتع، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ےک مکح دای۔ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے آافت یک فہج ےس اصقنؿ نو ے وک فعض رک ے

رشبنب مکح، اربامیہ نب دانیر، دبعاابجلر نب االعلء، ایفسؿ نب ہنییع، دیمح ارعج، امیلسؿ نب قیتع، رضحت اجرب ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرقض ںیم ےس ھچک اعمػ رک 

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رقض ںیم ےس ھچک اعمػ رک دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1487    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، بٜير، ًياق ب٩ ًبساہلل، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ُِٟدِس  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ ًَٔيأق ب٩ِٔ   ٕ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ أُٔػيَب َرُج١ْ فٔی َحسَّ َٗ رٔیِّ 

َٜثَُر َزیِ  َٓ ًََضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ث٤َٔإر ابَِتا ًَ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٗوا ًَ ٥َ َتَؼسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ُُط 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٓاَئ َزی٨ِٔطٔ  َٔک َو ِّ ذَٟ ٥ِ٠َ یَِب٠ُ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َٚ ا٨َّٟاُض  َتَؼسَّ َٓ ٠َِيطٔ  َز٣َائٔطٔ ُخُذوا ٣َا ًَ ُِ ٔ  َوَس٥ََّ٠ ٟ



 

 

َِٟيَص   َل٥ُِٜ إُٔلَّ َذَٟٔک  َوَجِست٥ُِ َو

ہبیتق نب دیعس، ق ،، ریکب، ایعض نب دبع اہلل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

یلص اہلل فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی آدیم وک ولھپں ںیم اصقنؿ نوا وج اس  ے رخدیے ےھت افر اس اک رقض زایدہ نوایگ  و روسؽ اہلل 

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس  ر دصہق رکف ووگں  ے اس  ر دصہق ایک  نکی ہی رمق اس ےک رقض وک وپرا رک ے ےک ربارب ہن چنہپ یکس 

انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک رقض وخانوں ےس رفامای وج مت وک لم اج ے فہ احلص رکف افر اہمترے ےئل 

  اس ےک اپس اھت۔رصػ یہی ےہ وج

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، ریکب، ایعض نب دبعاہلل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ب ےک ایبؿ ںیمرقض ںیم ےس ھچک اعمػ رک دےنی ےک اابحتس

     1488    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبساُلًلی، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًز ب٩ حارث، بٜير ب٩ اطخ :  راوی

 ِٟ ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًِلَی أَِخبََر٧َا  َ ًَِبسٔ اِْل ثَىٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٔ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٜيِر ُ ٩ًَِ ب َحارٔٔث 

٠َطُ  ِْ ٣ٔ 

 وی،س نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب احرث، ریکب نب اجش ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 وی،س نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب احرث، ریکب نب اجش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رقض ںیم ےس ھچک اعمػ رک دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1489    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ا٦ ٤ًزة ب٨ت ًبساٟزح٤ا٪، اس٤اًي١ ب٩ ابی اویص، س٠امی٪ اب٩ بَل٢، یحٌی ب :  راوی

 سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ثَىٔی أَخٔی  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِٕص َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ َُيِرُ َواحٕٔس ٩ِ٣ٔ أَِػَحاب٨َٔا  ثَىٔی  ٩ًَِ َیِحٌَی و َحسَّ َ٪ َوصَُو اب٩ُِ بََٔل٢ٕ 



 

 

َِٟت َس بِ  ا َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤َِزَة ب٨َِٔت  ًَ طُ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أ٣َُّ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی اٟزَِّجا٢ٔ ٣َُح٤َّ ٌٔيٕس  ٍَ ٩ٔ َس و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَائَٔظَة َت ُت  ٌِ ٔ٤

ًَأَٟيٕة أَِػَواتُضُ  َِٟبأب  ٕ بٔا ٥َ َػِوَت ُخُؼو٦ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  طُ فٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٔ ٍُ اِْلََخَ َوَيِشتَرِٓ ٤َا َوإَٔذا أََحُسص٤َُا َيِشَتِؤؿ

ا٢َ أَ  َ٘ َٓ ٠َِيض٤َٔا  ًَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َََٓخَ  ١ُ ٌَ ِٓ و٢ُ َواہللٔ َُل أَ ُ٘ ١ُ َطِيٕئ َوصَُو َي ٌَ ِٔ ًَلَی اہللٔ َُل َي ِّی  ٤َُِٟتأَل ی٩َِ ا

ا٢َ  َٗ  َٖ زُو ٌِ ٤َ ِٟ ٠َطُ أَیُّ َذَٟٔک أََحبَّ  ا َٓ  أ٧ََا یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

اامسلیع نب ایب افسی، امیلسؿ انب البؽ، ییحی نب دیعس، دمحم نب دبعارلنمح ، اؾ رمعة تنب دبعارلنمح ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ے فاوں یک آفاز ینس افر دفونں یک آفاز دنلب اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے درفازے ںیم ڑگھج

  یھ اؿ ںیم اکی دفرسے ےس اعمیف افر ھچک رنیم ےک ےئل ہہک راہ اھت دفرسا ہہک راہ اھت ہک اہلل یک مسق! ںیم ااسی  ںیہ رکفں اگ روسؽ اہلل

امای اہلل  ر مسق اھک رک ےنہک فاال اہکں ےہ وج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس رشتفی ال ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رف

اتہک ےہ ہک فہ یکین  ںیہ رکے اگ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم نوں افر ایس وک اایتخر ےہ وج اس وک 

 دنسپ نو رکے۔

ؿ، اؾ رمعة تنب دبعارلامحؿ، دیسہ اعہشئ دصہقی اامسلیع نب ایب افسی، امیلسؿ انب البؽ، ییحی نب دیعس، دمحم نب دبعارلامح :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رقض ںیم ےس ھچک اعمػ رک دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1490    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، حرضت ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔط  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ًَ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا  ث٨ََا رَحِ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َحسَّ ٌِ َٛ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  َضإب َحسَّ

َّی ا ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِيطٔ فٔی  ًَ َٟطُ  ٕ َزی٨ِّا كَاَ٪  اَضی اب٩َِ أَبٔی َحِسَرز َ٘ َُّط َت ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ٤َِِٟشحٔسٔ أَِخبََرُظ  ٥َ فٔی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

ِت أَِػَواتُُض٤َا حَ  ٌَ َٔ اِرَت َٓ َّ َِٟيض٤َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َد إ ََخَ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو فٔی بَِیتٔطٔ  َّی اہللُ  َضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َّی َس٤ٔ ٠ًََِيطٔ ً ی اہللُ 

َِّيَک یَ  َٟب ا٢َ  َ٘ َٓ ُب  ٌِ َٛ ا٢َ َیا  َ٘ َٓ َب ب٩َِ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ َٕ حُِحَزتٔطٔ َو٧َاَزی  َٕ ٔسِح َظ َٛ َّی  ٥َ َحً ٔ أَِ٪ َوَس٠َّ َِٟيطٔ بَٔئسظ ٔ أََطاَر إ َٓ ا َرُسو٢َ اہللٔ 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ َٓ ِس  َٗ ْب  ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ِِطَ ٩ِ٣ٔ َزی٨َِٔک 
ٍِ اٟظَّ طٔ َؿ ـٔ ِٗ ا َٓ  ٥ُِٗ  ٥َ َّ٠ 



 

 

امکل، رضحت بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دبعاہلل نب بعک نب 

ہک اس  ے اوبدحرد ےک ےٹیب ےس اس رقض اک اطمہبل دجسم ںیم ایک وج اس  ر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اھت افر اؿ 

اؿ یک آفازفں وک انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  یک آفازںی دنلب نوںیئ اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رھگ ںیم

اؿ یک رطػ ےلکن اہیں کت ہک اےنپ رجحہ اک  ردہ ا ےنای افر بعک نب امکل وک آفاز دی افر رفامای اے بعک! اس  ے اہک احرض نوں اے 

 مک رک دف بعک  ے رعض ایک اہلل ےک روسؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ اہھت ےس ااشرہ ایک ہک اےنپ رقض ںیم ےس آداھ

ر قیقحت ںیم  ے ااسی رکدای اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رقمفض ےس رفامای اوھٹ اف

 اؿ اک رقض ادا رکدف۔

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دبعاہلل نب بعک نب امکل، رضحت بعک نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رقض ںیم ےس ھچک اعمػ رک دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1491    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٤ًْا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص، زہزی، حرضت ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص  ِْ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ًُ ث٨ََاظ إِٔسَح ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک و َحسَّ ٌِ َٛ أَ٪َّ  اہللٔ ب٩ِٔ 

١ِْٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ َوصِٕب  ًَلَی اب٩ِٔ أَبٔی َحِسَرزٕ ب٤ٔٔ ُط  َٟ اَضی َزی٨ِّا  َ٘ َّطُ َت َب ب٩َِ ٣َأٟٕک أَِخبََرُظ أ٧َ ٌِ َٛ 

ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ نب رمع، وی،س، زرہی، رضحت دبعاہلل نب بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بعک ریض 

  ے اےنپ رقض اک اطمہبل ایک وجاب دحرد ےک ےٹیب  ر اھت ابیق دحثی سگر یکچ۔ اہلل اعتٰیل ہنع

 ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ نب رمع، وی،س، زرہی، رضحت دبعاہلل نب بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رقض ںیم ےس ھچک اعمػ رک دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1492    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ش٥٠، ٟيث اب٩ سٌس، جٌَف ب٩ ربيٌہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ہز٣ز، ًبساہلل ب٩ ٌٛب، حرضت ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہتٌالٰی 



 

 

ًَبِ   ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ   ٩ًَِ َة  ٌَ ََفُ ب٩ُِ َربٔي ٌِ ثَىٔی َج ٕس َحسَّ ٌِ ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ َوَرَوی ا٠َِّٟيُث ب٩ُِ َس ٔب ب٩ِٔ َٗ ٌِ َٛ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ 

 ٕ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحِسَرز ًَلَی  َٟطُ ٣َا٢ْ  َُّط كَاَ٪  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ٌِ َٛ  ٩ًَِ ِت  ٣َأٟٕک  ٌَ َٔ َّی اِرَت ََٓتک٤ََّ٠َا َحً ٠َز٣َٔطُ  َٓ ٠ََ٘ٔيُط  َٓ اِْلَِس٠َِٔمِّ 

 َّ أ٧َ َٛ أََطاَر بَٔئسظٔ  َٓ ُب  ٌِ َٛ ا٢َ َیا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َزَّ بٔض٤َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا أَِػَواتُُض٤َا  ا ٤٣َّٔ ّٔ أََخَذ َِٔؼ َٓ  َٕ ِؼ و٢ُ ا٨ِّٟ ُ٘ ُط َي

٠َِيطٔ َوَتزَ  اًَ ّٔ  َک َِٔؼ

ملسم، ق ، انب دعس، رفعج نب رہعیب، دبعارلنمح نب رہزم، دبعاہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ےہ ہک اؿ اک ھچک امؽ دبعاہلل نب اوبدحرد ایملس  ر رقض اھت فہ اس ےس ےلم  و اےس ڑکپ ایل افر دفونں ںیم وگتفگ رشفع نویئگ اہیں کت 

ںی دنلب نوںیئگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس ےس سگرے  و رفامای اے بعک افر اےنپ اہھت ےس ااشرہ ایک وگای ہک آفاز

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فصن اک رفام رےہ ںیہ ںیم  ے اےنپ رقض ںیم ےس آداھ فوصؽ رکایل افر آداھ ٹوھڑ دای۔

 نب رہعیب، دبعارلامحؿ نب رہزم، دبعاہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعملسم، ق ، انب دعس، رفعج  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج آدیم اینپ رففتخ دشہ زیچ رخدیار سلفم ےک اپس اپ ے  و اس ےک فا س  ےنی ےک ایبؿ یم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وج آدیم اینپ رففتخ دشہ زیچ رخدیار سلفم ےک اپس اپ ے  و اس ےک فا س  ےنی ےک ایبؿ ںیم
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٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، ابابرک ب٩ اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص، زہير، یحٌی ب٩ سٌيس، ابوبرک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦،  :  راوی

 ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔيٕس أَِخبَرَ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٤ًَِ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ  زٔو نٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

 ٔ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ص ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ٔ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا برَِکٔ ب٩َِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٕ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  ٍَ أَبَا صَُزیِزََة ب٩ِٔ َحز٦ِ َّطُ َس٤ٔ ٕ أَِخبََرُظ أ٧َ َظا٦

ُت  ٌِ ٥َ أَِو َس٤ٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ِی٨ٔطٔ  َي ٌَ ُط بٔ َٟ و٢ُ ٩ِ٣َ أَِزَرَک ٣َا ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ َُيِرٔظ ُّٙ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ  ُضَو أََح َٓ ٠ََِٓص  ِس أَ َٗ ََِشإ٪  ٔ ٠ََِٓص أَِو إ ِس أَ َٗ  ٨ًَِٔس َرُج١ٕ 

ؾ، رمع نب دبعایزعسی، اابرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب ادمح نب دبعاہلل نب وی،س، زریہ، ییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زح

اشہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل 



 

 

ہنیعب اس آدیم ےک اپس اپای وج رغبی نوایگ ےہ ای  ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت  س آدیم  ے اانپ امؽ

 اس ااسنؿ ےک اپس وج رغبی نوایگ ےہ  و فہ دفرسفں ےس زایدہ اس امؽ اک دقحار ےہ۔

ادمح نب دبعاہلل نب وی،س، زریہ، ییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رمع نب دبعایزعسی، اابرکب نب دبعارلامحؿ نب  :  رافی

 اشہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاحرث نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وج آدیم اینپ رففتخ دشہ زیچ رخدیار سلفم ےک اپس اپ ے  و اس ےک فا س  ےنی ےک ایبؿ ںیم
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یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ابوربيٍ، یحٌی ب٩ حبيب حارثی، ح٤از ب٩  :  راوی

زیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔیيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، حٔؽ ب٩ ُياث، یحٌی ب٩ 

 سٌيس

ا  ٌّ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح َج٤ٔي ٌٔيٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ ح و َحسَّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس

ىٔی ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ َِٟحارٔثٔیُّ  ٍٔ َوَیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ث٨ََا  َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ اب٩َِ َزیِٕس ح و َحسَّ

ٌٔيٕس َوحَ  َِٟوصَّأب َویَِحٌَی ب٩ُِ َس ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ِٔ ُؽ ب٩ُِ َُٔيإث ك١ُُّ َصُذَُلٔئ ُس ِٔ

ٌٔيسٕ  ٠ُِّٓ  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ا٢َ اب٩ُِ ُر٣ِٕح ٩ِ٣ٔ بَِی٨ٔض٥ِٔ فٔی رَٔوایَتٔطٔ أَی٤َُّا ا٣ِزٕٔئ  َٗ ٕ و  ىَی َحٔسیٔث ُزَصيِر ٌِ ٔ ب٤َٔ  َص فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز

  
ااؿ نب ی  ییحی نب ییحی، ،میش، ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، اوبرعیب، ییحی نب بیبح احریث، امحد نب زدی، اوبرکب نب ایب ہبیش، سفی

ہنییع، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، صفح نب ایغث، ییحی نب دیعس اس دحثی یک زمدی اانسد ذرک یک ںیہ اس ںیم ےہ  س 

 آدیم وک رغبی رقار دے دای ایگ۔

نب زدی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ییحی، ،میش، ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، اوبرعیب، ییحی نب بیبح احریث، امحد  :  رافی

 ی ااؿ نب ہنییع، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، صفح نب ایغث، ییحی نب دیعس
 سفی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ار سلفم ےک اپس اپ ے  و اس ےک فا س  ےنی ےک ایبؿ ںیموج آدیم اینپ رففتخ دشہ زیچ رخدی
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اب٩ ابی ٤ًز، ہظا٦ ب٩ س٠امی٪، اب٩ ًرک٣ہ ب٩ خاٟس ٣دزومی، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی حشين، ابابرکب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو  :  راوی

 ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہب٩ حز٦، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، ابی برک

٩ًَِ ا ٤َِِٟدزُومٔیُّ  ٣ََة ب٩ِٔ َخأٟٕس ا َ٪ َوصَُو اب٩ُِ ًرِٔکٔ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی حَُشيِٕن َحسَّ ب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ

ٔس بِ  ِبٔس اٟزَّحِ أَ٪َّ أَبَا برَِکٔ ب٩َِ ٣َُح٤َّ ًَ ٩ًَِ َحٔسیٔث أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  ثَُط  ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ٔ  ٩ٔ٤َ

 ٔ ٔس٦ُ إَٔذا ُؤجَس ً ٌِ َّٟٔذی يُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی اٟزَُّج١ٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُّط َٟٔؼاحٔبٔطٔ َحٔسیٔث أَبٔی صَُزیَِزَة  طُ أ٧َ ِٗ ٥َِٟ ُيََفِّ َُ َو ٤ََِٟتا ٨َِسُظ ا

ًَطُ  َّٟٔذی بَا  ا

انب ایب رمع، اشہؾ نب امیلسؿ، انب رکعہم نب اخدل زخمفیم، انب رج ،، انب ایب نیسح، اابرکبنب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رمع نب 

ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس  دبعایزعسی، ایب رکبنب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

آدیم ےک ابرے ںیم رفامای وج اندار سلفم نوایگ نو ارگ اس ےک اپس ابعئ اینپ اتمع ف اابسب ایس رطح اپس اپ ے  س ںیم اس  ے 

 رصتػ ہن ایک نو  و فہ ایس ےک ےئل ےہ  س  ے اس وک اچیب اھت۔

ؿ، انب رکعہم نب اخدل زخمفیم، انب رج ،، انب ایب نیسح، اابرکبنب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رمع نب انب ایب رمع، اشہؾ نب امیلس :  رافی

 دبعایزعسی، ایب رکبنب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وج آدیم اینپ رففتخ دشہ زیچ رخدیار سلفم ےک اپس اپ ے  و اس ےک فا س  ےنی ےک ایبؿ ںیم
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ہيک، حرضت ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ٗتازہ، َرض ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ :  راوی

 ابوہزیزہ

ث٨ََ  اَُل َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ  ًَ ََفٕ َو ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ا ُط

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔيٕک  ٩ًَِ َبٔظير ُط ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ًَ َوَجَس اٟزَُّج١ُ ٣ََتا َٓ ٠ََِٓص اٟزَُّج١ُ  ا٢َ إَٔذا أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  یِّ َػل

ُّٙ بٔطٔ  ُضَو أََح َٓ ِی٨ٔطٔ  ٌَ  بٔ

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، داتدہ، رضن نب ا،س، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

تی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب وکیئ آدیم سلفم فاندار نو اج ے افر ابعئ اس ےک اپس اانپ امؽ رفا



 

 

 ہنیعب اپ ے  و فیہ اس اک زایدہ دقحار ےہ۔

 ت اوبرہریہدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دبعارلامحؿ نب دہمی، ہبعش، داتدہ، رضن نب ا،س، ریشب نب کیہن، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وج آدیم اینپ رففتخ دشہ زیچ رخدیار سلفم ےک اپس اپ ے  و اس ےک فا س  ےنی ےک ایبؿ ںیم

     1497    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، سٌيس، زہير ب٩ رحب، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ  ٌٔيْس ح و َحسَّ ث٨ََا َس ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ اذُ ب٩ُِ ٕب أَيِ و َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا َحسَّ ـّ

َز٣َا ُِ ِٟ ُّٙ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ُضَو أََح َٓ اَُل  َٗ ٠َُط َو ِْ ٣ٔ ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ  ٩ًَِ ص٤َُا  ثَىٔی أَبٔی لِٔکَ  ئٔ صَٔظا٦ٕ َحسَّ

یھب اؿ اانسد ےک زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، دیعس، زریہ نب رحب، اعمذ نب اشہؾ، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 اسھت رفاایت ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک فیہ افر رقض وخانوں ےس اس اک زایدہ دقحار ےہ۔

 زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، دیعس، زریہ نب رحب، اعمذ نب اشہؾ، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وج آدیم اینپ رففتخ دشہ زیچ رخدیار سلفم ےک اپس اپ ے  و اس ےک فا س  ےنی ےک ایبؿ ںیم

     1498    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٠امی٪ ب٩ بَل٢، خْي٥ ب٩ رعاک، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، ححاد، ٨٣ؼور ب٩ س٤٠ہ، س :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ُِٟدزَاعٔ  ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة ا اَُل َحسَّ َٗ ارٔعٔ  ٕٕ َوَححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َححَّاْد ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ و َحسَّ َٗ یُّ 

ُ٪ بِ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔيطٔ  إک  ِي٥ٔ ب٩ِٔ رٔعَ َْ ٩ًَِ ُخ ا٢َ إَٔذا ٩ُ بََٔل٢ٕ  َٗ  ٥َ

ُّٙ بَٔضا ُضَو أََح َٓ ِی٨َٔضا  ٌَ َتطُ بٔ ٌَ َوَجَس اٟزَُّج١ُ ٨ًَِٔسُظ ٔس٠ِ َٓ ٠ََِٓص اٟزَُّج١ُ   أَ

، اجحج، وصنمر نب ہملس، امیلسؿ نب البؽ، میثخ نب رعاک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی دمحم نب ادمح نب ایب فلخ

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب وکیئ آدیم سلفم فاندار نو اج ے افر رقض وخاہ آدیم اانپ امؽ فاسامؿ 



 

 

ی ہ اپ ے  و فیہ اس اک زای

 

 دہ دقحار ےہ۔اس ےک اپس ت عی

 دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، اجحج، وصنمر نب ہملس، امیلسؿ نب البؽ، میثخ نب رعاک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک یبگنت د ت وک تلہم دےنی افر اریمفرغبی ےس

 

لی ت

 

ض
ف
 ... رقض یک فوصیل ںیم درسگر رک ے یک 

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 گنت د ت وک تلہم دےنی افر اریمفرغبی ےس رقض یک فوصیل ںیم درسگر رک ے یک 

     1499    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، زہير، ٨٣ؼور ربعی ب٩ رحاغ، حرضت حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص :  راوی

إغ أَ٪َّ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَ ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ثَُض٥ِ  َة َحسَّ َٔ  حَُذِي

 َ٠ًَ َّی اہللُ  اَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔ َطِيّئا  َِٟديِر ٠ِٔ٤ًََت ٩ِ٣ٔ ا اُٟوا أَ َ٘ َٓ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ ٩ِ كَاَ٪  َُٜة ُروَح َرُج١ٕ ٤٣َّٔ ٔ ٤َََِٟلئ ِت ا َّ٘ ٥َ َت٠َ ٢َ َُل ِيطٔ َوَس٠َّ

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ ا ُزوا  ْٔسَ َوَیَتَحوَّ ٌِ ٤ُِٟ َٓآ٣ُزُ ٓٔتَِيانٔی أَِ٪ ی٨ُِٔوزُوا ا ٨ُِت أَُزای٩ُٔ ا٨َّٟاَض  ُٛ ا٢َ  َٗ  ِ
اُٟوا َتَذَکَّ زَّ َوَج١َّ َٗ ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ ا٢َ  َٗ ؤِسٔ 

٨ًَِطُ  ُزوا   َتَحوَّ

ادمح نب دبعاہلل نب وی،س، زریہ، وصنمر ریعب نب رحاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اقت یک  و اوہنں  ے اہک ایک  و  ے وکیئ کین فآہل فملس  ے رفامای مت ےس ےلہپ ووگں ںیم ےس اکی آدیم یک رفح ےس رفوتشں  ے الم

لمع ایک ےہ اس  ے اہک  ںیہ اوہنں  ے اہک اید رک اس  ے اہک ںیم ووگں وک رقض داتی  و اےنپ وجاونں وک مکح داتی ہک گنت د ت وک تلہم 

 دف افر امدلار ےس درسگر رکف اہلل ابترک فاعتیل  ے رفوتشں ےس رفامای مت یھب اس ےس درسگر رکف۔

 ادمح نب دبعاہلل نب وی،س، زریہ، وصنمر ریعب نب رحاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمگنت د ت وک تلہم دےنی افر اریمفرغبی ےس رقض یک فوصیل 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ںیم درسگر رک ے یک 

     1500    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ححز، جزیز، ٣ِيرہ، ٌَي٥ ب٩ ابی ہ٨س، حرضت ربعی ب٩ رحاغ :  راوی



 

 

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو  ٕ َوإِٔسَح ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ِي٥ٔ ب٩ِٔ أَبٔی ص٨ِٕٔس  ٌَ َُ ٩ًَِ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ٩ًَِ ا ث٨ََا َجزٔیْز  اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ُٔلب٩ِٔ حُِحز ِٔ ا٠َّٟ

 ٔ٤ًَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َٟقَٔی َربَّطُ  ُة َرُج١ْ  َٔ ا٢َ حَُذِي َ٘ َٓ  ٕ وز ٌُ ُة َوأَبُو ٣َِش َٔ ٍَ حَُذِي ا٢َ اِجَت٤َ َٗ إغ  ٠ِٔ٤ًَُت ٣ٔ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَ ا٢َ ٣َا  َٗ ٩ِ ٠َِت 

٤َِِٟيُشوَر َوأََتَحاَوُز  َب١ُ ا ِٗ ٨َُُِٜٓت أَ ٨َُُِٜٓت أُكَأُٟب بٔطٔ ا٨َّٟاَض  ٨ُِت َرُجَّل َذا ٣َا٢ٕ  ُٛ ِّی  ٔ إُٔلَّ أَن َِٟديِر ا٢َ َتَحاَوُزوا ا َ٘ َٓ ُشورٔ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا  

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ََٜذا َس٤ٔ ٕ َص وز ٌُ ا٢َ أَبُو ٣َِش َٗ ًَِبٔسی  و٢ُ ٩ًَِ  ُ٘  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

یلع نب رجح، ااحسؼ نب اربامیہ، انب رجح، رجری، ریغمہ، میعن نب ایب دنہ، رضحت ریعب نب رحاش ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ذحہفی ریض 

الماقت نویئ  اہلل اعتٰیل ہنع افر اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  عم نو ے  و ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک اکی آدیم یک اےنپ رب ےس

ں  و اہلل  ے رفامای  و  ے ایک لمع ایک اس  ے اہک ںیم  ے وکیئ لمع یکین ےس  ںیہ ایک وسا ے اس ےک ہک ںیم امدلار آدیم اھت افر ںیم ووگ

ر رکف ےس اےنپ امؽ اک اطمہبل رکات  و امدلار ےس فوصؽ رکاتیل افر گنت د ت ےس درسگر رکات  و اہلل  ے رفامای مت ریمے دنبے ےس درسگ

 اوبوعسمد  ے رفامای ںیم  ے یھب ایس رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔

 یلع نب رجح، ااحسؼ نب اربامیہ، انب رجح، رجری، ریغمہ، میعن نب ایب دنہ، رضحت ریعب نب رحاش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 گنت د ت وک تلہم دےنی افر اریمفرغبی ےس رقض یک فوصیل ںیم درسگر رک ے یک 

     1501    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ رحاغ، حرضت حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، ربعی :  راوی

 ِ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُي ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَ  ٕ ر

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  َٔ ا حَُذِي ا َذََکَ َوإ٣َّٔ إ٣َّٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ١ُ٤َ ٌِ ٨َِت َت ُٛ َُٟط ٣َا  ٘ٔي١َ  َٓ َِٟح٨ََّة  ََٓسَخ١َ ا َس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُجَّل ٣َاَت 

سٔ  ِ٘ َّٜٔة أَِو فٔی ا٨َّٟ ُز فٔی اٟشِّ ْٔسَ َوأََتَحوَّ ٌِ ٤ُ ِٟ ٨ُُِٜت أ٧ُِٔوزُ ا َٓ ٍُ ا٨َّٟاَض  ٔ ٨ُِت أُبَای ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  َ
َ٘ ذَُکِّ َٓ َٟطُ  َٔفَ  ُِ َٓ ٕ َوأ٧ََا   وز ٌُ ا٢َ أَبُو ٣َِش

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ  َس٤ٔ

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، ریعب نب رحاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

یم رم ایگ افر تنج ںیم دالخ نوا  و اےس اہک ایگ  و ایک لمع ایک رکات اھت اےس اید آای ای اید رکاای ایگ  و یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اکی آد

 اس  ے اہک ںیم ووگں وک امؽ رففتخ رکات اھت افر ںیم گنت د ت وک تلہم داتی افر وکسں ےک  ر ےنھک ای دقن ںیم درسگر رکات اھت  و اس یک

 د ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ںیم  ے یھب ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔رفغمت رک دی یئگ رضحت اوبوعسم



 

 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، ریعب نب رحاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
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ض
ف
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     1502    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ رحاغ، حرضت حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوسٌيس اطخ، ابوخاٟس اح٤ز، سٌس ب٩ كارٚ، ربعی  :  راوی

إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَ  ٕٚ ٔس ب٩ِٔ كَارٔ ٌِ ٩ًَِ َس ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِْلَِح٤َزُ  ٌٔيٕس اِْلََطخُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس ُتَٔی اہللُ  َحسَّ ا٢َ أ َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي

ا٢َ  َ٘ َٓ ِبٕس ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔظٔ آَتاُظ اہللُ ٣َاُّل  ٌَ ََٟک  بٔ ا٢َ یَا َربِّ آَتِیَتىٔی ٣َا َٗ ا  ّْ ا٢َ َوَُل یَُِٜت٤ُوَ٪ اہلَل َحٔسی َٗ ٧َِيا  ٠ِٔ٤ًََت فٔی اٟسُّ َٟطُ ٣َاَذا 

 َ٘ َٓ ْٔسَ  ٌِ ٤ُِٟ ٤ُِٟؤِسٔ َوأ٧ُِٔوزُ ا ًَلَی ا  ُ ٨ُُِٜت أََتَيْسَّ َٓ َِٟحَواُز  ٍُ ا٨َّٟاَض َوكَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ُخ٠ُقٔی ا ٔ ٨ُُِٜت أُبَای ُّٙ بَٔذا ٨ِ٣َٔک ا٢َ اہللُ أ٧ََا َٓ أََح

٨َاُظ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ََٜذا َس٤ٔ ََِؼارٔیُّ َص َ وزٕ اِْل ٌُ ُِٟحَضىٔیُّ َوأَبُو ٣َِش ٕ ا ًَا٣ٔز َبُة ب٩ُِ  ِ٘ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ ًَِبٔسی   ٩ًَِ َّی اہللُ َتَحاَوُزوا   فٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل ےک اپس اوبدیعس اجش، اوباخدل ارمح، دعس نب اطرؼ، ریعب نب رحاش، 

 ےس اہلل ےک دنبفں ںیم ےس اکی آدیم الای ایگ  ےس اہلل  ے امؽ اطعء ایک اھت اہلل  ے اس ےس اہک  و  ے دانی ںیم ایک لمع ایک افر دنبے اہلل

امؽ اطع ایک  و ںیم ووگں وک اتچیب اھت افر درسگر رکان ریمی اعدت  یھ  ھچک یھب  ںیہ اپھچ ےتکس  و اس  ے اہک اے ریمے رب  و  ے ےھجم اانپ

افر ںیم امدلار  ر آاسین رکات افر گنت د ت وک تلہم داتی  و اہلل زع فلج  ے رفامای ںیم اس اک ھجت ےس زایدہ دقحار نوں افر ریمے 

د ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک مہ  ے یھب روسؽ اہلل دنبے ےس درسگر رکف ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اوبوعسم

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنہ رابرک ےس ایس رطح انس۔

 اوبدیعس اجش، اوباخدل ارمح، دعس نب اطرؼ، ریعب نب رحاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ےک ایبؿ ںیم
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     1503    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وَکیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، حرضت ابو٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب :  راوی



 

 

ُى  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا َو َٗ َٟٔيِحٌَی 

ث٨ََا أَبُو وَ٪ َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  اِْلََخُ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔي ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ٣ُ

 َ َُّط كَاَ٪ یَُدأُٟم ا٨َّٟاَض َوك ٔ َطِيْئ إُٔلَّ أ٧َ َِٟديِر ُط ٩ِ٣ٔ ا َٟ ٥ِ٠َ یُوَجِس  َٓ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ ٩ِ كَاَ٪  َٓکَاَ٪ یَأ٣ُِزُ ٤َ٠ُِٔا٧َطُ اَ٪ حُؤسَب َرُج١ْ ٤٣َّٔ ا  ٣ُؤِسّ

٨ًَِطُ  ُّٙ بَٔذَٟٔک ٨ِ٣ُٔط َتَحاَوُزوا  َّ َوَج١َّ ٧َِح٩ُ أََح ًَز ا٢َ اہللُ  َٗ ا٢َ  َٗ ْٔسٔ  ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا  أَِ٪ َیَتَحاَوُزوا 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ےس ےلہپ آدویمں ںیم ےس اکی آدیم اک اسحب ایل ایگ  و اس ےک اپس ووگں ںیم لھگ لم رک رےنہ ےک 

افر اہلل ابترک فاعتیل وسا وکیئ یکین ہن اپیئ یئگ افر فہ امدلار آدیم اھت افر اےنپ الغومں وک مکح داتی اھت ہک فہ گنت د ت ےس درسگر رکںی 

  ے رفامای مہ اس ابت ےک اس ےس زایدہ دقحار ںیہ مت یھب اس ےس درسگر رکف۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 گنت د ت وک تلہم دےنی افر اریمفرغبی ےس رقض یک فوصیل ںیم درسگر رک ے یک 

     1504    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨٣ؼور، ابزاہي٥ اب٩ سٌس، زہزی، اب٩ جٌَف، ابزاہي٥ اب٩ سٌس،  ٨٣ؼور ب٩ ب٩ ابی ٣زاح٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف ب٩ زیاز، :  راوی

 اب٩ طہاب، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ  ا٢َ ٨ِ٣َُؼوْر َحسَّ َٗ ََفٔ ب٩ِٔ زٔیَازٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َو٣َُح٤َّ ٕس  َحسَّ ٌِ ا٢َ اب٩ُِ َس َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ و 

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتِبَ  ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ََفٕ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔي٥ُ َوصَُو اب٩ُِ َس ٌِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َج َة 

ا٢َ كَاَ٪ َرُج١ْ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ١َّ اہلَل یََتَحاَوُز  َػل ٌَ َٟ ٨ًَِطُ  َتَحاَوِز  َٓ ا  ْٔسّ ٌِ َتاُظ إَٔذا أََتِيَت ٣ُ َٔ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ َٓکَاَ٪ َي یَُسای٩ُٔ ا٨َّٟاَض 

٨ًَِطُ  َتَحاَوَز  َٓ ٠ََٓقَٔی اہللَ  ٨َّا  ًَ 

نب دعس، انب باہب، دیبع اہلل نب وصنمر نب نب ایب زمامح، دمحم نب رفعج نب زاید، وصنمر، اربامیہ انب دعس، زرہی، انب رفعج، اربامیہ ا

دبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اکی آدیم ووگں 

مہ ےس درسگر رکے  وک رقض داتی اھت افر اےنپ المزؾ ےس اتہک ہک  ب  و یسک گنت د ت ےک اپس اج ے  و اس ےس درسگر رکان اشدی اہلل

 فہ اہلل ےس الم دعب از فافت  و اہلل  ے اس ےس درسگر رفامای افر شخب دای۔



 

 

وصنمر نب نب ایب زمامح، دمحم نب رفعج نب زاید، وصنمر، اربامیہ انب دعس، زرہی، انب رفعج، اربامیہ انب دعس، انب باہب،  :  رافی

 ہنع دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     1505    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ًُب ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ًَ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا  ثَىٔی رَحِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة َحسَّ ِيَس اہللٔ ب٩َِ 

 ٔ ٠ ِْ و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ  طٔ َحسَّ

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایس رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، وی،س، انب باہب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضح

 رطح ہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ۔

 رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، وی،س، انب باہب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
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 گنت د ت وک تلہم دےنی افر اریمفرغبی ےس رقض یک فوصیل ںیم درسگر رک ے یک 

     1506    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، حرضت ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہ رضی اہلل ابوہْي٥، خاٟس ب٩ خساغ ب٩ ًحَل٪، ح٤از ب٩ زیس، ایوب :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َیِحٌَی بِ  ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ًَِحََلَ٪ َحسَّ ٥ٔ َخأُٟس ب٩ُِ خَٔسأغ ب٩ِٔ  َْ َضِي ِٟ ث٨ََا أَبُو ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ْٔير َٛ ٩ٔ أَبٔی 

َتاَزَة أَ٪َّ أَ  َٗ اأَبٔی  َٗ ا٢َ آہللٔ  َٗ ا٢َ آہللٔ  َ٘ َٓ ْٔسْ  ٌِ ِّی ٣ُ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ًَُِط ث٥َُّ َوَجَسُظ  َتَواَری  َٓ ُط  َٟ ی٤ّا  َتاَزَة ك٠َََب ََغٔ َٗ ُت بَا  ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ  ٢َ

ٔب یَ  ُظ أَِ٪ ی٨ُِحَٔيُط اہللُ ٩ِ٣ٔ َُکَ و٢ُ ٩ِ٣َ َِسَّ ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ـَ ْٔسٕ أَِو َي ٌِ ٩ًَِ ٣ُ ِص  ِّٔ ٠ِی٨َُ َٓ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  ٔ ا ِو٦

٨ِطُ  ًَ 



 

 

اوبمیثہ، اخدل نب دخاش نب الجعؿ، امحد نب زدی، اویب، ییحی نب ایب ریثک، رضحت دبعاہلل نب اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ہبل ایک  و فہ اؿ ےس پھچ ایگ رھپ اےس ےلم  و اس  ے اہک ےہ ہک اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ اکی رقض دار ےس رقض اک اطم

ںیم گنت د ت نوں اب داتدہ  ے اہک اہلل یک مسق! اس  ے اہک اہلل یک مسق! اوبداتدہ  ے اہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےک دؿ یک ویتخسں ےس اجنت دے  و اچےئہ ہک ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت  س وک ہی دنسپ نو ہک اہلل اےس ایقتم

 فہ سلفم وک تلہم دے ای اےس اعمػ رک دے۔

 اوبمیثہ، اخدل نب دخاش نب الجعؿ، امحد نب زدی، اویب، ییحی نب ایب ریثک، رضحت دبعاہلل نب اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 گنت د ت وک تلہم دےنی افر اریمفرغبی ےس رقض یک فوصیل ںیم درسگر رک ے یک 

     1507    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، جزیز ب٩ حاز٦، ایوب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ  اصٔز ث٨َٔيطٔ أَبُو اٟلَّ  ٧َِحَوظُ و َحسَّ

 اوباطرہ، انب فبہ، رجری نب احزؾ، اویب اس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 اوباطرہ، انب فبہ، رجری نب احزؾ، اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امدلار اک  اؽ وٹمؽ رک  ے یک رحتم افر وحاہل ےک وجاز افر  ب رقض امدلار  ر ااترا اج

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 دلار  ر ااترا اج ے  و اس ےک وبقؽ رک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمامدلار اک  اؽ وٹمؽ رک  ے یک رحتم افر وحاہل ےک وجاز افر  ب رقض ام

     1508    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلَی  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٣َأٟٕک 

 ٍِ ٠َِیتَِب َٓ ًَلَی ٠٣َٔيٕئ   ٥ِ ُٛ ٍَ أََحُس ٔ ىٔیِّ ُه٥ْ٠ِ َوإَٔذا أُِتب َِ ِٟ ا٢َ ٣َِل١ُ ا َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ییحی نب ییحی، امکل، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہ



 

 

 رفامای امدلار اک  اؽ وٹمؽ رکان ملظ ےہ افر  ب اہمترا رقض یسک امدلار ےک وحاےل رکدای اج ے اگ  و ایس اک اھچیپ رکان اچےیہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، امکل، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 امدلار اک  اؽ وٹمؽ رک  ے یک رحتم افر وحاہل ےک وجاز افر  ب رقض امدلار  ر ااترا اج ے  و اس ےک وبقؽ رک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1509    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َحسَّ ا َحسَّ ٌّ اَُل َج٤ٔي َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ح و َحسَّ

٠ٔطٔ  ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٣َ 

راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص  ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، دمحم نب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح دحثی یک ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یلگنج زادئ اپین یک عیب یک رحتم ہکبج ووگں وک اس یک اھگس رچا ے ےک ےیل رضفرت نو اف

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےیل رضفرت نو افر اس ےس رفےنک یک رحتم افر یتفج رکا ے یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ۔ یلگنج زادئ اپین یک عیب یک رحتم ہکبج ووگں وک اس یک اھگس رچا ے

     1510    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہلل ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ابی زبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی ا :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا یَِحٌَی بِ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة أَِخبََر٧َا َوٛٔي ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ و َحسَّ ا  ٌّ ٌٔيٕس َج٤ٔي ٩ُ َس

ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٤َِٟائٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ١ٔ ا ـِ َٓ  ٍٔ ٩ًَِ بَِي  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، ایب زح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 رک ے ےس عنم رفامای۔ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زادئ اپین ےک رففتخ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رج ،، ایب زح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿیتیھک ابڑی اک ایب :   ابب

  رحتم ےک ایبؿ ںیم ۔یلگنج زادئ اپین یک عیب یک رحتم ہکبج ووگں وک اس یک اھگس رچا ے ےک ےیل رضفرت نو افر اس ےس رفےنک یک رحتم افر یتفج رکا ے یک عیب یک

     1511    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبسا اہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازة، اب٩ ج :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح وُُل و َحسَّ ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ يِر

٩ِ َذَٟٔک ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ  ٌَ َٓ َث  ٤َِٟأئ َواِْلَِرٔق ُٟٔتَِحَ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي َِٟح١ٔ٤َ َو أب ا ٍٔ َٔضَ ٩ًَِ بَِي ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ  َػل

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعا اہلل ریض

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے افٹن یک یتفج رففتخ رک ے افر اپین افر اکاکتشری ےک ےیل زنیم یک رففتخ ےس عنم رفامای۔

 احسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعا اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ۔  رحتم ےک ایبؿ ںیمیلگنج زادئ اپین یک عیب یک رحتم ہکبج ووگں وک اس یک اھگس رچا ے ےک ےیل رضفرت نو افر اس ےس رفےنک یک رحتم افر یتفج رکا ے یک عیب یک

     1512    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ابی ز٧از، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ص٤َُا  َِٟيْث لِٔکَ ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  ًَلَی ٣َأٟٕک ح و َحسَّ أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ِ أَبٔی اٟز٧َِّاز

ِٟکََْلُ  ٍَ بٔطٔ ا ٤َِٟأئ ٟٔي٨َ٤ُِ ١ُ ا ـِ َٓ  ٍُ ا٢َ َُل ی٨َ٤ُِ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ییحی نب ییحی، امکل، ہبیتق نب دیعس، ق ،، ایب زاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک

 زادئ اپین ےس عنم ہن ایک اج ے اتہک اس یک فہج ےس اھگس وک یھب رفک دای اج ے۔



 

 

 ییحی نب ییحی، امکل، ہبیتق نب دیعس، ق ،، ایب زاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

  رحتم ےک ایبؿ ںیم ۔یلگنج زادئ اپین یک عیب یک رحتم ہکبج ووگں وک اس یک اھگس رچا ے ےک ےیل رضفرت نو افر اس ےس رفےنک یک رحتم افر یتفج رکا ے یک عیب یک

     1513    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، رح٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔط  ٠َ٣ََة أَِخبَر٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ُى ََٟٔحِ ِٔ ٠َ٣َُة َوا٠َّٟ ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٌٔيُس ب٩ُِ و َحسَّ ثَىٔی َس َضإب َحسَّ

٠ًََيِ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشئَّب َوأَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٤َِٟأئ ا ١َ ا ـِ َٓ وا  ٌُ طٔ َوَس٥ََّ٠ َُل َت٨َ٤ِ

ِٟکََْلَ  وا بٔطٔ ا ٌُ  َٟٔت٨َ٤ِ

، انب باہب، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، وی،س

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای زادئ اپین ےس عنم ہن رکف اتہک اس ےک ذرہعی اھگس وک رفوک۔

، اوبہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےس رفےنک یک رحتم افر یتفج رکا ے یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ۔یلگنج زادئ اپین یک عیب یک رحتم ہکبج ووگں وک اس یک اھگس رچا ے ےک ےیل رضفرت نو 

     1514    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ابوًاػ٥ ؿحاک ب٩ ٣د٠س، اب٩ جزیخ، زیاز اب٩ سٌس، ہَل٢ ب٩ اسا٣ہ، اباس٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیز

ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِ  اُک ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ حَّ َـّ ًَأػ٥ٕ اٟ ث٨ََا أَبُو  َٓلٔیُّ َحسَّ ِو ٤َاَ٪ ا٨َّٟ ِْ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ ٕس أَ٪َّ و َحسَّ ٌِ ٕخ أَِخبََرنٔی زٔیَازُ ب٩ُِ َس

ًَِبسٔ  ٠ًََِيطٔ صََٔل٢َ ب٩َِ أَُسا٣ََة أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َّطُ َس٤ٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََرُظ أ٧َ

ِٟکََْلُ  ََ بٔطٔ ا ٤َِٟأئ ٟٔیَُبا ١ُ ا ـِ َٓ  َُ ٥َ َُل یَُبا  َوَس٠َّ



 

 

ابہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص کاحک نب دلخم، انب رج ،، زاید انب دعس، یالؽ نب ااسہم، ا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای زادئ اپین یک رخدی ف رففتخ ہن رکف اتہک اس ےک 

 ذرہعی اھگس یک عیب یک اج ے۔

دعس، یالؽ نب ااسہم، اابہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص کاحک نب دلخم، انب رج ،، زاید انب  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےتک یک تمیق افر اک نہ یک اھٹمیئ افر رس شک تررت ےک رہم یک رحتم افر یلب یک عیب ےس

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےتک یک تمیق افر اک نہ یک اھٹمیئ افر رس شک تررت ےک رہم یک رحتم افر یلب یک عیب ےس رف ےنک ےک ایبؿ ںیم
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 ز اَؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابی برک ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابو٣شٌو :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ََِؼارٔیِّ َحسَّ َ وزٕ اِْل ٌُ  أَبٔی ٣َِش

 َ ٩ًَِ ث ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ  ِٟکَاص٩ٔٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟبغٔیِّ َوح٠َُِوأ٪ ا ٔ ا ِٟک٠َِٔب َو٣َِضز  ٩ٔ٤َ ا

ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، ایب رکب نب دبعارلنمح ، رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 عنم رفامای یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےتک یک تمیق افر افہشح یک ارجت افر اکنہ یک اھٹمیئ ےس

 ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، ایب رکب نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 یئ افر رس شک تررت ےک رہم یک رحتم افر یلب یک عیب ےس رف ےنک ےک ایبؿ ںیمےتک یک تمیق افر اک نہ یک اھٹم
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 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ٟيث، ابو٣شٌوز :  راوی

 َ ُٗت ث٨ََا  َ و َحسَّ ث ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ٌٔيٕس َو٣َُح٤َّ َياُ٪ ب٩ُِ ِیَبُة ب٩ُِ َس ِٔ ٨َا ُس

٠َُط َوفٔی َحسٔیٔث ا٠َِّٟئث ٩ِ٣ٔ رَٔوایَةٔ ا ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  ٕ ًَُیِی٨ََة لِٔکَ وز ٌُ ٍَ أَبَا ٣َِش َُّط َس٤ٔ  ب٩ِٔ ُر٣ِٕح أ٧َ



 

 

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ق ،، اابوعسمد ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک 

 ےہ۔

 زرہی، ق ،، اوبوعسمدہبیتق نب دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےتک یک تمیق افر اک نہ یک اھٹمیئ افر رس شک تررت ےک رہم یک رحتم افر یلب یک عیب ےس رف ےنک ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس ٗلا٪، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سائب ب٩ یزیس، حرضت رآٍ خس تخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ  َٕ سٔ ب٩ِٔ یُوُس ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيٕس ا ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُث و َحسَّ ائَٔب ب٩َِ یَزٔیَس یَُحسِّ ُت اٟشَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

َِٟبغٔیِّ  َِٜشٔب ٣َِضزُ ا و٢ُ َْشُّ اِل ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ِشُب ٩ًَِ َرآ َٛ ِٟک٠َِٔب َو  َوث٩ُ٤ََ ا

 ٔ ا٦ َِٟححَّ  ا

ویفس، اسبئ نب سیدی، رضحت راعف دخ جت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے  دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس اطقؿ، دمحم نب

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای بس ےس ربی امکیئ افہشح یک ارجت افر ےتک یک 

 تمیق افر ےنھچپ اگل ے فاےل یک امکیئ ےہ۔

  احمت، ییحی نب دیعس اطقؿ، دمحم نب ویفس، اسبئ نب سیدی، رضحت راعف دخ جت ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رہم یک رحتم افر یلب یک عیب ےس رف ےنک ےک ایبؿ ںیم ےتک یک تمیق افر اک نہ یک اھٹمیئ افر رس شک تررت ےک

     1518    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٟيسب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابزاہي٥ ب٩ ٗاري، سائب اب٩ یزیس، حرضت رآٍ ب٩  :  راوی

 خسیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  َ َحسَّ ث ٕ َحسَّ ْٔير َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  َِٟؤٟيُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ ا إِٔسَح ارٕٔي  َٗ ىٔی إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ 

 ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ  ٔ ثَىٔی َرآ ائٔٔب ب٩ِٔ یَزٔیَس َحسَّ َِٟبغٔیِّ اٟشَّ ِٟک٠َِٔب َخبٔيْث َو٣َِضزُ ا ا٢َ ث٩ُ٤ََ ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 



 

 

ا٦ٔ َخبٔيْث  َِٟححَّ ِشُب ا َٛ  َخبٔيْث َو

ااحسؼ نب اربامیہ، فدیلنب ملسم، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اربامیہ نب اقرظ، اسبئ انب سیدی، رضحت راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ےتک یک تمیق اناپک ےہ ہک رسشک تررت یک ارجت اناپک  ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

 ےہ افر ےنھچپ اگل ے فاےل یک امکیئ اناپک ےہ۔

ااحسؼ نب اربامیہ، فدیلنب ملسم، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اربامیہ نب اقرظ، اسبئ انب سیدی، رضحت راعف نب دخ ، ریض  :  رافی

 اعتٰیل ہنعاہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےتک یک تمیق افر اک نہ یک اھٹمیئ افر رس شک تررت ےک رہم یک رحتم افر یلب یک عیب ےس رف ےنک ےک ایبؿ ںیم
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌی ب٩ ابی ْٛير :  راوی

ٕ بٔضَ  ْٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح ٠َِْطُ َحسَّ ٣ٔ ٔ  َذا اِْلِٔس٨َاز

 امیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب ایب ریثک ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک ےہ۔ااحسؼ نب ارب

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب ایب ریثک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 تمیق افر اک نہ یک اھٹمیئ افر رس شک تررت ےک رہم یک رحتم افر یلب یک عیب ےس رف ےنک ےک ایبؿ ںیمےتک یک 

     1520    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ خسیخ اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، َرض ب٩ ط٤ي١، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابزاہي٥ ب٩ ًبساہلل، سائب ب٩ یزیس، رآٍ :  راوی

 ٕ ْٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِي١ٕ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ِبٔس اہللٔ و َحسَّ ًَ ثَىٔی إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ   َحسَّ

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ  ٔ ث٨ََا َرآ ائٔٔب ب٩ِٔ یَزٔیَس َحسَّ ٠ٔطٔ ٩ًَِ اٟشَّ ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ    َػل

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اربامیہ نب دبع اہلل، اسبئ نب سیدی، راعف نب دخ ، اکی افر  دن ےس یھب ہی 

 دحثی رفاتی یک یئگ ےہ۔

 ، اربامیہ نب دبعاہلل، اسبئ نب سیدی، راعف نب دخ ،ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمےتک یک تمیق افر اک نہ یک اھٹمیئ افر رس شک تررت ےک رہم یک رحتم افر یلب یک عیب ےس رف ےنک ےک

     1521    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، حرضت ابواٟز بير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَ   ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِيََن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔيٕب َحسَّ ِٟک٠َِٔب َحسَّ ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ُِٟت َجابّٔزا  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٔ يِر

َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َزَجَز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨َِّورٔ   َواٟشِّ

ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، رضحت اوبازل ح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رضحت اجرب ےس ےتک افر یلب 

 تمیق ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اوہنں  ے اہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس ڈااٹن ےہ ینعی عنم ایک ےہ۔یک 

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، رضحت اوبازل ح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وتکں ےک امر ڈا ےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈا ےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افح تظ ف ریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم 

     1522    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ِت١ٔ َحسَّ َ٘ ٥َ أ٣َََز بٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ِٟکََٔلٔب   ا

ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وتکں ےک امر 

 ڈاےنل اک مکح دای

 اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وتکں ےک امر ڈا ےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

  ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ ف ریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈا ےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو

     1523    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ا٢َ أ٣ََ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ َّی اہللُ و برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َت١َ  ِ٘ ٤َِٟٔسی٨َٔة أَِ٪ ُت َلارٔ ا ِٗ أَِرَس١َ فٔی أَ َٓ ِٟکََٔلٔب  ِت١ٔ ا َ٘  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ

 نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب

  ے وتکں ےک امر ے اک مکح دای افر وتکں وک لتق رک ے ےک ےیل ارطاػ دمہنی ںیم آدیم ےجیھب۔

 انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وتکں ےک امر ڈا ےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

  ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈا ےنل

     1524    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہح٤يس ب٩ ٣شٌسہ، بْش اب٩ ٣ٔـ١، اس٤اًي١، اب٩ ا٣يہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ أ٣َُيَّ  ث٨ََا إِٔس٤َ ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بِْٔشْ َي َسَة َحسَّ ٌَ ثَىٔی ح٤َُِيُس ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ و َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َة 

 َ٘ ٥َ َیأ٣ُِزُ بٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َت٨َ٠ِاُظ َحً َٗ َُ ك٠َِّبا إُٔلَّ  ََل ٧ََس َٓ آَٔضا  ٤َِٟٔسی٨َٔة َوأََِطَ ٌُٔث فٔی ا ٨ِ٨ََب َٓ ِٟکََٔلٔب  ِت١ٔ ا

َضا ٌُ َِٟبازَٔیٔة یَتَِب ٤َُزیَّٔة ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ِٟ ُت١ُ ك٠ََِب ا ِ٘ ٨َ َٟ َّا   إ٧ٔ

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وتکں ےک امر ے اک دیمح نب دعسمہ، رشب انب لضفم، اامسلیع، انب اہیم، انعف، رضحت انب رمع ریض ا

مکح رکےت ےھت رھپ دمہنی افر اس ےک رگد فوناح ںیم وتکں اک اھچیپ ایک ایگ  و مہ  ے وکیئ اتک امرے ریغب ہن ٹوھڑا اہیں کت ہک مہ  ے 



 

 

 داہی ںوں یک افینٹن ےک اسھت اسھت رےنہ فاےل ےتک وک یھب امر ڈاال۔

 رشب انب لضفم، اامسلیع، انب اہیم، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیمح نب دعسمہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں

  ابڑی اک ایبؿیتیھک :   ابب

 ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1525    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َح٤َّ ٥َ أ٣ََزَ َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ِٟکََٔلٔب إُٔلَّ ك٠ََِب َػِيٕس أَ  ِت١ٔ ا َ٘ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ بٔ َ٘ َٓ  َٕ و٢ُ أَِو ك٠ََِب َزِر ُ٘ َٓ٘ٔي١َ ُٔلب٩ِٔ ٤ًََُز إٔ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َي ٥ٕ٨ََُ أَِو ٣َأطَيٕة  إٔ٪َّ ْٔلَبٔی  ِو ك٠ََِب 

ًّا  صَُزیَِزَة َزِر

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

وتکں ےک امر ے اک مکح دای وسا ے اکشری ےتک ای رکبویں ای ومویشیں یک افحتظ رک ے فاےل وتکں ےک  و انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ے رفامای ےب کش رضحت  اہک ایگ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع تیھک ےک ےتک وک ینثتسم رکےت ںیہ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس تیھک یھب ںیہ اس ےئل ا ںیہ اس اک مکح یھب اید ےہ۔

 ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1526    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، روح، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، روح اب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ٣ح :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا َرِو  ثَىٔی إِٔسَح ث٨ََا َرِوْح ح و َحسَّ ٕٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ ُح ب٩ُِ ًُبَ َحسَّ اَزَة َحسَّ



 

 

َّی ا وُُل أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ َّی إٔ٪َّ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ِٟکََٔلٔب َحً ِت١ٔ ا َ٘ ٥َ بٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

َِٟبازَٔیٔة بٔک٠َِبٔضَ  َس٦ُ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ٤َِٟزِأََة َت ِٟبَ ا ٔ ا ٠َِي٥ُِٜ بٔاِْلَِسَوز ًَ ا٢َ  َٗ ِت٠َٔضا َو َٗ  ٩ًَِ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت٠ُطُ ث٥َُّ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِ٘ ٨َ َٓ ضٔي٥ٔ ا 

َُّط َطِيَلاْ٪  َٓإ٧ٔ َلَتئِن  ِ٘  ذٔی ا٨ُّٟ

اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، رفح، ااحسؼ نب وصنمر، رفح انب ابعدہ، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت

رفاتی ےہ ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وتکں ےک امر ے اک مکح دای  و ارگ وکیئ تررت داہیت ےس اانپ اتک ےل رک آیت 

اراشد رفامای مت  ر ایسہ اتک دف وطقنں فاال   و مہ اےس یھب امر ڈاےتل رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک امر ے ےس عنم رکدای افر

 امران الزؾ ےہ ویکہکن فہ اطیشؿ ےہ۔

دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، رفح، ااحسؼ نب وصنمر، رفح انب ابعدہ، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1527    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ابی اٟتياح، ٣ِطٖ ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ١ِٔ٣ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ َٖ ب٩َِ  ٍَ ٣َُِطِّ احٔ َس٤ٔ َّيَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟت َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٤ُِٟ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ا٢َ أ٣ََزَ ِبٔس اہللٔ  َٗ  ١ٔ َّٔ َِ

ِٟکََٔلٔب ث٥َُّ َرخَّ  ا٢َ ٣َا بَاُُٟض٥ِ َوبَا٢ُ ا َٗ ِٟکََٔلٔب ث٥َُّ  ِت١ٔ ا َ٘ ٥َ بٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ٔ٨َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِ ِٟ ِئس َوك٠َِٔب ا  َؽ فٔی ك٠َِٔب اٟؼَّ

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، ایب اایتلح، رطمػ نب دبع اہلل، رضحت انب لفغم

ےک ہیلع فآہل فملس  ے وتکں ےک امر ے اک مکح دای رھپ اراشد رفامای ےتک اؿ اک ایک اگبڑےت افر فیلکت دےتی ںیہ رھپ اکشری ےتک افر رکبویں 

 افحیتظ ےتک یک ااجزت دے دی۔

 رطمػ نب دبعاہلل، رضحت انب لفغم ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، ایب اایتلح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ 



 

 

     1528    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس اب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ وٟيس، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، اسحاٚ ب٩  :  راوی

 اب٩ ابی حات٥، حرضت اب٩ ١ِٔ٣ ابزاہي٥، َرض، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ،

 َ ث ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ث٨َٔيطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب َحسَّ ٌٔيٕس ح و و َحسَّ ٨َا یَِحٌَی ب٩ُِ َس

ََفٕ ح ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟئس َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ  َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح و َحسَّ

 ًَ ا٢َ اب٩ُِ َحات٥ٕٔ فٔی َحٔسیْٔطٔ  َٗ ٔ و  َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  ٕ ك٠ُُّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ َِ ا ِٟ َؽ فٔی ك٠َِٔب ا ٥ٔ٨َ ٩ِ َیِحٌَی َوَرخَّ

 َٔ ِئس َواٟزَِّر  َواٟؼَّ

نب  ییحی نب بیبح، اخدل انب احرث، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ااحسؼ نب اربامیہ، رضن، دمحم نب ینثم، فبہ

افر رکبویں ےک رجری، ہبعش، انب ایب احمت، رضحت انب لفغم یہ ےس فلتخم ااسدین ےس ہی دحثی رفاتی یک ےہ افر آپ  ے یتیھک 

 افحیتظ ےتک افر اکشری ےتک یک ااجزت دی۔

ییحی نب بیبح، اخدل انب احرث، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ااحسؼ نب اربامیہ، رضن، دمحم نب ینثم،  :  رافی

 فبہ نب رجری، ہبعش، انب ایب احمت، رضحت انب لفغم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1529    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٥َ ٩ِ٣َ َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

٠٤ًََٔطٔ ك١َُّ َیِو٦ٕ ٗٔيَراكَا٪ٔ  َؽ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ َتىَی ك٠َِّبا إُٔلَّ ك٠ََِب ٣َأطَيٕة أَِو َؿارٔی  ِٗ  ا

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س

 ری ےتک ےک  و اس ےک وثاب ےس رہ دؿ دف اریاط مک ایک اجات ےہ۔ ے اتک اپال وسا ے افحیتظ ای اکش

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈا

     1530    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، زہزی، حرضت سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  صِزٔیِّ 

َتىَی ك٠َِبّ  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ ك١َُّ َیِو٦ٕ ٗٔيَراكَا٪ٔ َػل َؽ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظ َ٘ ََ  ا إُٔلَّ ك٠ََِب َػِيٕس أَِو ٣َأطَيٕة 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ، زرہی، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابت ےک فاہطس ےس رفاتی رکےت 

 اتک اپال وسا ے اکشر ای افحیتظ ےتک ےک  و اس ےک وثاب ںیم ےس رہ دؿ دف ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے

 اریاط وثاب مک نوات راتہ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ، زرہی، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1531    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی ب٩ یحٌی، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا َو  َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٌٔي١ُ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز  َّطُ َس٤ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ َتىَی ك٠َِّبا إُٔلَّ َوصَُو اب٩ُِ َج ِٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ا ًَ  

٠٤َٔطٔ ك١َُّ یَِو٦ٕ ٗٔيَراكَا٪ٔ  ًَ َؽ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ  ك٠ََِب َؿارَٔیٕة أَِو ٣َأطَيٕة 

  نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی نب ییحی، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعییحی

فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے افحیتظ ای اکشری ےتک ےک العفہ اتک اپال  و اس ےک لمع )وثاب( ےس رہ دؿ دف اریاط مک نوات راتہ 

 ےہ۔

 ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی نب ییحی، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے

     1532    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی ب٩ یحٌی، حرضت سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ا٢َ اِْلََخُ  َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َو َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ َحسَّ ٌٔي١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ وَ٪ َحسَّ

٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َر  ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٠َ٣ََة  ٕس َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی رَحِ َتىَی ك٠َِّبا إُٔلَّ ٣َُح٤َّ ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ِبُس اہللٔ َو ًَ ا٢َ  َٗ ٠٤ًََٔطٔ ك١َُّ یَِو٦ٕ ٗٔيَراْن  َؽ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ ٕث ك٠ََِب ٣َأطَيٕة أَِو ك٠ََِب َػِيٕس   أَِو ك٠ََِب رَحِ

، انب رجح، ییحی نب ییحی، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے اکشری ےتک ای افحیتظ ےتک ےک العفہ اتک اپال  و اس ےک لمع ےس رہ دؿ اکی 

 ریہ  ے یتیھک ےک ےتک اک یھب اانثتسء ایک۔اریاط مک نوات ےہ دبعاہلل  ے اہک اوبرہ

 ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی نب ییحی، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿیتیھک ابڑی اک :   ابب

 ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1533    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت سا٥ٟ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، ح٨و٠ہ ب٩ ابی سٔيا٪،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  َياَ٪  ِٔ ث٨ََا َح٨َِو٠َُة ب٩ُِ أَبٔی ُس ٍْ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َوٛٔي ث٨ََا إِٔسَح ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  

َتىَی ك٠َِّبا إُٔلَّ ك٠ََِب َؿ  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ وُُل أَِو َوَس٠َّ ُ٘ ا٢َ َسا٥ْٟٔ َوكَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة َي َٗ ٠٤ًََٔطٔ ك١َُّ یَِو٦ٕ ٗٔيَراكَأ٪  َؽ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ إر أَِو ٣َأطَيٕة 

ٕث  ٕث َوكَاَ٪ َػاحَٔب رَحِ  ك٠ََِب رَحِ

رکےت ںیہ ہک روسؽ ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہلظنح نب ایب ایفسؿ، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےک فاہطس ےس رفاتی 

ات اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے اکشری ای افحیتظ ےتک ےک العفہ اتک اپال  و اس ےک لمع ےس رہ دؿ دف اریاط مک نو

 ےہ افر اسمل  ے اہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ےھت ای یتیھک ےک ےتک ےک وسا افر فہ یتیھک فاےل ےھت۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہلظنح نب ایب ایفسؿ، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکش

     1534    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زاؤز ب٩ رطيس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ٤ًز ب٩ ح٤زہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 ہتٌالٰی ٨ً

ًَِبٔس اہللٔ بِ  اؤیََة أَِخبََر٧َا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح٤ِزََة ب٩ِٔ  ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ُرَطِيٕس َحسَّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٩ٔ ٤ًََُز َحسَّ

٥َ أَیُّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َؽ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َ٘ ََ ٤َا أَص١ِٔ َزإر اتََّدُذوا ك٠َِّبا إُٔلَّ ك٠ََِب ٣َأطَيٕة أَِو ك٠ََِب َػائٕٔس 

٠٤َٔض٥ِٔ ك١َُّ یَِو٦ٕ ٗٔيَراكَا٪ٔ  ًَ 

 داؤد نب رہدی، رمفاؿ نب اعمفہی، رمع نب زمحہ نب دبعاہلل نب رمع، اسمل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س رھگ فاوں  ے افحیتظ ای اکشری ےتک ےک العفہ اتک راھک  و اؿ ےک لمع ےس رہ ہک

 دؿ دف اریاط مک نوات ےہ۔

  اعتٰیل ہنعداؤد نب رہدی، رمفاؿ نب اعمفہی، رمع نب زمحہ نب دبعاہلل نب رمع، اسمل نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمایبوتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1535    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، ابی اٟح٥ٜ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ُى ُٔلب٩ِٔ  ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ ا

 َ ا٢َ ٩ِ٣َ اتََّدَذ ك َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ُت اب٩َِ ٤ًََُز یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح َُ أَبٔی ا َٕ أَِو  ٥ٕ٨َ أَِو َػِيٕس ٠ِّبا إُٔلَّ ك٠ََِب َزِر

ٔ ك١َُّ َیِو٦ٕ ٗٔيَراْن  ُؽ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظ ُ٘  َی٨ِ

می دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، ایب امکحل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رک

افحتظ ای اکشری ےتک ےک العفہ ےتک وک راھک  و اس ےک وثاب ےس رہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے یتیھک ای رکبویں یک 



 

 

 رفز اکی اریاط مک نوات راتہ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، ایب امکحل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1536    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، رح٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔيسٔ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٔ و َحسَّ ٩ًَِ أَب ٤َُِٟشئَّب  ی صَُزیَِزَة  ب٩ِٔ ا

َِٟيَص بٔک٠َِٔب َػِيٕس َوَُل ٣َأطَيٕة َوَُل  َتىَی ك٠َِّبا  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُؽ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ َّطُ ی٨َِ َٓإ٧ٔ  أَِرٕق 

ٔ َوَُل أَِرٕق  اصٔز َِٟيَص فٔی َحٔسیٔث أَبٔی اٟلَّ ٔ ٗٔيَراكَأ٪ ك١َُّ یَِو٦ٕ َو  أَِجزٔظ

اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے اتک اپال وج اکشر، افحتط، یتیھک ای اجونرفں ےک ےئل ہن نو  و اس ےک وثاب ںیم ےس رہ 

 ےت رےتہ ںیہ افر اوباطرہ یک دحثی ںیم یتیھک اک ذرک  ںیہ۔دؿ دف اریاط مک نو

 اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابڑی اک ایبؿیتیھک  :   ابب

 ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1537    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٥َ ٩ِ٣َ اتَّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َػل َٗ ٕ ٗٔيَراْن  ٔ ك١َُّ یَِو٦ َؽ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظ َ٘ َٕ ا٧َِت  َدَذ ك٠َِّبا إُٔلَّ ك٠ََِب ٣َأطَيٕة أَِو َػِيٕس أَِو َزِر

 َٕ ا٢َ َیزَِح٥ُ اہللُ أَبَا صَُزیَِزَة كَاَ٪ َػاحَٔب َزِر َ٘ َٓ ِو٢ُ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٗ  َُٓذَٔکَ ُٔلب٩ِٔ ٤ًََُز 

زاؼ، رمعم، زرہی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دبع نب دیمح، دبعارل



 

 

فملس  ے اراشد رفامای  س  ے افحیتظ اکشری ای یتیھک ےک ےتک ےک العفہ اتک راھک  و اس ےک وثاب ےس رہ دؿ اکی اریاط مک نوات راتہ ےہ 

ہلل اعتٰیل ہنع وک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ ذرک ایک ایگ  و اوہنں  ے رفامای اہلل اوبرہریہ ریض اہلل زرہی  ے اہک ہک انب رمع ریض ا

 اعتٰیل ہنع  ر رمح رکے فہ یتیھک فاےل ےھت۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1538    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ہظا٦ زستوائی، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ِستَ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ اٟسَّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َحسَّ  ٕ ْٔير َٛ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  َوائٔیُّ َحسَّ

ُؽ  ُ٘ َّطُ ی٨َِ إ٧ٔ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ أ٣ََِشَک ك٠َِّبا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٕ ٗٔيرَاْن إُٔلَّ ك٠ََِب ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٠٤َٔطٔ ك١َُّ یَِو٦ ًَ  ٩ِ٣ٔ

ٕث أَِو ٣َ   أطَيةٕ رَحِ

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے وکیئ اتک راھک  و اس ےک لمع ےس رہ رفز اکی اریاط مک نوات رےہ اگ ۔ وسا ے یتیھک

 ومیشی ےک ےتک ےک۔

 زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک ایبوتک

     1539    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ْٛير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی  اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، طٌيب ب٩ اسحاٚ، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ أَ  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ َٙ َحسَّ ِيُب ب٩ُِ إِٔسَح ٌَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ُط ث٨ََا إِٔسَح ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ َحسَّ ٕ َحسَّ ْٔير َٛ بٔی 



 

 

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ  ٠ٔطٔ ًَ ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ثَىٔی أَبُو صَُزیَِزَة 

ااحسؼ نب اربامیہ، بیعش نب ااحسؼ، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک روسؽ 

 اسھت یھب دحثی رمفی ےہ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس  دن ےک 

 ااحسؼ نب اربامیہ، بیعش نب ااحسؼ، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿیتیھک ابڑی اک :   ابب

 ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1540    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 راح٤س ب٩ ٨٣ذر، ًبساٟؼ٤س، رحب، یحٌی ب٩ ابی ْٛي :  راوی

ٕ بٔضَ  ْٔير َٛ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  ْب َحسَّ ث٨ََا رَحِ ٤َٔس َحسَّ ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ٠َطُ َحسَّ ِْ ٣ٔ ٔ  َذا اِْلِٔس٨َاز

 ادمح نب ذنمر، دبعادمصل، رحب، ییحی نب ایب ریثک اؿ اانسد ےک اسھت یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 ر، دبعادمصل، رحب، ییحی نب ایب ریثکادمح نب ذنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

  اپےنل یک رحتم ےک ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک

     1541    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٟواحس، اب٩ زیاز، اس٤اًي١ ب٩ س٤يٍ، ابورزی٩، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ َِٟواح ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُت أَبَا َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبُو َرٔزی٩ٕ  ٍٕ َحسَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ ُس٤َِي ٩ًَِ إِٔس٤َ ىٔی اب٩َِ زَٔیازٕ  ٌِ ٔس َي

َِٟيَص بٔک٠َِٔب َػِيٕس َوَُل  ٥َ ٩ِ٣َ اتََّدَذ ك٠َِّبا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ٠٤ًََٔطٔ صَُزیَِزَة َي َؽ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ  ٥ٕ٨ََُ ك١َُّ َیِو٦ٕ   

 ٗٔيَراْن 

ہبیتق نب دیعس، دبعاوادح، انب زاید، اامسلیع نب عیمس، اوبرزنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ےس رہ دؿ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اراشد رفامای  س  ے اتک راھک وج اکشری ای رکبویں یک افحتظ ےک ےیل  ںیہ ےہ  و اس ےک لمع 

 اکی اریاط مک ایک اجات ےہ۔



 

 

 ہبیتق نب دیعس، دبعاوادح، انب زاید، اامسلیع نب عیمس، اوبرزنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک ایبوتک

     1542    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ا٪ ب٩ ابی زہير ػحابی رسو٢ ػلی اہلل ٠ًيہ وآٟہ یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، یزیس ب٩ خؼئہ، سائب ب٩ یزیس، سٔي :  راوی

 وس٥٠، حرضت سٔيا٪ ب٩ ابی زبير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ائَٔب ب٩َِ َیزٔیَس أَِخب َة أَ٪َّ اٟشَّ َٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُخَؼِي ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َياَ٪ ب٩َِ أَ َحسَّ ِٔ ٍَ ُس َُّط َس٤ٔ بٔی َرُظ أ٧َ

ُت َرُسو٢َ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٕ َوصَُو َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َط٨ُوئََة ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِيطٔ  ُزَصيِر ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َؽ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ ا  ًّ ا َوَُل ََضِ ًّ ٨ًَِطُ َزِر ىٔی  ِِ َتىَی ك٠َِّبا َُل ُي ِٗ و٢ُ ٩ِ٣َ ا ُ٘ ٥َ َي َت صََذا ٩ِ٣ٔ َوَس٠َّ ٌِ ا٢َ آ٧َِت َس٤ٔ َٗ ٕ ٗٔيَراْن  ٠٤َٔطٔ ك١َُّ َیِو٦ ًَ

٤َِِٟشحٔسٔ  ا٢َ إٔی َوَربِّ َصَذا ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ی فہ، اسبئ نب سیدی، ایفسؿ نب ایب زریہ احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، رضحت
ص

 

ذ
ایفسؿ نب ایب زح ،  ییحی نب ییحی، امکل، سیدی نب 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ وج ونشۃئ ںیم ےس ںیہ ہک  س  ے اتک اپال  س ےس اس وک ہن یتیھک اک افدئہ ےہ افر ہن افحتظ اک  و اس 

 ےک لمع ےس رہ دؿ اکی اریاط مک نوات ےہ ۔ رافی ےتہک ںیہ ںیم  ے رضحت ایفسؿ ےس وپاھچ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ؟  و رفامای اہں، اس دجسم ےک رب یک مسق!۔

ی فہ، اسبئ نب سیدی، ایفسؿ نب ایب زریہ احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، رضحت ایفسؿ  :  رافی
ص

 

ذ
ییحی نب ییحی، امکل، سیدی نب 

 نب ایب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیموتکں ےک امر ڈاےنل ےک مکح افر اس ےک وسنمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم اکشر یتیھک ای اجونرفں یک افحتظ فریغہ ےک العفہ ےتک اپےنل یک رحتم ےک 

     1543    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اس٤اًي١، یزیس ب٩ خؼئہ، حرضت سائب ب٩ یزیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُخَؼيِ  ٌٔي١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو َس َحسَّ َٓ َّطُ َو ائُٔب ب٩ُِ یَزٔیَس أ٧َ َة أَِخبََرنٔی اٟشَّ َٔ



 

 

 ٔ ٠ ِْ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َئٔیُّ  ٕ اٟظَّ َياُ٪ ب٩ُِ أَبٔی ُزَصيِر ِٔ ٠َِيض٥ِٔ ُس  طٔ ًَ

ی فہ، رضحت اسبئ نب سیدی
ص

 

ذ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک اپس  ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع، سیدی نب 

 ایفسؿ نب ایب زریہ انشیئ  ے آرک اہک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس  یسی دحثی ایبؿ رفامیئ ۔

ی فہ، رضحت اسبئ نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ص

 

ذ
 ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع، سیدی نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنھچپ اگل  ے یک ارجت ےک الحؽ نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگل  ے یک ارجت ےک الحؽ نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1544    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف، حرضت ح٤يس :  راوی

٨ُوَ٪ ابِ  ٌِ ٌٔي١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٌٔيٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ا٢َ ُسئ١َٔ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ح٤َُِيٕس  ََفٕ  ٌِ ٩َ َج

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحَح٤َُط أَبُو كَِیَبةَ أ٧ََُص بِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اِحَتَح٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٔ ا٦ َِٟححَّ ِشٔب ا َٛ  ٩ًَِ ًَئِن ٩ُ ٣َأٟٕک  َُٟط بَٔؼا أ٣َََز  َٓ  

١َ ٣َا َتَساَویِتُ  ـَ ِٓ ا٢َ إٔ٪َّ أَ َٗ أجطٔ َو ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ََخَ وا  ٌُ َوَؿ َٓ ٥َ أَص٠َِطُ  ا٦ٕ َوك٠ََّ ٌَ َ ١ٔ َزَوائ٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ ك َْ ِٟحَٔحا٣َُة أَِو صَُو ٩ِ٣ٔ أ٣َِ  ٥ِ بٔطٔ ا

ییحی نب اویب، ہبیتق، یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، رضحت دیمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ہیلع فآہل فملس  ے ےنھچپ وگلا ے ۔ اوبہبیط  ے  ےنھچپ اگل ے فاےل یک امکیئ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اوہنں  ے اہک روسؽ اہلل یلص اہلل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےنھچپ اگل ے  و آپ  ے اےس دف اصع ہلغ دےنی اک مکح دای افر اس ےک اموکلں ےس اس اک رخاج مک رک ے 

ےت ای ہی اہمتری رتہبنی دفاؤں اسیج ےک ےیل افسرش یک افر رفامای اہمتری دفاؤں ںیم ےس رتہبنی دفاء ےنھچپ وگلاان ےہ نج ےس مت دفا رک

 ےہ۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق، یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، رضحت دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ۔ ےنھچپ اگل  ے یک ارجت ےک الحؽ نو ے

     1545    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اب٩ ابی ٤ًز، ٣زوا٪ ٓزاری، حرضت ح٤يس :  راوی

َِٟححَّ  ِشٔب ا َٛ  ٩ًَِ ا٢َ ُسئ١َٔ أ٧ََْص  َٗ ٩ًَِ ح٤َُِيٕس  زَارٔیَّ  َٔ ِٟ ىٔی ا ٌِ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َي ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َٓ َحسَّ  ٔ َُّط ا٦ َُيَِر أ٧َ ٠ِْٔطٔ  َذََکَ ب٤ٔٔ

 ٔ ٤ِز َِ ِٟ بُوا ٔػبَِيا٥َُِٜ٧ بٔا ذِّ ٌَ یُّ َوَُل ُت َِٟبَِحٔ ِشُم ا ُ٘ ِٟ ِٟٔحَحا٣َُة َوا ١َ ٣َا َتَساَویُِت٥ِ بٔطٔ ا ـَ ِٓ ا٢َ إٔ٪َّ أَ َٗ 

امکیئ ےک ابرے ںیم  انب ایب رمع، رمفاؿ زفاری، رضحت دیمح ےس رفاتی ےہ ہک ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ےنھچپ اگل ے فاےل یک

ی وساؽ ایک ایگ  و اوہنں  ے ایس رطح ایبؿ ایک اس ےک العفہ ہی یھب رفامای ہک اہمتری رتہبنی دفاؤں ںیم ےس ےنھچپ وگلاان ےہ افر ترد دنہ

 ےہ افر آپ  ے  وچں وک قلح داب رک فیلکت ہن دف۔

 انب ایب رمع، رمفاؿ زفاری، رضحت دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگل  ے یک ارجت ےک الحؽ نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1546    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ حش٩ ب٩ َخاغ، طبابہ، طٌبہ، ح٤يس، ح :  راوی

ََّشا َ ُت أ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ح٤َُِيٕس  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ إغ َحسَّ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َٔخَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ا َّی  َحسَّ ًَا ا٨َّٟٔيیُّ َػل وُُل َز ُ٘ َي

أ٣ََ  َٓ َحَح٤َُط  َٓ ا٣ّا  ٨ََٟا َححَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََُُل٣ّا  یبَتٔطٔ اہللُ  ٩ًَِ ََضٔ  َٕ ِّٔ ُد َٓ ٥َ ٓٔيطٔ  ی٩ِٔ َوك٠ََّ َٕ أَِو ٣ُٓسٕ أَِو ٣ُسَّ َُٟط بَٔؼا  َز 

ادمح نب نسح نب رخاش، ابشہب، ہبعش، دیمح، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 ہیلع فآہل فملس وک ےنھچپ اگل ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک ےنھچپ فاےل امہرے اکی الغؾ رک ولباای اس  ے آپ یلص اہلل

 ےئل اکی اصع ای اکی دم ای دف دم دےنی اک مکح دای افر اس  ے رخاج یک یمک یک افسرش یک  و اس ےک رخاج ںیم یمک رک دی یئگ۔

  ہنعادمح نب نسح نب رخاش، ابشہب، ہبعش، دیمح، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگل  ے یک ارجت ےک الحؽ نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1547    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبہ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وہيب، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی  :  راوی



 

 

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخ  ث٨ََا إِٔسَح اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ح و َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ ُوَصيِ و َحسَّ ص٤َُا  ٤َِِٟدزُومٔیُّ لِٔکَ ٕب بََر٧َا ا

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِحَتَح٥َ َو  َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ كَاُوٕض  َم َحسَّ ٌَ َِٟححَّا٦َ أَِجَزُظ َواِسَت ًَِلی ا  أَ

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب ملسم، ااحسؼ نب اربامیہ، فبیہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےنھچپ وگلا ے افر ےنھچپ اگل ے فاےل وک اس یک زمدفری دی افر انک رابرک ںیم دفا ڈایل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب ملسم، ااحسؼ نب اربامیہ، فبیہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگل  ے یک ارجت ےک الحؽ نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1548    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًاػ٥، طٌيی، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح :  راوی

 َ ٚٔ أَِخب ا ًَِبُس اٟزَّزَّ اَُل أَِخبََر٧َا  َٗ ِبٕس  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َوا٠َّٟ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٔيیِّ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ َر٧َا ٣َ

بَّ  ًَ َّی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِلاُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ أ َٓ ِبْس َٟٔبىٔی بََياَؿَة  ًَ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َحَح٥َ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٥َ أَِجَزُظ َوك٥ََّ٠َ إض  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

 َّ ٔلطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌِ ٥َِٟ ُي ِو كَاَ٪ ُسِحّتا  َٟ یبَتٔطٔ َو ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ ََضٔ ًَ  َٕ َّٔ َد َٓ ٥َ َسيَِّسُظ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اعمص، یبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ینب ایبہض 

یک زمدفری دی افر اس ےک اکی الغؾ  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےنھچپ اگل ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس اس 

ےک امکل ےس افسرش یک  و اس  ے اس اک رخاج مک رکدای ارگ ےنھچپ اگل ے یک امکیئ رحاؾ نویت  و اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ارجت ہن دےتی۔

 ہنعااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اعمص، یبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشاب یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1549    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبيساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ًبساُلًلی ب٩ ًبساُلًلی، ابوہ٤ا٦، سٌيس جزیزی، ابی َرضہ، حرضت ابوسٌيس خسری  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٦ٕ حَ  ًِلَی أَبُو َص٤َّ َ ًَِبٔس اِْل ًِلَی ب٩ُِ  َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ث٨ََا َس َحسَّ َة سَّ ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  ُِٟحَزیِزٔیُّ  ٌٔيْس ا

ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٥َ َیِدُلُب بٔا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا  یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إٔ٪َّ اہللَ ٩ًَِ أَبٔی َس

١َّ اہلَل َس  ٌَ َٟ ٔ َو َِٟد٤ِز زُِّق بٔا ٌَ الَی ُي ٌَ ٨َا إُٔلَّ َت ِْ ٔ ب َٟ ٤َا  َٓ ا٢َ  َٗ ٍِ بٔطٔ  ٔٔ َِٟی٨َِت ُط َو ٌِ ٔ ٠َِیب َٓ ٩ِ٤َ كَاَ٪ ٨ًَِٔسُظ ٨ِ٣َٔضا َطِيْئ  َٓ ی٨ُِز٢ُٔ ٓٔيَضا أ٣َِّزا 

تِ  َٛ ٩ِ٤َ أَِزَر َٓ َِٟد٤َِز  ٦َ ا الَی رَحَّ ٌَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہلَل َت ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َّی  ٔ َئشيّرا َحً ََل  ُط صَٔذظ َٓ اِْلیَُة َو٨ًَِٔسُظ ٨ِ٣َٔضا َطِيْئ 

ُٜوصَا َٔ َش َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٙٔ ا ی َب١َ ا٨َّٟاُض ب٤َٔا كَاَ٪ ٨ًَِٔسُظ ٨ِ٣َٔضا فٔی ََطٔ ِ٘ اِسَت َٓ ا٢َ  َٗ  ٍِ ٔ ِب َوَُل یَب  َيِْشَ

ری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دیبع اہلل نب رمع وقارریی، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، اوبامہؾ، دیعس رجریی، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخ

رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دمہنی ںیم اکی ہبطخ ںیم انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے 

 ےس ووگ اہلل اعتیل رشاب یک رحتم اک ااشرہ رکات ےہ اشدی اس ابرے ںیم رقنعبی وکیئ مکح انزؽ رکںی ےگ  س ےک اپس اس ںیم

 ھچک نو  و اچےیہ ہک فہ اےس چیب ےل افر اس ےس عفن ا ےن ےل مہ دنچ دؿ رہھٹے ےھت ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل

اعتیل  ے رشاب وک رحاؾ رکدای ےہ  و  س صخش وک ہی آایت چنہپ اج ے افر اس ےک اپس رشاب ںیم ےس ھچک وموجد نو  و ہن ےیپ افر ہن 

رکے۔ اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک بت نج ووگں ےک اپس رشاب ںیم ےس وج یھب وموجد اھت اوہنں  ے اےس دمہنی رففتخ 

 ےک راہتس )انںویں( ںیم اہب دای۔

ٰیل دیبعاہلل نب رمع وقارریی، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، اوبامہؾ، دیعس رجریی، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعت :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1550    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یس ب٩ اس٥٠، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ و٠ًہ سبائی ٣صیسویس ب٩ سٌيس، حٔؽ ب٩ ٣يْسہ، ز :  راوی

 ًِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َو  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َة  ُؽ ب٩ُِ ٣َِيَْسَ ِٔ ث٨ََا َح ٌٔيٕس َحسَّ ث٨ََا ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٠ََة َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣ِٔصَ َحسَّ



 

 

 َ ث ًَبَّإض ح و َحسَّ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  َّطُ َجاَئ  ٩ًَِ َزیِٔس أ٧َ َُٟط أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص َوَُيِرُُظ  ُى  ِٔ ٔ َوا٠َّٟ اصٔز ٨َا أَبُو اٟلَّ

ًَبَّا ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ َّطُ َسأ٢ََ  َبإٔیِّ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣ِٔصَ أ٧َ ٠ًََِة اٟشَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َو  ٩ًَِ ا يُ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َّ٤ًَ ا٢َ ٕض  َ٘ َٓ ٨َٔب  ٌٔ ِٟ َصُ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ

َُٟط َرُسو٢ُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٥َ َراؤیََة َخ٤ِز ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض إٔ٪َّ َرُجَّل أَصَِسی َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ص١َِ اب٩ُِ  ًَ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

َش  َٓ ا٢َ َُل  َٗ ٣ََضا  ِس رَحَّ َٗ ا٢َ أ٣ََزِتُطُ ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ اہللَ  َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٥َٔ َساَرِرَتُط  َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ََِشا٧ّا  ٔ ارَّ إ

َّی َذَصَب ٣َا ٓٔيَضا ٤َِٟزَاَزَة َحً َتَح ا َٔ َٓ ا٢َ  َٗ َضا  ٌَ ٦َ بَِي بََضا رَحَّ ٦َ ُْشِ َّٟٔذی رَحَّ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ َضا  ٌٔ  بٔبَِي

نب رسیمہ، زدی نب املس، رضحت دبعارلنمح نب فہلع ابسیئ رصمی ےس رفاتی ےہ ہک اس  ے رضحت انب  وسدی نب دیعس، صفح

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوگنر ےک ریشے ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و انب ابعس  ے رفامای اکی آدیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اج ات ےہ ہک اہلل  ے اےس رحاؾ فآہل فملس وک رشاب یک اکی کشم دہہی یک  و اےس روس

رکدای ےہ؟  و اس  ے اہک  ںیہ افر اس  ے یسک دفرسے آدیم ےس رسوگیش یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس رفامای  و 

 رففتخ رک ے ےک ےئل اہک ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ے سک ابرے ںیم رسوگیش یک  و اس  ے اہک ہک ںیم  ے اس ےس رشاب ےک

فملس  ے رفامای  س ذات  ے اس اک انیپ رحاؾ ایک اس  ے اس یک عیب وک یھب رحاؾ ایک ےہ  و اس  ے کشم اک ہنم وھکؽ دای اہیں کت ہک وج 

 ھچک اس ںیم اھت اسرا ہہب ایگ۔

 ت دبعارلنمح نب فہلع ابسیئ رصمیوسدی نب دیعس، صفح نب رسیمہ، زدی نب املس، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1551    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ز، اب٩ وہب، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ و٠ًہ، ًبساہلل ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوكاہ :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ُس٠َامِیَ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَ َحسَّ  ٩ًَِ ٠ًََِة  ِبسٔ سٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َو

٠َطُ  ِْ ٥َ ٣ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَبَّإض   اہللٔ ب٩ِٔ 

اوباطرہ، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب فہلع، دبعاہلل ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ۔

 اوباطرہ، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، دبعارلامحؿ نب فہلع، دبعاہلل ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1552    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، زہير، اسحاٚ، جزیز، ٨٣ؼور، ابی ؿهٰی، ٣ْسوٚ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ا٢َ ُزصَ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ َهی  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُٙ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح يِْر َحسَّ

َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ََخَ ة َِٟبََقَ ٔ ا َِٟت اِْلیَاُت ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ ُسوَرة ا ٧َزَ َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و تََرأَص٩َُّ ٣َِْسُ ِٗ ا َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

ٔ ًَلَی ا َِٟد٤ِز َحاَرةٔ فٔی ا ٩ًَِ اٟتِّ  ٨َّٟأض ث٥َُّ ٧ََهی 

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، ااحسؼ، رجری، وصنمر، ایب ٰیحض، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

 رشتفی ےل ےئگ افر ہی آایت رفاتی ےہ ہک  ب وسرہ رقبہ یک آرخی آایت انزؽ نوںیئ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ

 ووگں ےک اسےنم التفت ںیک رھپ رشاب یک اجترت ےس عنم رفامای۔

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، ااحسؼ، رجری، وصنمر، ایب ٰیحض، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1553    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ػسي٘ہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣ْسوٚ، سيسہ ًائظہ  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہا

ا٢َ  َٗ یِٕب  ُى ْٔلَبٔی َُکَ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو إِٔسَح

٩ًَِ ٣َِْسُ  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ةٔ فٔی َحسَّ َِٟبََقَ َِٟت اِْلیَاُت ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ ُسوَرةٔ ا ٔ ا أ٧ُِز َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و

َِٟد٤ِ  َحاَرَة فٔی ا ٦َ اٟتِّ ََحَّ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت ََخَ ا َٗ ٔ اٟزِّبَا   ز

 اربامیہ، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب

ہک  ب وسر ےک ابرے ںیم وسرہ رقبہ یک آرخی آایت انزؽ یک ںیئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی ےل ےئگ 



 

 

 افر رشاب یک اجترت وک رحاؾ ایک۔

 ، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشاب رمدار زنخری افر وتبں یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 اک ایبؿیتیھک ابڑی  :   ابب

 رشاب رمدار زنخری افر وتبں یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1554    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، یزیس ب٩ ابی حبيب، ًلاء ب٩ ابی رباح، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ أَ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح   ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔيٕب  َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ٍَ َس َّطُ َس٤ٔ ٧

َُٟط رَحَّ  ِتٔح َوصَُو ب٤َََّٜٔة إٔ٪َّ اہلَل َوَرُسو َٔ ِٟ ًَا٦َ ا و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٟد٨ِٔزٔیز ٤َِِٟیَتٔة َوا ٔ َوا َِٟد٤ِز ٍَ ا ٦َ بَِي

٩ُُٔ َویُِسص٩َُ بَٔضا  َُّط یُِللَی بَٔضا اٟشُّ إ٧ٔ َٓ ٤َِِٟیَتٔة  ٘ٔي١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت ُطُحو٦َ ا َٓ ُِٟح٠ُوزُ َوَيِشَتِؼبُٔح بَٔضا ا٨َّٟاُض َواِْلَِػ٨َا٦ٔ  ا

ا٢َ  َٗ ا٦ْ ث٥َُّ  ا٢َ َُل صَُو رَحَ َ٘ آَ َّ٤َٟ َّ َوَج١َّ  ًَز َِٟيُضوَز إٔ٪َّ اہلَل  اَت١َ اہللُ ا َٗ ٥َ ٨ًَِٔس َذَٟٔک  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِيض٥ِٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ  ٦َ رَحَّ

أَك٠َُوا ث٨َ٤ََطُ  َٓ  ُطُحو٣ََضا أَِج٠٤َُوُظ ث٥َُّ بَاًُوُظ 

ح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے ہبیتق نب دیعس، ق ،، سیدی نب ایب بیبح، اطعء نب ایب راب

 ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس حتف ہکم فاےل اسؽ ہکم ںیم ہی رفامےت نو ے انس اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہیلع فآہل فملس وک اہک ایگ اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشاب، رمدار، زنخری افر وتبں یک عیب وک رحاؾ ایک ےہ آپ یلص اہلل

رمدار یک رچیب ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک مکح ےہ؟ ویکہکن اس ےس ویتشکں وک )دنیپے ںیم( الم اجات ےہ افر 

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ فہ رحاؾ ےہ رھپ ایس ڑمچفں وک اس ےس راگن اجات ےہ افر وگ اس ےس رفینش رکےت ںیہ آپ یلص اہلل 

 و فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل اعتیل وہید وک یالک رکے ہک اہلل  ے  ب اؿ  ر اس رمدار یک رچیب وک رحاؾ ایک 

 اوہنں  ے اےس الھگپای رھپ اےس رففتخ رکدای افر اس یک تمیق اھکیئ۔

 دیعس، ق ،، سیدی نب ایب بیبح، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رشاب رمدار زنخری افر وتبں یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1555    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبساٟح٤يس ب٩ جٌَف، یزیس ب٩ ابی حبيب، ًلاء، حرضت جابز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

اَُل حَ  َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔيٕب  ََفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔئس ب٩ِٔ َج ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  سَّ

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِتٔح ح و َحسَّ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ث٨ََا ًََلإئ  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ  ب٩ُِ ا

َّ اٟ ًََلاْئ أ٧َ ٔلَیَّ  َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َحبٔيٕب  َِٟح٤ٔئس َحسَّ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ  ىٔی أَبَا  ٌِ اُک َي حَّ ِبٔس اہللٔ َـّ ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  طُ َس٤ٔ

 ١ِْٔ ِتٔح ب٤ٔٔ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘  َحٔسیٔث ا٠َِّٟئث  َي

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دبعاا دیم نب رفعج، سیدی نب ایب بیبح، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس حتف ہکم ےک اسؽ انس ابیق دحثی فیہ ےہ وج اف ر رفاتی یک یئگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دبعاا دیم نب رفعج، سیدی نب ایب بیبح، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرشاب رمدار زنخری افر وتبں 

     1556    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابی برک، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو كاؤض، حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َط  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُییِ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ُى ْٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ ٕب َوإِٔسَح ٩ًَِ ِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٨ََة 

اَت١َ اہللُ َس٤ُزَ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ََ َخ٤ِّزا  َّ ٤ًََُز أَ٪َّ َس٤َُزَة بَا ا٢َ ب٠ََ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ِزٕو  َّی ًَ ٥ِ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٥َِٟ َي َة أَ

ََٓباًُوَصا َح٠٤َُوَصا  َٓ ُحو٦ُ  ٠َِيض٥ِٔ اٟظُّ ًَ ٣َِت  َِٟيُضوَز رُحِّ ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ایب رکب، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف اطؤس، رضح

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہی ابت یچنہپ ہک رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رشاب رففتخ یک ےہ  و اوہنں  ے 



 

 

د  ر تنعل رکے اؿ  ر رچیب اہک رمسہ وک اہلل یالک رکے ایک فہ  ںیہ اج ات ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اہلل وہی

 رحاؾ یک یئگ  و اوہنں  ے اےس الھگپای افر رففتخ رک دای۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ایب رکب، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رشاب رمدار زنخری افر وتبں یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1557    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٣يہ ب٩ بشلا٦، یزیس ب٩ زریٍ، روح اب٩ ٗاس٥، ٤ًزو ب٩ زی٨ار :  راوی

 َ ث ٔ َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ز ًَ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َرِوْح َي ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ َحسَّ ٠َِْطُ ٨َا أ٣َُيَّ ٣ٔ ٔ  ی٨َإر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 اتی یک یئگ ےہ۔اہیم نب اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح انب اقمس، رمعف نب دانیر ہی دحثی رابرہک اس  دن ےک اسھت یھب رف

 اہیم نب اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح انب اقمس، رمعف نب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رشاب رمدار زنخری افر وتبں یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1558    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازة، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٌٔئس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َس ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ ٔطَضإب 

اَت١َ اہللُ َٗ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ثَطُ  َُّط َحسَّ ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ُحو٦َ ا ٠َِيض٥ِٔ اٟظُّ ًَ ٦َ اہللُ  َِٟيُضوَز رَحَّ  ا

َباًُوَصا   َوأَك٠َُوا أَث٤َِا٧ََضآَ

ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، انب رج ،، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 رک اس یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اہلل وہید وک یالک رکے اہلل  ے اؿ  ر رچیب رحاؾ یک  و اوہنں  ے اےس چیب

 تمیق اھکیئ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، انب رج ،، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ر زنخری افر وتبں یک عیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرشاب رمدا

     1559    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ  ثَىٔی رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

َباًُوُظ َو  َٓ ِح٥ُ  ٠َِيض٥ِٔ اٟظَّ ًَ  ٦َ َِٟيُضوَز رُحِّ اَت١َ اہللُ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  أَك٠َُوا ث٨َ٤ََطُ َٗ

ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل  رحہلم نب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل وہید وک یالک رکے اؿ  ر رچیب رحاؾ یک یئگ  و اوہنں  ے اےس رففتخ رکدای افر اس یک تمیق وک 

 اھکای۔

 ، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسد ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وسد ےک ایبؿ ںیم

     1560    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََيِ َحسَّ َّی اہللُ  ٥َ  َػل طٔ َوَس٠َّ

ِٟوَ  وا ا ٌُ ٕف َوَُل َتبٔي ٌِ ًَلَی َب َضا  ـَ ٌِ وا َب ُّٔ ١ِْٕ َوَُل ُتٔظ َِّْل ب٤ٔٔ َصٔب إُٔلَّ ٣ٔ َصَب بٔاٟذَّ وا اٟذَّ ٌُ ا٢َ َُل َتبٔي َٗ ١ٕ ِْ َِّْل ب٤ٔٔ ٚٔ إُٔلَّ ٣ٔ َِٟورٔ َٚ بٔا رٔ

َُائّٔبا ب٨َٔ  وا ٨ِ٣َٔضا  ٌُ ٕف َوَُل َتبٔي ٌِ ًَلَی َب َضا  ـَ ٌِ وا َب ُّٔ ٕ َوَُل ُتٔظ  أجز

ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای 

وس ے وک وس ے ےک ترض ربارب ربارب یہ رففتخ رکف افر مک زایدہ رک ےک رففتخ ہن رکف افر اچدنی یھب اچدنی ےک ترض ربارب ربارب یہ 



 

 

 ف افر مک زایدہ رک ےک رففتخ ہن رکف افر اؿ ںیم ےس وکیئ وموجد زیچ اغبئ ےک ترض رففتخ ہن رکف۔رففتخ رک

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وسد ےک ایبؿ ںیم

     1561    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔي ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َٟطُ َر َحسَّ ا٢َ  َٗ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ُج١ْ ٩ِ٣ٔ ٕس َحسَّ

٥َ فٔی رٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُِٟدِسرٔیَّ َیأِثُزُ َصَذا  ٌٔيٕس ا َِٟيٕث إٔ٪َّ أَبَا َس ٍْ بَىٔی  ٔ ِبُس اہللٔ َو٧َآ ًَ ََٓذَصَب  ُٗتَِیَبَة  َوایَةٔ 

 ٔ ًَلَی أَب َّی َزَخ١َ  ُط َوا٠َِّٟيثٔیُّ َحً ٌَ ًَِبُس اہللٔ َوأ٧ََا ٣َ ََٓذَصَب   ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ُط َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ُر٣ِٕح  ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ ٣َ َ٘ َٓ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا ی َس

ََّک تُِدبٔرُ أَ٪َّ  ٩ًَِ بَيِ  َصَذا أَِخبََرنٔی أ٧َ ١ِْٕ َو َّل ب٤ٔٔ ِْ ٚٔ إُٔلَّ ٣ٔ َِٟورٔ ٚٔ بٔا َِٟورٔ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي ٥َ ٧ََهی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ أَ  َ٘ َٓ ًَِی٨َِيطٔ َوأُذ٧َُِيطٔ  ٔلَی  ِيطٔ إ ٌَ ٌٔيٕس بٔإِٔػَب أََطاَر أَبُو َس َٓ  ١ٕ ِْ َّل ب٤ٔٔ ِْ َصٔب إُٔلَّ ٣ٔ َصٔب بٔاٟذَّ ِت أُذ٧َُاَی بِ اٟذَّ ٌَ ًَِی٨َاَی َوَس٤ٔ ِت  َصَ

 ِٟ َٚ بٔا َِٟورٔ وا ا ٌُ َصٔب َوَُل َتبٔي َصَب بٔاٟذَّ وا اٟذَّ ٌُ و٢ُ َُل َتبٔي ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُّٔ ١ِْٕ َوَُل ُتٔظ َِّْل ب٤ٔٔ ٚٔ إُٔلَّ ٣ٔ َورٔ

وا َطِيّئا ٌُ ٕف َوَُل َتبٔي ٌِ ًَلَی َب ُط  ـَ ٌِ ٕ إُٔلَّ یَّسا بَٔيسٕ  َب  َُائّٔبا ٨ِ٣ٔطُ ب٨َٔأجز

ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ینب 

 ی ہ ق ، ںیم ےس اکی آدیم  ے اہک ہک رضحت اوبدیعس دخری روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی
ی

 

قی
 دحثی رفاتی رکےت ںیہ ہک 

یک رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت دبعاہلل ےئگ افر رضحت انعف آپ ےک اسھت ےھت افر انب رل  یک رفاتی ںیم ےہ انعف  ے اہک ہک رضحت 

ےھجم  دبعاہلل ےئگ ںیم افر ق ، اؿ ےک اسھت ےھت اہیں کت ہک فہ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رشتفی ےل ےئگ  و اہک

اس  ے ربخ دی ےہ ہک آپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

اچدنی وک اچدنی ےک ترض ےنچیب ےس عنم ایک العفہ ازںی اس ےک ہک فہ ربارب ربارب نو افر وس ے وک وس ے ےک ترض ےنچیب ےس عنم رفامای 

ربارب ربارب نو  و اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ ایلگن ےس اینپ آںوھکں افر اکونں یک رطػ اراشد رکےت نو ے  وسا ے اس ےک ہک

اہک ریمی آںوھکں  ے داھکی افر ریمے اکونں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت 



 

 

فتخ ہن رکف افر اچدنی وک اچدنی ےک دبےل اہں ہی ہک ربارب ربارب نو افر مک زایدہ رک ےک رففتخ ہن رکف ہک وس ے وک وس ے ےک دبےل رف

 وسا ے اس ےک ہک اہوھتں اہھت نو۔

ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وسد ےک ایبؿ ںیم

     1562    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، طیبا٪ ب٩ َفور، جزیز اب٩ حاز٦، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌ :  راوی

 اب٩ ًو٪، ٟيث، ٧آٍ، سٌيس خسری

 َ ث َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ َحاز٦ٔ ٌِ ث٨ََا َجزٔیْز َي ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوصَّأب  ًَِبُس ا ٨َا 

ٌٔيٕس ح و  ٔ َحسٔیٔث َیِحٌَی ب٩َِ َس ٍٕ ب٨َِٔحو ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُض٥ِ  ًَِوٕ٪ ك٠ُُّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ا٠َِّٟئث َحسَّ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس  ٍٕ ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

احزؾ، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب ترؿ، ق ،، انعف، دیعس دخری ابیشؿ نب رففخ، رجری انب 

 ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ۔

انعف، ابیشؿ نب رففخ، رجری انب احزؾ، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب ترؿ، ق ،،  :  رافی

 دیعس دخری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وسد ےک ایبؿ ںیم

     1563    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اری، سہي١، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ ُسَضِي١ٕ  ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُِٟدِسرٔیِّ و َحسَّ ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس يطٔ 



 

 

٠ًََِيطٔ  َّی اہللُ  ١ِْٕ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّل ب٤ٔٔ ِْ ٚٔ إُٔلَّ َوِز٧ّا بَٔوِزٕ٪ ٣ٔ َِٟورٔ َٚ بٔا َِٟورٔ َصٔب َوَُل ا َصَب بٔاٟذَّ وا اٟذَّ ٌُ ا٢َ َُل َتبٔي َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

 َسَواّئ بَٔشَوائٕ 

ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، لیہس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وس ے وک وس ے ےک اسھت اچدنی وک اچدنی ےک اسھت رففتخ ہن رکف وسا ے اس ےک ہک فزؿ رک اہلل

 ےک ربارب ربارب افر کیھٹ کیھٹ نو۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلامحؿ اقری، لیہس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وسد ےک ایبؿ ںیم

     1564    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اٟک ب٩ ابی ًا٣ز، حرضت ٤ًْا٪ ابوكاہز، ہارو٪ ب٩ سٌيس، اح٤س، ًيسی، اب٩ وہب، ٣َخ٣ہ، س٠امی٪ ب٩ يشار، ٣ :  راوی

 ب٩ ًٔا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی  ٔ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ َس اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٣َُة  َرنٔی ٣ََِخَ

 ُ٘ َ٪ ب٩َِ َيَشإر َي ُت ُس٠َامِیَ ٌِ ٠ًََ َس٤ٔ َّی اہللُ  اَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ًُ ٩ًَِ ُث  ٕ یَُحسِّ ًَا٣ٔز ٍَ ٣َأَٟک ب٩َِ أَبٔی  َُّط َس٤ٔ ِيطٔ و٢ُ إ٧ٔ

ِرَص٤َئِن  ِرَص٥َ بٔاٟسِّ ی٨َاَری٩ِٔ َوَُل اٟسِّ ی٨َاَر بٔاٟسِّ وا اٟسِّ ٌُ ا٢َ َُل َتبٔي َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

یسیع، انب فبہ، رخمہم، امیلسؿ نب اسیر، امکل نب ایب اعرم، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل  اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس، ادمح،

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای دانیر وک دف دانیر ےک اسھت افر درمہ وک دف درمہ ےک اسھت 

 تم رففتخ رکف۔

، ادمح، یسیع، انب فبہ، رخمہم، امیلسؿ نب اسیر، امکل نب ایب اعرم، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب رصػ افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیم



 

 

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب رصػ افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیم

     1565    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ طہاب، حرضت ٣اٟک ب٩ اوض ب٩ حسثا٪ :  راوی

ٌٔيٕس َحسَّ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَِؤض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا 

ا٢َ ك٠ََِحُة ب٩ُِ ًُبَِئس اہللٔ َوصُوَ  َ٘ َٓ َراص٥َٔ  ُٖ اٟسَّ ُٗو٢ُ ٩ِ٣َ َيِؼَِطٔ َب٠ُِت أَ ِٗ ا٢َ أَ َٗ َُّط  َِٟحَسثَأ٪ أ٧َ أب أَر٧َٔا ٨ًَِٔس ٤ًََُز  ب٩ِٔ ا َِٟدلَّ ب٩ِٔ ا

ٔلَی٨َّ  ٌِ ُت َٟ أب لَِکَّ َواہللٔ  َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ َک  َٗ ٔلَک َورٔ ٌِ َِٟيطٔ َذَصَبطُ َذَصَبَک ث٥َُّ ائِت٨َٔا إَٔذا َجاَئ َخاز٨َ٣ُٔا َُ ٔ َٟتَرُزَّ٪َّ إ ُط أَِو  َٗ ُط َورٔ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔيرُ  َٓ ِٟبُرِّ رٔبّا إُٔلَّ َصاَئ َوَصاَئ َواٟظَّ ِٟبُرُّ بٔا َصٔب رٔبّا إُٔلَّ َصاَئ َوَصاَئ َوا ُٚ بٔاٟذَّ َِٟورٔ ا٢َ ا َٗ

ٔ رٔبّا إُٔلَّ َصاَئ َوَصاَئ  ٤ِز ٤ِزُ بٔاٟتَّ ٔ رٔبّا إُٔلَّ َصاَئ َوَصاَئ َواٟتَّ ٌٔير  بٔاٟظَّ

ت امکل نب افس نب دحاثؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہی اتہک نوا آای ہک وکؿ درامہ ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب رل ، ق ،، انب باہب، رضح

رففتخ رکات ےہ  و ہحلط نب دیبع اہلل  ے اہک افر فہ رضحت رمع نب اطخب ےک اپس رشتفی رفام ےھت ہک ںیمہ اانپ وسان داھکؤ رھپ وھتڑی 

دںی ےگ  و رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای رہسگ  ںیہ دری ےک دعب آان  ب امہرا اخدؾ آاج ے اگ مہ ےھجت ریتی تمیق ادا رک

ی وس ے اہلل یک مسق! مت اس وک اس یک تمیق ادا رکف ای اس اک وسان اےس فا س رک دف ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اچدن

وسد ےہ وسا ے اس ےک ہک د ت دب ت نو افر وج وج ےک دبےل  ےک ترض وسد ےہ اہں ارگ دقن ہب دقن نو افر دنگؾ دنگؾ ےک ترض انچیب

رففتخ رکان وسد ےہ وسا ے اس ےک وج د ت دب ت نو افر وجھکر وک وجھکر ےک دبےل رففتخ رکان وسد ےہ وسا ے اس ےک ہک وج دقن 

 ہب دقن نو۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب رل ، ق ،، انب باہب، رضحت امکل نب افس نب دحاثؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب رصػ افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیم

     1566    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ير ب٩ رحب، اسحاٚ، اب٩ ًیی٨ہ، زہزیابوبرک ب٩ طیبہ، زہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة   ُٙ ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ و َحسَّ  ا اِْلِٔس٨َاز



 

 

  ےہ۔اوبرکب نب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ، انب ہنییع، زرہی ایس دحثی یک اکی افر  دن ذرک یک

 اوبرکب نب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ، انب ہنییع، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب رصػ افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیم

     1567    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، حرضت ابوَٗلبہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٔ َحسَّ ا٦ ٨ُِت بٔاٟظَّ ُٛ ٕة ٓٔيَضا ا٢َ  َ٘ فٔی َح٠ِ

َُٟط َحسِّ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ َح٠ََص  َٓ ٔث  ٌَ ٔث أَبُو اِْلَِط ٌَ اُٟوا أَبُو اِْلَِط َٗ ا٢َ  َٗ ٔث  ٌَ ََٓحاَئ أَبُو اِْلَِط ِث أََخا٧َا َحٔسیَث ًَُباَزَة ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ َيَشإر 

 َِ َٓ اؤَیُة  ٌَ ًَلَی ا٨َّٟأض ٣ُ َُزَاّة َو ٥ِ َُزَِو٧َا  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔت  أ٣َََز ب٩ِٔ اٟؼَّ َٓ ٕة  َـّ ٔ کَاَ٪ ٓامَٔی ٨َ٤ِٔ٨َُا آ٧َٔيْة ٩ِ٣ٔ ٓ َٓ ْٔيَرّة  َٛ ٨َ٤ِٔ٨ا ٨ََُائ٥َٔ 

ا٣ٔ  َّ ًَُباَزَة ب٩َِ اٟؼَّ َب٠َ َٓ َٔک  ََ ا٨َّٟاُض فٔی ذَٟ َتَشاَر َٓ ًِٔلَيأت ا٨َّٟأض  َضا فٔی أَ ٌَ اؤیَُة َرُجَّل أَِ٪ َیبٔي ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ٔت 

ِٟبُرِّ َرُسو٢َ اہللٔ  ِٟبُرِّ بٔا ٔة َوا َـّ ٔٔ ِٟ ٔة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا َصٔب بٔاٟذَّ ٍٔ اٟذَّ ٩ًَِ بَِي ٥َ َی٨َِهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ  َػل ٤ِز ٔ َواٟتَّ ٌٔير ٔ بٔاٟظَّ ٌٔير  َواٟظَّ

٩ِ٤َ َزاَز  َٓ يِٕن  ٌَ ًَِی٨ّا بٔ ٠ِٔ٤ِٟٔح إُٔلَّ َسَواّئ بَٔشَوإئ  ٠ِٔ٤ِٟٔح بٔا ٔ َوا ٤ِز َّ َذَٟٔک بٔاٟتَّ َب٠َ َٓ زَّ ا٨َّٟاُض ٣َا أََخُذوا  ِس أَِربَی ََفَ َ٘ َٓ أَِو اِزَزاَز 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ثُوَ٪  ا٢َ أََُل ٣َا بَا٢ُ رَٔجا٢ٕ یََتَحسَّ َ٘ َٓ ا٦َ َخٔلیّبا  َ٘ َٓ اؤیََة  ٌَ ََِظَضُسُظ ٣ُ ٨َّا  ُٛ ِس  َٗ ٥ََّ٠ أََحازٔیَث 

 َ٠ َٓ ََِؼَحبُطُ  ٨َا ٩ِ٣ٔ َو ٌِ ث٩ََّ ب٤َٔا َس٤ٔ ٨ََُٟحسِّ ا٢َ  َٗ َة ث٥َُّ  ِٟ٘ٔؼَّ ًَاَز ا َ أ َٓ ا٣ٔٔت  ا٦َ ًَُباَزةُ ب٩ُِ اٟؼَّ َ٘ َٓ َضا ٨ِ٣ُٔط  ٌِ ََِش٤َ َّی ٥ِ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ا٢َ َوإِٔ٪ َر٥َُٔ ٣َا أُبَالٔی أَِ٪ َُل أَِػَحبَ  َٗ اؤیَُة أَِو  ٌَ َظ ٣ُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوإِٔ٪ ََکٔ اْز صََذا أَِو ٧َِحَوظُ اہللُ  ا٢َ َح٤َّ َٗ َِٟي٠َّة َسِوَزاَئ   ٔ  ُط فٔی ُج٨ِٔسظ

دیبع اہلل نب رمع وقارریی، امحد نب زدی، اویب، رضحت اوبالقہب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم کلم اشؾ ںیم اکی ہقلح ںیم اھٹیب نوا اھت افر 

االتعش آےئگ فہ ھٹیب ےئگ  و ںیم  ے اؿ ےس اہک امہرے اؿ ملسم نب اسیر یھب اس ںیم وموجد ےھت اوباتعش آای  و ووگں  ے اہک اوب

اھبویئں ےس رضحت ابعد نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ایبؿ رکف اوہنں  ے اہک، ااھچ! مہ  ے اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ووں 

 

می

 

ت

 

غ

ںیم اچدنی ےک ربنت یھب ےھت اعمفہی ےک دفر الختف ںیم اکی گنج ڑلی  و ںیمہ تہب زایدہ ںیتمینغ احلص نوںیئ افر امہری 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکی آدیم وک اس ےک ےنچیب اک مکح دای ووگں یک وخنتانوں ںیم، ووگں  ے اس ےک رخدی ے ںیم دلجی یک ہی 

فآہل فملس ےس انس آپ ابت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یچنہپ  و فہ ڑھکے نو ے افر رفامای ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وس ے یک وس ے ےک اسھت اچدنی یک اچدنی ےک اسھت وجھکر یک وجھکر ےک اسھت افر کمن یک کمن ےک اسھت ربارب ربارب ف دقن ہب دقن ےک 



 

 

ہی ابت  العفہ عیب رک ے ےس عنم رکےت ےھت  س  ے زایدہ دای ای زایدہ ایل  و اس  ے وسد اک اکؾ ایک  و ووگں  ے ایل نوا امؽ فا س رکدای

رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یچنہپ  و فہ ہبطخ ےک ےئل ڑھکے نو ے افر رفامای اؿ ووگں اک ایک احؽ ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےس ااحدثی رفاتی رکےت ںیہ احالہکن مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض رےہ افر تبحص اایتخر یک مہ 

اس ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ںیہ انس ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے نو ے افر اوہنں  ے ہصق وک دفابرہ  ے 

وک درہاای افر اہک مہ  و فیہ ایبؿ رکےت ںیہ وج مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ارگہچ اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس 

اؿ یک انک اخک آود نو ےھجم اس یک  رفاہ  ںیہ ہک ںیم اس ےک رکشل ںیم اترکی رات ںیم اس ےک اسھت ہن رنوں امحد  اندنسپ رکںی ای

  ے یہی اہک ای ااسی یہ اہک۔

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی، امحد نب زدی، اویب، رضحت اوبالقہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب رصػ افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیم

     1568    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب ث٘فی، ایوب :  راوی

ُٙ بِ  ث٨ََا إِٔسَح ٔ ٧َِحَوظُ َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز فٔیِّ  َ٘ َّْ َِٟوصَّأب اٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ا  ٌّ  ٩ُ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔي

 ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، دبعاواہب یفقث، اویب ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 اہب یفقث، اویبااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، دبعاو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب رصػ افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیم

     1569    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، سٔيا٪، خاٟس اٟحذاء، ابی َٗلبہ، ابی  :  راوی

 اطٌث، حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى ُٔل  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ ب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة 

 ٩ًَِ ٔث  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِط ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي أ٪ َحسَّ ا٢َ  اِْلََخَ َٗ ا٣ٔٔت  ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ



 

 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔ ٤ِزُ ب ٔ َواٟتَّ ٌٔير ٌٔيرُ بٔاٟظَّ ِٟبُرِّ َواٟظَّ ِٟبُرُّ بٔا ةٔ َوا َـّ ٔٔ ِٟ ُة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا َصُب بٔاٟذَّ ٔ ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟذَّ ٤ِز اٟتَّ

وا ٌُ بٔي َٓ  ُٖ ٔ اِْلَِػ٨َا ِت َصٔذظ َٔ إَٔذا اِخَت٠َ َٓ ١ِْٕ َسَواّئ بَٔشَوإئ یَّسا بَٔيٕس  َِّْل ب٤ٔٔ ٠ِٔ٤ِٟٔح ٣ٔ ٠ِٔ٤ُِٟح بٔا َٕ ٔطئُِت٥ِ إَٔذا كَاَ٪ یَّسا بَٔيسٕ  َوا ِي َٛ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اخدل اذحلاء، ایب القہب، ایب ا ثع، رضحت ابعدہ نب 

وسان وس ے ےک ترض اچدنی، اچدنی اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای 

ےک دبےل دنگؾ، دنگؾ ےک ترض وج، وج ےک ترض وجھکر، وجھکر ےک دبےل کمن، کمن ےک دبےل ربارب ربارب، کیھٹ کیھٹ، اہوھتں 

 اہھت نو  س  ب ہی ااسقؾ دبتلی نو اجںیئ  و  ب فہ اہوھتں اہھت نو  و مت ےسیج اچنو رففتخ رکف۔

رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اخدل اذحلاء، ایب القہب، ایب ا ثع، رضحت ابعدہ اوبرکب نب ایب ہبیش،  :  رافی

 نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیم عیب رصػ افر

     1570    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، اس٤اًي١ ب٩ ٣ش٥٠ ًبسی، ًبسا٤ٟتوك١، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة حَ  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ١ِّٔ ا٨َّٟاظٔیُّ  ٤َُِٟتَوك ث٨ََا أَبُو ا ِبسٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا ث٨ََا إِٔس٤َ ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي سَّ

 ٔٔ ِٟ ُة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا َصُب بٔاٟذَّ ٥َ اٟذَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا ٔة َو َس ٌٔيرُ َـّ ِٟبُرِّ َواٟظَّ ِٟبُرُّ بٔا ا

ِس  َ٘ َٓ ٩ِ٤َ َزاَز أَِو اِسَتزَاَز  َٓ ١ِْٕ یَّسا بَٔيٕس  َّل ب٤ٔٔ ِْ ٠ِٔ٤ِٟٔح ٣ٔ ٠ِٔ٤ُِٟح بٔا ٔ َوا ٤ِز ٤ِزُ بٔاٟتَّ ٔ َواٟتَّ ٌٔير ٔلی ٓٔيطٔ َسَواْئ بٔاٟظَّ ٌِ ٤ُِٟ   أَِربَی اِْلخُٔذ َوا

وتمللک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع نب ملسم دبعی، دبعا

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وسان وس ے ےک اسھت اچدنی اچدنی ےک اسھت دنگؾ دنگؾ ےک اسھت وج وج ےک اسھت وجھکر 

زایدیت بلط یک  و اس  ے وسدی اکرفابر ایک  ےنی افر  وجھکر ےک اسھت کمن کمن ےک اسھت ربارب ربارب، دقن ہب دقن رففتخ رکف  س  ے

 دےنی فاال دفونں انگہ ںیم ربارب ںیہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع نب ملسم دبعی، دبعاوتمللک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 عیب رصػ افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیم

     1571    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، س٠امی٪ ربعی، ابوا٤ٟتوك١ ٧اظی، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل :  راوی

٤َُِٟتوَ  ث٨ََا أَبُو ا ُ٪ اٟزَّبَعٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ُِٟدِسرٔیِّ َحسَّ ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ١ِّٔ ا٨َّٟاظٔیُّ  ك

٥َ اٟذَّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٠ٔطٔ َٗ ِْ ََٓذََکَ ب٤ٔٔ  ١ٕ ِْ َِّْل ب٤ٔٔ َصٔب ٣ٔ  َصُب بٔاٟذَّ

رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، امیلسؿ ریعب، اوباوتمللک انیج، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت یھب ہی 

  ربارب ابیق ایس رطح ذرک ایک۔دحثی رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وسان وس ے ےک دبےل ربارب

 رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، امیلسؿ ریعب، اوباوتمللک انیج، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیمعیب رصػ 

     1572    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، واػ١ ب٩ ًبساُلًلی، اب٩ ٓـي١، ابی زرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِي١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  اَُل َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ََلٔئ َوَوأػ١ُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ

ِٟٔح٨َِلٔة َو  ِٟح٨َِٔلُة بٔا ٔ َوا ٤ِز ٤ِزُ بٔاٟتَّ ٥َ اٟتَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيرُ صَُزیَِزَة  ٠ِٔ٤ِٟٔح اٟظَّ ٠ِٔ٤ُِٟح بٔا ٔ َوا ٌٔير بٔاٟظَّ

َِٟوا٧ُطُ  ِت أَ َٔ ِس أَِربَی إُٔلَّ ٣َا اِخَت٠َ َ٘ َٓ ٩ِ٤َ َزاَز أَِو اِسَتزَاَز  َٓ ١ِْٕ یَّسا بَٔيٕس  َّل ب٤ٔٔ ِْ ٣ٔ 

ہک روسؽ اوبرکبی، دمحم نب االعلء، فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وجھکر وجھکر ےک اسھت دنگؾ دنگؾ ےک اسھت وج وج ےک اسھت افر کمن کمن ےک اسھت ربارب ربارب، 

 دقن فدقن رففتخ رکف  س  ے زایدیت یک ای زایدیت اک اطبل نوا  و اس  ے وسدی نیل دنی ایک اال ہی ہک اس یک اانجس دبتلی نو اجںیئ۔

 اوبرکبی، دمحم نب االعلء، فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب ےک ایبؿ ںیمعیب رصػ افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن 

     1573    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوسٌيس اطخ، ٣حاربی، حرضت ٓـي١ ب٩ ُزوا٪ :  راوی

٥ِ یَ  َٟ ٔ َو َُزَِواَ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِي١ٔ ب٩ِٔ  ـَ ُٓ  ٩ًَِ ٤َُِٟحارٔبٔیُّ  ث٨ََا ا ٌٔيٕس اِْلََطخُّ َحسَّ ث٨َٔيطٔ أَبُو َس   یَّسا بَٔيسٕ ِذَُکِ و َحسَّ

 اوبدیعس اجش، احمریب، رضحت لیضف نب زغفاؿ  ے یھب اس  دن ےک اسھت ہی دحثی رفاتی یک ےہ  نکی دیا دیب اک ذرک  ںیہ ایک۔

 اوبدیعس اجش، احمریب، رضحت لیضف نب زغفاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب رصػ افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیم

     1574    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، واػ١ ب٩ ًبساُلًلی، اب٩ ٓـي١، اب٩ ابی ٥ٌَ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ أَ  َحسَّ  ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َُ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِي١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  اَُل َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ یِٕب َوَوأػ١ُ ب٩ُِ  ا٢َ أَبُو َُکَ َٗ ا٢َ  َٗ بٔی صَُزیَِزَة 

 ِْ َّل ب٤ٔٔ ِْ َصٔب َوِز٧ّا بَٔوِزٕ٪ ٣ٔ َصُب بٔاٟذَّ ٥َ اٟذَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ِ٤َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ١ٕ ِْ َِّْل ب٤ٔٔ ٔة َوِز٧ّا بَٔوِزٕ٪ ٣ٔ َـّ ٔٔ ِٟ ُة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ ١ٕ َوا

ُضَو رٔبّا َٓ  َزاَز أَِو اِسَتزَاَز 

اوبرکبی، فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، انب ایب معن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ان وس ے ےک ترض فزؿ فزؿ ےک اسھت ربارب ربارب نو افر اچدنی اچدنی ےک اسھت فزؿ فزؿ ےک ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وس

 اسھت ربارب ربارب نو  س  ے زایدہ ایک ای زایدیت وک بلط ایک  و ہی وسد ےہ۔

 اوبرکبی، فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، انب ایب معن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب رصػ افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیم

     1575    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 امی٪ اب٩ بَل٢، ٣وسٰی ب٩ ابی ت٤ي٥، سٌيس ب٩ يشار، حرضت ابوہزیزہًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، س٠ :  راوی

٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَبٔی  ىٔی اب٩َِ بََٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٔيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٌٔئس ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ َس َت٤ٔي٥ٕ 

ِرَص٥ٔ  أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ  ِرَص٥ُ بٔاٟسِّ ١َ بَِی٨َُض٤َا َواٟسِّ ـِ َٓ ی٨َارٔ َُل  ی٨َاُر بٔاٟسِّ ا٢َ اٟسِّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١َ اہللٔ َػل ـِ َٓ َُل 



 

 

 بَِی٨َُض٤َا

ؽ اہلل یلص اہلل دبع اہلل نب ہملسم یبنعق، امیلسؿ انب البؽ، ومٰیس نب ایب میمت، دیعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روس

ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای دانیر دانیر ےک دبےل افر زایدیت اؿ ںیم اجزئ  ںیہ افر درمہ درمہ ےک دبےل افر اؿ ںیم زایدیت  ںیہ 

 ےہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، امیلسؿ انب البؽ، ومٰیس نب ایب میمت، دیعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب رصػ افر وس ے یک اچدن ےک اسھت دقن عیب ےک ایبؿ ںیم

     1576    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٧ص، ٣وسٰی ب٩ ابی ت٤ي٥ ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ :  راوی

ثَىٔی  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت ٣َأَٟک ب٩َِ أ٧ََٕص َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ًَ ٔ أَِخبَر٧ََا  اصٔز ث٨َٔيطٔ أَبُو اٟلَّ ٣ُوَسی ب٩ُِ أَبٔی َت٤ٔي٥ٕ بَٔضَذا و َحسَّ

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ  اِْلِٔس٨َاز

 میمت ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب ا،س، ومٰیس نب ایب 

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب ا،س، ومٰیس نب ایب میمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اچدنی یک وس ے ےک دبےل رقض ےک وطر  ر عیب یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی یک وس ے ےک دبےل رقض ےک وطر  ر عیب یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     1577    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، حرضت ابو٨٣ہا٢ :  راوی

ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا  َحسَّ ّٗ یْک لٔی َورٔ ََ َْشٔ ا٢َ بَا َٗ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٣َِي٤ُوٕ٪ َحسَّ

ِس  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُِت صََذا أ٣َِْز َُل َيِؼ٠ُُح  ُ٘ َٓ أَِخبََرنٔی  َٓ ٔلَیَّ  َحاَئ إ َٓ َِٟحخِّ  ٔلَی ا ٤َِِٟؤس٥ٔ أَِو إ ٔلَی ا ُتطُ فٔی ب٨َٔٔشيَئٕة إ ٌِ ًَلَیَّ  بٔ ٥ِ٠َ ی٨ُِرٔکِ َذَٟٔک  َٓ  ٔٚ و اٟشُّ



 

 

٤َِٟٔسی٨َ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ ًَازٕٔب  ِٟبََراَئ ب٩َِ  أََتِيُت ا َٓ ا٢َ أََحْس  َ٘ َٓ  ٍَ ِٟبَِي ٍُ َصَذا ا َة َو٧َِح٩ُ ٧َبٔي

َََٓل بَأَِض بٔطٔ َو٣َا ا ٣َا كَاَ٪ یَّسا بَٔيٕس  َ٘ َٓ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ أََتِیُتطُ  َٓ ًَِو٥ُ تَٔحاَرّة ٣ٔىِّی  َّطُ أَ إ٧ٔ َٓ  ٥َ َٗ ُضَو رٔبّا َوائِٔت َزیَِس ب٩َِ أَِر َٓ ََٔشيئَّة  ٢َ كَاَ٪ 

١َِْ َذَٟٔک  ٣ٔ 

دمحم نب احمت نب ومیمؿ، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، رضحت اوباہنمؽ ےس رفاتی ےہ ہک ریمے رشکی  ے اچدنی جح ےک وممس ای جح کت 

ےک اداھر ںیم رففتخ یک۔ ریمے اپس آرک اس  ے ےھجم اس یک ربخ دی  و ںیم  ے اہک ہی اعمہلم  و در ت  ںیہ اس  ے اہک اےس ںیم 

 ے ابزار ںیم رففتخ ایک افر یسک  ے ےھجم اس  ر عنم  ںیہ ایک  و ںیم  ے رباء نب اعزب ےک اپس اج رک اؿ ےس اس ےک ابرے ںیم 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی رشتفی ال ے افر مہ ہی عیب ایک رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وساؽ ایک  و اوہنں  ے اہک یبن

 ےس رفامای وج دقن ہب دقن نو اس ںیم وکیئ رحج  ںیہ افر وج اداھر نو  و فہ وسد ےہ افر  و زدی نب ارمق ےک اپس اج ویکہکن فہ اجترت ںیم ھجم

 اج رک اس ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے یھب ایس رطح رفامای۔ےڑے ںیہ ںیم  ے اؿ ےک اپس 

 دمحم نب احمت نب ومیمؿ، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، رضحت اوباہنمؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 دبےل رقض ےک وطر  ر عیب یک نام تع ےک ایبؿ ںیماچدنی یک وس ے ےک 

     1578    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، طٌبہ، حبيب، حرضت ابوا٨٤ٟہا٢ :  راوی

 ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ِٟبََراَئ ب٩َِ َحسَّ ُِٟت ا َ و٢ُ َسأ ُ٘ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َي ٍَ أَبَا ا َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ َحبٔيٕب أ٧َ َبُة 

َّطُ  إ٧ٔ َٓ ِٟبََراَئ  ا٢َ َس١ِ ا َ٘ َٓ ُِٟت َزیِّسا  َ ََٓشأ  ٥ُ٠ًَِ ُضَو أَ َٓ  ٥َ َٗ ا٢َ َس١ِ َزیَِس ب٩َِ أَِر َ٘ َٓ  ٖٔ ِ ٩ًَِ اٟصَّ اَُل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ  ًَازٕٔب  َٗ ٥ُ٠ًَِ ث٥َُّ  أَ

َصٔب َزی٨ِّاَػ  ٚٔ بٔاٟذَّ َِٟورٔ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ل

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، بیبح، رضحت اوبااہنملؽ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

اعتٰیل ہنع ےس وپٹوھ فہ زایدہ اجےنن فاےل ںیہ رھپ دفونں  ے  عیب رصػ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اوہنں  ے اہک زدی نب ارمق ریض اہلل

 رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اچدنی وک وس ے ےک ترض اداھر عیب رک ے ےس عنم رفامای۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، بیبح، رضحت اوبااہنملؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی یک وس ے ےک دبےل رقض ےک وطر  ر عیب یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     1579    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟزح٤ا٪ ب٩ ابی برکہ، حرضت ابوبرکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوربيٍ ًتکی، ًباز ب٩ ًوا٦، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، ًبس :  راوی

 َ ث َٙ َحسَّ ا٦ٔ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی إِٔسَح وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ أَبٔيطٔ َحسَّ َة  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی برَِکَ ٨َا 

ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ ا َصٔب إُٔلَّ َسَواّئ بَٔشَوإئ َوأ٣ََ َٗ َصٔب بٔاٟذَّ ٔة َواٟذَّ َـّ ٔٔ ِٟ ٔة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََِظتَرَٔی ہللٔ َػل َز٧َا أَِ٪ 

ُط َرجُ  َٟ َ َشأ َٓ ا٢َ  َٗ َٕ ٔطئ٨َِا  ِي َٛ ٔة  َـّ ٔٔ ِٟ َصَب بٔا ََِظتَرَٔی اٟذَّ َٕ ٔطئ٨َِا َو ِي َٛ َصٔب  َة بٔاٟذَّ َـّ ٔٔ ِٟ ا٢َ َصََٜذا ا َ٘ َٓ ا٢َ یَّسا بَٔيٕس  َ٘ َٓ  ١ْ

ُت  ٌِ  َس٤ٔ

ی، ابعد نب تراؾ، ییحی نب ایب ااحسؼ، دبعارلنمح نب ایب رکبہ، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ک

 

غی

اوبرعیب 

تخ رک ے ےس عنم رفامای وسا ے اس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اچدنی وک اچدنی ےک دبےل افر وس ے وک وس ے ےک دبےل رفف

ےک ہک ربارب ربارب نوں افر ںیمہ مکح دای ہک مہ اچدنی وک وس ے ےک اسھت ےسیج اچںیہ رخدیںی افر وس ے وک اچدنی ےک ترض ےسیج اچںیہ 

 رخدیا رکںی اکی آدیم  ے وساؽ ایک ہک دقن ہب دقن  و رفامای ںیم  ے ایس رطح انس۔

ی، ابعد نب :  رافی

ک

 

غی

  تراؾ، ییحی نب ایب ااحسؼ، دبعارلامحؿ نب ایب رکبہ، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماچدنی یک وس ے ےک دبےل رقض ےک وطر  ر عیب یک نام تع ےک ایب

     1580    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌی ب٩ ػاٟح، ٣ٌاویہ، یحٌی، اب٩ ابی ْٛير، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی برکہ،  :  راوی

 حرضت ابوبرکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧ ثَىٔی إِٔسَح َٙ َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی إِٔسَح  ٕ ْٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی  اؤیَُة  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا َیِحٌَی ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َة  َة أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا برَِکَ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی برَِکَ ًَ ٠ٔطٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ أَ٪َّ  ِْ  ٥َ ب٤ٔٔ

ٰیل ااحسؼ نب وصنمر، ییحی نب اصحل، اعمفہی، ییحی، انب ایب ریثک، ییحی نب ایب ااحسؼ، دبعارلنمح نب ایب رکبہ، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعت

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایس رطح عنم رفامای۔



 

 

 اصحل، اعمفہی، ییحی، انب ایب ریثک، ییحی نب ایب ااحسؼ، دبعارلامحؿ نب ایب رکبہ، رضحت اوبرکبہ ریض ااحسؼ نب وصنمر، ییحی نب :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وس ے فایل اہر یک عیب ےک ایبؿ ںیم

 اک ایبؿیتیھک ابڑی  :   ابب

 وس ے فایل اہر یک عیب ےک ایبؿ ںیم

     1581    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ِسح، اب٩ وہب، ابوہانی، ًلی ب٩ رباح، حرضت ٓـاٟہ ب٩ ًبيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٍَ ًُلَیَّ ب٩َِ َربَإح ا٠َّٟ َحسَّ َّطُ َس٤ٔ َِٟدِوَُلنٔیُّ أ٧َ ٕح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَبُو َصا٧ٕٔئ ا ِدِٔمَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َِسِ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وُُل أ ُ٘ ََِؼارٔیَّ َي َ ََٟة ب٩َِ ًُبَِيٕس اِْل ا ـَ َٓ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ْز  َي ٕ ٓٔيَضا ََخَ َوصَُو بَٔدِيبََر بََٔ٘ٔلَزة

َّٟٔذی فٔی  صَٔب ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاٟذَّ َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  َُ ا٥ٔٔ٧ تَُبا َِ ٤َِٟ َُٟض٥ِ َوَذَصْب َوهَٔی ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َٗ ََ َوِحَسُظ ث٥َُّ  ٔ ٨ُز َٓ ََِٟ٘ٔلَزةٔ  ا

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  َصٔب َوِز٧ّا بَٔوِز٪ٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َصُب بٔاٟذَّ ٥َ اٟذَّ  طٔ َوَس٠َّ

اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، اوباہین، یلع نب رابح، رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ریبخ ںیم ےھت اس ںیم رھتپ ےک گن افر وسان اھت افر  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی اہر الای ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ہ ہی امؽ تمینغ ںیم ےس اھت وج اچیب ایگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہر ںیم وموجد وس ے ےک ابرے ںیم مکح دای ہک اےس دحیلع

 رب فزؿ رک ےک رففتخ رکف۔رکایل اج ے رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وس ے وک وس ے ےک ربا

 اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، اوباہین، یلع نب رابح، رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

  اہر یک عیب ےک ایبؿ ںیموس ے فایل

     1582    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ابی طحاَ، سٌيس ب٩ یزیس، خاٟس ب٩ ابی ٤ًزا٪، ح٨ع ػ٨ٌانی، حرضت ٓـاٟہ ب٩ ًبيس رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ انٔیِّ  ٌَ ٨ِ ٩ًَِ َح٨َٕع اٟؼَّ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪  ٌٔئس ب٩ِٔ َیزٔیَس  َٕ َس ٩ًَِ أَبٔی ُطَحا َِٟيْث 

ؼَّ  َٔ َٓ ْز  ًََْشَ زٔی٨َاّرا ٓٔيَضا َذَصْب َوََخَ ا٢َ اِطتََریُِت یَِو٦َ َخِيبََر ََٗٔلَزّة بٔاثِىَِی  َٗ َة ب٩ِٔ ًُبَِيٕس  َٟ ا ـَ َوَجِسُت َٓ َٓ ثََر ٩ِ٣ٔ  ٠ُِتَضا  ِٛ ٓٔيَضا أَ

 ١َ ؼَّ َٔ َّی ُت َُ َحً ا٢َ َُل تَُبا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََٓذََکِ ًََْشَ زٔی٨َاّرا   اثِىَِی 

 ہنع ےس رفاتی ہبیتق نب دیعس، ق ،، ایب اجشع، دیعس نب سیدی، اخدل نب ایب رمعاؿ، شنح اعنصین، رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل اعتٰیل

ےہ ہک ںیم  ے ریبخ ےک دؿ اکی اہر ابرہ دانیر ںیم رخدیا اس ںیم وسان افر رھتپ ےک گن ےھت  ب ںیم اینس ےس وسان دجا ایک  و ںیم  ے 

 فآہل فملس  ے اس ںیم وسان ابرہ دانی ےس زایدہ اپای  و ںیم  ے اس ابت اک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع

 رفامای وس ے وک رففتخ ہن ایک اج ے  ب کت ہک اےس دجا ہن ایک اج ے۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، ایب اجشع، دیعس نب سیدی، اخدل نب ایب رمعاؿ، شنح اعنصین، رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وس ے فایل اہر یک عیب ےک ایبؿ ںیم

     1583    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اب٩ ا٤ٟبارک، حرضت سٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌال :  راوی

ٌٔيسٔ ب٩ِٔ یَزٔیَس بٔضَ  ٩ًَِ َس ث٨ََا اب٩ُِ ٣َُباَرٕک  اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٔ ٧َِحَوظُ َحسَّ  َذا اِْلِٔس٨َاز

ےس یھب ایس رطح دحثی  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب اابملرک، رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اس  دن ےک اسھت رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب اابملرک، رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑی اک ایبؿیتیھک اب :   ابب

 وس ے فایل اہر یک عیب ےک ایبؿ ںیم

     1584    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟيث، اب٩ ابی جٌَف، جَلح، ح٨ع ػ٨ٌانی، حرضت ٓـاٟہ ب٩ ًبيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ََٟة ب٩ِٔ  َحسَّ ا ـَ َٓ  ٩ًَِ انٔیُّ  ٌَ ٨ِ ثَىٔی َح٨َْع اٟؼَّ ٕ َحسَّ ْٔير َٛ ُِٟحََلٔح أَبٔی  ٩ًَِ ا ََفٕ  ٌِ اب٩ِٔ أَبٔی َج



 

 

ةَ  ُِٟوٗٔيَّ َِٟيُضوَز ا ٍُ ا ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ َخِيبََر ٧َُبای ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ی٨َاَر ًُبَِيٕس  َصَب بٔاٟسِّ ََلثَةٔ  اٟذَّ َّْ ی٩ِٔ َواٟ

َصٔب إُٔلَّ َوِز٧ّا بَٔوِز٪ٕ  َصَب بٔاٟذَّ وا اٟذَّ ٌُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُل َتبٔي َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ 

ہبیتق، ق ،، انب ایب رفعج، الجح، شنح اعنصین، رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ربیخ ےک دؿ روسؽ 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت مہ وہید ےس اکی افہیق وس ے ےک دبےل دف ای نیت دانیر ےک اسھت عیب رک رےہ ےھت  و روسؽ ا

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وس ے وک وس ے ےک دبےل وسا ے فزؿ ےک تم رففتخ رکف۔

 ین، رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق، ق ،، انب ایب رفعج، الجح، شنح اعنص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وس ے فایل اہر یک عیب ےک ایبؿ ںیم

     1585    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، َقة ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٣ٌاَفی، ٤ًز ب٩ حارث، حرضت ح٨ع :  اویر

ِٟحَ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ یِّ َو أَفٔ ٌَ ٤َِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا َة ب٩ِٔ  ٩ًَِ َُقَّ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَا٣َٔز ب٩َِ َیِحٌَی َحسَّ ارٔٔث َوَُيِرٔص٤َٔا أَ٪َّ 

أَفٔ  ٌَ ٤َ ِٟ ٔ ا َلاَرِت لٔی َؤْلَِػَحابٔی ٗ َٓ  ٕ َُزَِوة ََٟة ب٩ِٔ ًُبَِيٕس فٔی  ا ـَ َٓ  ٍَ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ َح٨َٕع أ٧َ ْٚ یَّ أَِخبََرص٥ُِ  ََلَزْة ٓٔيَضا َذَصْب َوَورٔ

َِ َذَصَبضَ  ٔ ا٢َ ا٧ِز َ٘ َٓ ََٟة ب٩َِ ًُبَِيٕس  ا ـَ َٓ ُِٟت  َ َشأ َٓ أََرِزُت أَِ٪ أَِطتَرٔیََضا  َٓ ٕة ث٥َُّ َُل َوَجِوَصْز  َّٔ ٔ ١ِ َذَصَبَک فٔی ٛ ٌَ ٕة َواِج َّٔ ٔ ٠ِطُ فٔی ٛ ٌَ اِج َٓ ا 

و٢ُ ٩ِ٣َ كَاَ٪ یُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ  ١ٕ ِْ َّل ب٤ٔٔ ِْ َََٓل َتأُِخَذ٪َّ إُٔلَّ ٣ٔ ٔ اِْلَٔخٔ  َِٟيِو٦ ِذ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا

١ِْٕ َیأُِخَذ٪َّ إُٔلَّ ٣ٔ   َِّْل ب٤ٔٔ

اوباطرہ، انب فبہ، رقة نب دبعارلنمح اعمرفی، رمع نب احرث، رضحت شنح ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل 

اعتٰیل ہنع ےک اسھت اکی گنج ںیم ےھت ریمے افر ریمے اس یھ ےک ہصح ںیم اکی ااسی اہر آای  س ںیم وسان افر اچدنی افر وجارہ ےھت 

ےک رخدی ے اک ارادہ ایک  و ںیم  ے رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ  و اوہنں  ے اہک اس اک وسان دجا رک ںیم  ے اس 

ےک اکی ڑلپے ںیم روھک افر اےنپ وس ے وک دفرسے ڑلپے ںیم رھک رھپ ربارب ربارب ےک وساء مت احلص ہن رکف ویکہکن ںیم  ے روسؽ 

 ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وج اہلل افر آرخت  ر اامیؿ راتھک نو  و فہ ربارب ربارب ےک وسا اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 احلص ہن رکے۔

 اوباطرہ، انب فبہ، رقة نب دبعارلامحؿ اعمرفی، رمع نب احرث، رضحت شنح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم

     1586    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب، ٤ًز ب٩ حارث، بْسب٩ سٌيس، ٤ٌ٣ز ب٩ ًبساہلل، ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو، ابوكاہز، اب٩ وہ :  راوی

 حرضت ٤ًز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٤ًَِْزو ح و َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا  ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب 

 ِٟ َُّط أَِرَس١َ ا ِبٔس اہللٔ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ثَطُ  ٌٔيٕس َحسَّ ثَُط أَ٪َّ بُِْسَ ب٩َِ َس ُط َحارٔٔث أَ٪َّ أَبَا ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ ٌِ ا٢َ بٔ َ٘ َٓ ٤ِٕح  َٗ  َٔ  ََُُل٣َُط بَٔؼا

 َٕ ٔف َػا ٌِ ا َوزٔیَاَزَة َب ًّ أََخَذ َػا َٓ ََل٦ُ  ُِ ِٟ ََٓذَصَب ا ٌٔيّرا  ٔ بٔطٔ َط ٤َْز ٥َٟٔ ث٥َُّ اِطتَر ٌِ َُٟط ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َّزا أَِخبَرَُظ بَٔذَٟٔک  ٌِ ا َجاَئ ٣َ َّ٤٠ََٓ

َّی ٍُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٨ُِت أَِس٤َ ُٛ ِّی  إٔن َٓ  ١ٕ ِْ َِّْل ب٤ٔٔ ُظ َوَُل َتأُِخَذ٪َّ إُٔلَّ ٣ٔ ِٙ ََفُزَّ ٔ ٠َِت َذَٟٔک ا٧َِل٠ ٌَ ا٦ُ  َٓ ٌَ و٢ُ اٟلَّ ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ اہللُ 

 ٔ ا٦ ٌَ ُٖ أَ  بٔاٟلَّ ِّی أََخا ٔن ا٢َ إ َٗ ٠ِْٔطٔ  َِٟيَص ب٤ٔٔ َُّط  إ٧ٔ َٓ ُط  َٟ ٌٔيَر ٗٔي١َ  ا٨َ٣ُا یَِو٣َئٕٔذ اٟظَّ ٌَ َ ا٢َ َوكَاَ٪ ك َٗ  ١ِْٕ َِّْل ب٤ٔٔ ٣ٔ ََ ارٔ ـَ  ِ٪ ُي

اہرفؿ نب رعمفػ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف، اوباطرہ، انب فبہ، رمع نب احرث، رسبنب دیعس، رمعم نب دبع اہلل، رضحت رمع نب 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے اےنپ الغؾ وک دنگؾ اک اکی اصع دے رک اجیھب  و اےس اہک اس وک چیب دانی رھپ اس دبعاہلل

یک تمیق ےس وج رخدی انیل الغؾ ایگ  و اےنس اکی اصع افر ھچک زایدہ ےل ےئل افر  ب رمعم ےک اپس آای  و ا ںیہ اس یک ربخ دی رمعم ریض 

ہنع  ے اےس اہک  و  ے ااسی ویکں ایک اجؤ افر اےس فا س رک ےک آؤ افر ربارب ےس زایدہ ہن و ویکہکن ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل  اہلل اعتٰیل

آپ ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہلغ ہلغ ےک دبےل ربارب ربارب نو افر اؿ دونں ںیم امہرا اانج وج اھت 

  ہک ہی اس یک ت ل  و  ںیہ ےہ اہک ںیم ڈرات نوں ہک ہی اس یک ت ل ہن نو اج ے۔ےس اہک ایگ

اہرفؿ نب رعمفػ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف، اوباطرہ، انب فبہ، رمع نب احرث، رسبنب دیعس، رمعم نب دبعاہلل، رضحت رمع  :  رافی

 نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم
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اٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠امی٪ اب٩ بَل٢، ًبسا٤ٟحيس ب٩ سہي١ ب٩ ًبس :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ اور حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤َِٟحٔيسٔ بِ  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ بََٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٩ٔ ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ 

َُّط َس  َّی اہللُأ٧َ ثَاُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔيٕس َحسَّ ُث أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َوأَبَا َس ٤َُِٟشئَّب یَُحسِّ ٌٔيَس ب٩َِ ا ٍَ َس َث أََخا بَىٔی ٤ٔ ٌَ ٥َ َب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ َج٨ٔيٕب  ٔس٦َ بَٔت٤ِز َ٘ َٓ ًَلَی َخِيبََر  ٠َ٤َُط  ٌِ َٓاِسَت ََِؼارٔیَّ  َ ٔ َخِيبَرَ ًَٔسٓیٕ اِْل ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَك١ُُّ َت٤ِز ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ  ٍٔ َِٟح٤ِ ًَئِن ٩ِ٣ٔ ا ا ََ بٔاٟؼَّ ا ٨ََِٟظتَرٔی اٟؼَّ َّا  ا٢َ َُل َواہللٔ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ ََٜذا  ٥َ َُل َص ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

٠ُو ٌَ ِٔ ٤ِٟٔيزَاُ٪ َت َذَٟٔک ا َٛ ٨٤َٔطٔ ٩ِ٣ٔ َصَذا َو َْ ٔ وا َصَذا َواِطتَرُوا ب ٌُ ١ِْٕ أَِو بٔي َِّْل ب٤ٔٔ ٩ِٜٔ ٣ٔ  ا َوَل

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ انب البؽ، دبعا،دیجم نب لیہس نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ینب دعی ااصنری ںیم ےس اکی صخش وک  اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ؾ وجھکرںی ربیخ اک اعلم رقمر رفامای فہ دمعہ وجھکر ےل رک احرض نوا  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس اراشد رفامای ایک ربیخ یک امت

مسق! اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اکی اصع دف اصع ےک دبےل رخدیےت ںیہ  ایس رطح ںیہ اس  ے اہک  ںیہ اہلل یک

 وؽ افر   و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ااسی ہن رکف ہکلب ربارب ربارب چیب دف ای اس یک تمیق ےس دفرسی رخدی و افر ایس رطح

 فزؿ ںیم یھب رباربی رکف۔

نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ انب البؽ، دبعا،دیجم نب لیہس نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر  دبعاہلل :  رافی

 رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿیتیھک ابڑی اک  :   ابب

 اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم

     1588    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبسا٤ٟحيس ب٩ سہي١ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًوٖ، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوسٌيس  :  راوی

 خسری اور حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا یَ  ٩ًَِ َحسَّ  ٕٖ ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ٤َِٟحٔئس ب٩ِٔ ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٌٔئس ب٩ِٔ  ِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َس



 

 

٠ًََِيطٔ َو  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُِٟدِسرٔیِّ َو ٌٔيٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٤َُِٟشئَّب  َحائَطُ ا َٓ ًَلَی َخِيبََر  ١َ٤َ َرُجَّل  ٌِ ٥َ اِسَت َس٠َّ

ا٢َ َُل َو  َ٘ َٓ ََٜذا  ٔ َخِيبََر َص ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَك١ُُّ َت٤ِز ًَ َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ َج٨ٔيٕب  ََ بَٔت٤ِز ا ٨َأُِخُذ اٟؼَّ َٟ َّا  اہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ

 ِ ي ًَ ا ٍَ بٔا٩ِ٣ٟٔ َصَذا بٔاٟؼَّ َِٟح٤ِ ٍِ ا ٔ ١ِ ب ٌَ ِٔ ََل َت َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََلثَةٔ  َّْ ًَئِن بٔاٟ ا َراص٥ٔٔ ث٥َُّ ٔن َواٟؼَّ سَّ

َراص٥ٔٔ َج٨ٔیّبا ٍِ بٔاٟسَّ  ابَِت

دیعس دخری افر رضحت اوبرہریہ ریض ییحی نب ییحی، امکل، دبعا،دیجم نب لیہس نب دبعارلنمح نب ترػ، دیعس نب بیسم، رضحت اوب

رک اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی آدیم وک ربیخ اک اعلم رقمر رفامای  و فہ دمعہ وجھکر ےل 

 ے رعض ایک  ںیہ اہلل یک مسق اے  احرض نوا  و اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ربیخ یک امتؾ وجھکرںی ا یس ںیہ اس

اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اس اک اکی اصع دف اصع ےک دبےل افر دف اصع نیت اصع ےک دبےل ےتیل ںیہ روسؽ اہلل 

اا درامہ ےک دبےل رففتخ رک افر رھپ دمعہ وجھکر اؿ درامہ ےک ترض

 

 ی
ھی

گ

 رخدی ےل۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ااسی تم رکف 

ییحی نب ییحی، امکل، دبعا،دیجم نب لیہس نب دبعارلامحؿ نب ترػ، دیعس نب بیسم، رضحت اوبدیعس دخری افر رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿیتیھک ابڑی  :   ابب

 اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم

     1589    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌی ب٩ ػاٟح، ٣ٌاویہ، اب٩ سَل٦، ٣ح٤س ب٩ سہي١ ت٤يِم، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی،  :  راوی

 حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ حشا٪، اب٩ ْٛير، ً٘بہ ب٩ ًبساِٟاَف، 

ثَىٔی ٣َُح٤َّ  اؤَیُة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ُِٟوَحاهٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َػأٟٕح ا ث٨ََا إِٔسَح ِبُس َحسَّ ًَ ٤ٔئِمُّ َو ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ

ُى  ِٔ ارٔمٔیُّ َوا٠َّٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ٦ٕ أَِخبََرنٔی َیِحٌَی َوصَُو اہللٔ ب٩ُِ  اؤَیُة َوصَُو اب٩ُِ َسَلَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اَ٪ َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َحشَّ ا  ٌّ َُٟض٤َا َج٤ٔي

وُُل َجاَئ بََٔل٢ْ بٔتَ  ُ٘ ٌٔيٕس َي ُت أَبَا َس ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ أَفٔ َي َِ ِٟ ِبٔس ا ًَ َبَة ب٩َِ  ِ٘ ُت ًُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ْٔير َٛ ٕ بَزِنٓٔیٕ اب٩ُِ أَبٔی  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ ٤ِز ا٢َ  َ٘ َٓ

ئِن  ًَ ُت ٨ِ٣ٔطُ َػا ٌِ ٔ ب َٓ ا٢َ بََٔل٢ْ َت٤ِْز كَاَ٪ ٨ًَِٔس٧َا َرزٔیْئ  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ َصَذا  ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ َػل ٥ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ َٕ ٤َِٟٔل بَٔؼا

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٨ًَِٔس َذَٟٔک  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٍٕ آََخَ ث٥َُّ ًَ ُط بٔبَِي ٌِ ٔ ب َٓ ٤َِز  ٩ِٜٔ إَٔذا أََرِزَت أَِ٪ َتِظتَرَٔی اٟتَّ ١ِ َوَل ٌَ ِٔ ًَيُِن اٟزِّبَا َُل َت ِظ  أَوَّ

٥َِٟ یَِذَُکِ اب٩ُِ َسِض١ٕ فٔی َحٔسیْٔطٔ ٨ًَِٔس َذَٟٔک  ٔ بٔطٔ   اِطتَر



 

 

اہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، انب ریثک، ہبقع ااحسؼ نب وصنمر، ییحی نب اصحل، اعمفہی، انب السؾ، دمحم نب لیہس یمیمت، دبع

نب دبعااغلرف، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وجھکر ال ے  و روسؽ اہلل یلص 

  ے رعض ایک امہرے اپس ردی وجھکرںی اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ رفامای ہی اہکں ےس ال ے نو رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ںیھ ںیم اؿ ںیم ےس دف اصع وک اکی اصع ےک دبےل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اھک ے ےک ےئل رففتخ رک ےک الای نوں  و 

 اک ارادہ رکف دفرسی عیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اوسفس ہی  و نیع وسد ےہ ااسی تم رکف اہتبل  ب مت وجھکر رخدی ے

 َ َذکِلَ ذرک  ںیہ ایک۔
ْ

 

ِ

 ےک اسھت رھپ اس تمیق ےک دبےل ہی رخدی و انب مہس  ے اینپ دحثی ںیم ع

ااحسؼ نب وصنمر، ییحی نب اصحل، اعمفہی، انب السؾ، دمحم نب لیہس یمیمت، دبعاہلل نب دبعارلامحؿ داریم، ییحی نب اسحؿ، انب  :  رافی

 ااغلرف، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعریثک، ہبقع نب دبع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم

     1590    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، ابی ٗزًة باہلی، ابی َرضة، حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ َِٟباصٔلٔیِّ  ًََة ا زَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی   ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِيََن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔيٕب َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیو َحسَّ َة  ََرِضَ ٌٔيٕس  ٩ِ أَبٔی  َس

ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ٤ِزُ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز٧َٔا  ا٢َ ٣َا َصَذا اٟتَّ َ٘ َٓ  ٕ ٥َ بَٔت٤ِز ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أ ٨َا َت٤َِز٧َا َٗ ٌِ زَُّج١ُ َیا َرُسو٢َ اہللٔ بٔ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ صََذا اٟزِّبَا ََفُزُّو َ٘ َٓ َٕ ٩ِ٣ٔ َصَذا  ًَئِن بَٔؼا ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ َصَذاَػا وا َت٤َِز٧َا َواِطتَرُوا  ٌُ  ُظ ث٥َُّ بٔي

 ابیلہ، ایب رضنة، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 

ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، ایب زقعة

امای ہی وجھکرںی امہری وجھکرفں یک ةسن ینتک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وجھکرںی الیئ ںیئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رف

دمعہ ںیہ  و اس آدیم  ے رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اینپ وجھکر ےک دف اصع اس وجھکر ےک اکی اصع ےک دبےل 

ری وجھکرفں وک رففتخ رکف افر اؿ رففتخ رکےت ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی وسد ےہ اؿ وک فا س رکدف مت امہ

 ںیم ےس اس رمق ےس امہرے ےئل رخدیف۔

 ابیلہ، ایب رضنة، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، ایب زقعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم

     1591    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبيساہلل ب٩ ٣وسی، طیبا٪، یحٌی، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼ  ثَىٔی إِٔسَح ٨َّا َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٌٔيٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ یَِحٌَی  ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  وٕر َحسَّ

 ُٜ َٓ  ٔ ٤ِز ِٟد٠ُِٔم ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٥َ َوصَُو ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی   ٍٔ َِٟح٤ِ ُٚ َت٤َِز ا َ ٧ُزَِز َّ َذَٟٔک ٨َّا ٧ َب٠َ َٓ  َٕ ًَئِن بَٔؼا ٍُ َػا بٔي

َٕ َوَُل زِٔر  َٕ َوَُل َػاعَِی ح٨َِٔلٕة بَٔؼا ٕ بَٔؼا ا٢َ َُل َػاعَِی َت٤ِز َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َص٥َ بٔٔسِرَص٤َئِن َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ روسؽ اہلل  ااحسؼ نب وصنمر، دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، ایب ہملس، رضحت اوبدیعس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم یلم یلج وجھکرںی دی اجیت  ںیھ  و مہ دف اصع اکی اصع ےک دبےل رففتخ رکےت ہی ابت روسؽ 

دف اصع دنگؾ ےک دبےل اکی اصع دنگؾ افر اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یچنہپ  و رفامای دف اصع وجھکر ےک دبےل اکی اصع وجھکر افر 

 اکی درمہ دف درمہ ےک ربارب  ںیہ ینعی ا یس عیب ہن رکف۔

 ااحسؼ نب وصنمر، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، ایب ہملس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم

     1592    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، سٌيس اٟحزیزی، حرضت ابوَرضہ سے روایت ےہ ٛہ ٣يں ےن اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 الٰی ٨ًہتٌ

ا٢َ  َٗ َة  ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٌٔيٕس ا ٩ًَِ َس ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ثَىٔی  ٖٔ َحسَّ ِ ٩ًَِ اٟصَّ ًَبَّإض  ُِٟت اب٩َِ  َ َسأ

 ٌٔ أَِخبَرُِت أَبَا َس َٓ َََٓل بَأَِض بٔطٔ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت  ا٢َ أَیَّسا بَٔيٕس  َ٘ ا٢َ أَیَّسا بَٔيٕس َٓ َ٘ َٓ  ٖٔ ِ ٩ًَِ اٟصَّ ًَبَّإض  ُِٟت اب٩َِ  َ ِّی َسأ ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ يٕس 

َواہللٔ  َٓ ا٢َ  َٗ تٔي٤ُُٜوُظ  ِٔ ََل ُي َٓ َِٟيطٔ  ٔ َّا َس٨َُِٜتُب إ ا٢َ َذَٟٔک إ٧ٔ َٗ ا٢َ أََو  َٗ ََل بَأَِض بٔطٔ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ُف ٓٔتَِيأ٪ َرُسو٢ٔ ٠ُُِٗت  ٌِ ِس َجاَئ َب َ٘ َٟ  

ا٢َ كَاَ٪ فٔی تَ  اہللٔ َٗ ٔ أَِرٔؿ٨َا  َِٟيَص ٩ِ٣ٔ َت٤ِز أَ٪َّ َصَذا  َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ُظ  أ٧َرَِکَ َٓ  ٕ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔت٤ِز ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َػل ٌَ ِٟ ٔ أَِرٔؿ٨َا أَِو فٔی َت٤ِز٧َٔا ا ٤ِز

َت أَِربَ  ِٔ ٌَ ا٢َ أَِؿ َ٘ َٓ َف اٟزِّیَاَزةٔ  ٌِ أََخِذُت صََذا َوزِٔزُت َب َٓ ِئئ  ُف اٟظَّ ٌِ طُ َب ٌِ ٔ ب َٓ ب٩ََّ َصَذا إَٔذا َرابََک ٩ِ٣ٔ َت٤ِزَٔک َطِيْئ  ِيَت َُل َتَِقَ

 ٔ ٤ِز َّٟٔذی تُزٔیُس ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٔ ا  ث٥َُّ اِطتَر



 

 

رمعف اندق، اامسلیع نب اربامیہ، دیعس ارجلریی، رضحت اوبرضنہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس عیب 

  و اوہنں  ے اہک ایک اہوھتں اہھت ںیم  ے اہک اہں  و اوہنں  ے اہک اس ںیم وکیئ رحج  ںیہ ںیم  ے رصػ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک

اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اس یک ربخ دی ںیم  ے اہک ںیم  ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس عیب رصػ ےک ابرے ںیم وپاھچ  و 

اہں اوہنں  ے اہک اس ںیم وکیئ رحج  ںیہ اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ایک اوہنں  اوہنں  ے اہک ایک اہوھتں اہھت؟ ںیم  ے اہک

ہل  ے ایس رطح رفامای ےہ؟ مہ  ے اؿ یک رطػ ںیھکل ےگ  و فہ مت وک ااسی وتفی ہن دںی ےگ افر اہک اہلل یک مسق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس  ر بجعت ایک افر رفامای امہری زونیمں یک فملس ےک اپس ضعب وجاؿ وجھکر ےل رک احرض نو ے

وجھکرںی  و ا یس  ںیہ ںیہ اس  ے اہک امہری زنیم یک وجھکرفں ای امہرے اس اسؽ یک وجھکرفں وک ھچک بیع آایگ اھت ںیم  ے ہی وجھکرںی 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و  ے زایدہ دای افر وسد دای اب اؿ ےک ںیل افر اس ےک ترض ںیم ھچک زایدہ وجھکرںی دںی  و آپ یلص اہلل

 رقبی ہن اجان  ب ےھجت اینپ وجھکرفں ںیم ھچک بیع ولعمؾ نو  و اؿ وک چیب ڈاؽ رھپ وجھکر ںیم ےس  س اک  و ارادہ رکے رخدی ےل۔

 ےہ ہک ںیم  ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق، اامسلیع نب اربامیہ، دیعس ارجلریی، رضحت اوبرضنہ ےس رفاتی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم

     1593    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساُلًلی، زاؤز ، حرضت ابوَرضہ :  راوی

ُِٟت ابِ  َ ا٢َ َسأ َٗ َة  ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  ًِلَی أَِخبََر٧َا َزاُوزُ  َ ًَِبُس اِْل ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح ٖٔ َحسَّ ِ ٩ًَِ اٟصَّ ًَبَّإض  ٩َ ٤ًََُز َواب٩َِ 

 َٓ ٥ِ٠َ َیَزَیا بٔطٔ بَأِّسا  ُت ذَ َٓ أ٧َرَِکِ َٓ ُضَو رٔبّا  َٓ ا٢َ ٣َا َزاَز  َ٘ َٓ  ٖٔ ِ ٩ًَِ اٟصَّ ُِٟتُط  َ َشأ َٓ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔيٕس ا أًْس ٨ًَِٔس أَبٔی َس َ٘ َٟ ِّی  ِؤٟض٤َٔا إٔن َ٘ ٔ َٟٔک ٟ

 ٔ ٥َ َجائَُط َػاح ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ثَُک إُٔلَّ ٣َا َس٤ٔ ا٢َ َُل أَُحسِّ َ٘ ٕ كَيِّٕب َوكَاَ٪ َت٤ِزُ َٓ َٕ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ُب ٧َِد٠ٔطٔ بَٔؼا

َّی ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَن ًَ َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ِوَ٪  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ صََذا ا٠َّٟ ًَ َّی اہللُ  ًَئِن  ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُت بَٔؼا ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ََٟک صََذا 

 ََ ا اِطتََریُِت بٔطٔ َصَذا اٟؼَّ ٥َ َوی٠َِ  َٓ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َذا  َٛ َز َصَذا  ٌِ َذا َؤس َٛ  ٔٚ و َز صََذا فٔی اٟشُّ ٌِ َک َٓإٔ٪َّ ٔس

ٌٔيسٕ  ا٢َ أَبُو َس َٗ ٕ ٔطئَِت  تَٔک أَیَّ َت٤ِز ٌَ ٔ بٔٔش٠ِ ٕة ث٥َُّ اِطتَر ٌَ ٍِ َت٤َِزَک بٔٔش٠ِ ٔ ب َٓ ُّٙ أَِ٪ یَُٜوَ٪  أَِربَِيَت إَٔذا أََرِزَت َذَٟٔک  ٔ أََح ٤ِز ٤ِزُ بٔاٟتَّ اٟتَّ َٓ

ثَىٔ  َحسَّ َٓ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٥َِٟ آٔت اب٩َِ  ٨ََضانٔی َو َٓ ُس  ٌِ أََتِيُت اب٩َِ ٤ًََُز َب َٓ ا٢َ  َٗ ٔة  َـّ ٔٔ ِٟ ُة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ َُّط َسأ٢ََ اب٩َِ رٔبّا أ٦َِ ا ِضَبأئ أ٧َ ی أَبُو اٟؼَّ

صَطُ  رَکٔ َٓ ٨ًَُِط ب٤َََّٜٔة   ًَبَّإض 



 

 

نب اربامیہ، دبعاالیلع، داؤد، رضحت اوبرضنہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس افر انب ابعس ریض ااحسؼ 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس عیب رصػ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اوہنں  ے اس ںیم وکیئ رحج ایخؽ ہن ایک ںیم رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل 

نوا اھت  و اؿ ےس ںیم  ے عیب رصػ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اوہنں  ے اہک وج زایدیت یک فہ وسد ےہ ںیم  ے اعتٰیل ہنع ےک اپس اھٹیب 

انب رمع افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وقؽ یک فہج ےس اس اک ااکنر ایک  و اوبدیعس  ے رفامای ںیم ھجت ےس وسا ے اس ےک وج ںیم 

فملس ےس انس ےہ ھچک یھب ایبؿ  ںیہ رکات اکی وجھکر فاال اکی اصع دمعہ وجھکر الای افر یبن رکمی یلص اہلل  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہیلع فآہل فملس یک وجھکر یھب اس رگن یک  ںیھ اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتے اپس ہی وجھکر اہکں ےس آیئ  و اس

افر اس ےک ترض ہی اکی اصع وجھکر رخدی رک الای ویکہکن اس اک رنخ ابزار ںیم ایس رطح ےہ افر اس اک  ے اہک ںیم دف اصع وجھکر ےل ایگ 

اھبؤ ایس رطح نوات ےہ روسؽ اہلل  ے رفامای ریتے ےئل یالتک نو  و  ے وسد دای  ب  و اس اک ارادہ رکے  و اینپ وجھکر وک یسک زیچ ےک 

وج وجھکر اچےئہ رخدی ےل اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک وجھکر وجھکر ےک دبےل  دبےل رففتخ رک دے رھپ  و اےنپ اسامؿ ےک ترض

زایدہ دقحار ےہ ہک فہ وسد نو اج ے ای اچدنی اچدنی ےک ترض اوبرضنہ ےتہک ںیہ اس ےک دعب ںیم انب رمع ےک اپس آای  و اوہنں  ے یھب 

اپس ںیم ہن اج  اک اوبابہص رۃمح اہلل ہیلع  ے ھجم ےس ایبؿ ایک ہک اس  ے ےھجم عنم رکدای افر رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 

 انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہکم ںیم اس ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے اےس اندنسپ رفامای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاالیلع، داؤد ، رضحت اوبرضنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم

     1594    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ا٪، ٤ًزو، ابی ػاٟح، حرضت ٣ح٤س ب٩ ًباز، ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ًباز، سٔي :  راوی

 ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َياَ٪ ب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة َواٟ ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔي ٕ َو٣َُح٤َّ ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَبَّاز ُى ُٔلب٩ِٔ  ِٔ َّ٠

 ٔ ٩ًَِ أَب ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ َّل ُس ِْ ِرَص٥ٔ ٣ٔ ِرَص٥ُ بٔاٟسِّ ی٨َارٔ َواٟسِّ ی٨َاُر بٔاٟسِّ وُُل اٟسِّ ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔيٕس ا ُت أَبَا َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ی َػأٟٕح 

َٟ٘ٔي ِس  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َُيَِر َصَذا  و٢ُ  ُ٘ ًَبَّإض َي َٟطُ إٔ٪َّ اب٩َِ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ِس أَِربَی  َ٘ َٓ ١ِْٕ ٩ِ٣َ َزاَز أَِو اِزَزاَز  ٠ُِت أََرأَیَِت َصَذا  ُت اب٩َِ ب٤ٔٔ ُ٘ َٓ ًَبَّإض 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو َوَجِسَتطُ فٔی َٛٔتأب اہللٔ َّی اہللُ  َتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ أََطِيْئ َس٤ٔ ُ٘ َّٟٔذی َت ُط ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٥َِٟ أَِس٤َ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَزَّ َوَج١َّ   



 

 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ثَىٔی أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ِٜٔ َحسَّ ٥ِ أَٔجِسُظ فٔی َٛٔتأب اہللٔ َوَل َٟ ٥َ َو

ا٢َ اٟزِّبَا فٔی ا٨َّٟٔشيَئةٔ  َٗ 

اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  دمحم نب ابعد، دمحم نب احمت، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، انب ابعد، ایفسؿ، رمعف، ایب اصحل، رضحت

ےس رفاتی ےہ ہک ہک دانیر دانیر ےک اسھت افر درمہ درمہ ےک اسھت ربارب ربارب رففتخ نو  س  ے زایدہ دای ای زایدہ ایل  و ہی وسد نوا 

 ںیم انب ابعس ریض رافی ےتہک ںیہ ںیم  ے اؿ ےس رعض ایک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  و اس ےک الخػ ےتہک ںیہ؟ اوہنں  ے اہک

اہلل اعتٰیل ہنع ےس الم  و ںیم  ے اہک وج آپ ےتہک ںیہ اس ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک ایخؽ ےہ ایک اس ابرے ںیم 

ب ںیم اپای آپ  ے وکیئ ابت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ ای اےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہلل زعفلج یک اتک

ہم ےہ  و اوہنں  ے اہک ںیم  ے اس ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس  ںیہ افر ہن اہلل یک اتکب ںیم اپای  نکی ےھجم ااس

 نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہی دحثی ایبؿ یک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وسد اداھر ںیم ےہ۔

دمحم نب ابعد، دمحم نب احمت، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، انب ابعد، ایفسؿ، رمعف، ایب اصحل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم اھک ے یک

     1595    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبيساہلل ب٩ ابی یزیس، اب٩  :  راوی

 ًباض، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ٕ َحسَّ ٤ِز ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ا٢َ ا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ و 

 َ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی یَزٔیَس أ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس وَ٪ َحسَّ و٢ُ أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس أَ٪َّ اِْلََخُ ُ٘ ًَبَّإض َي ٍَ اب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٧

٤ََّا اٟزِّبَا فٔی ا٨َّٟٔشيَئةٔ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

سیدی، انب ابعس، رضحت ااسہم نب زدی  اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب ایب

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وسد رصػ اداھر ںیم ےہ۔

ت ااسہم اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، دیبعاہلل نب ایب سیدی، انب ابعس، رضح :  رافی



 

 

 نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم

     1596    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، ًٔا٪، ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، وہيب، اب٩ كاؤض، اب٩ ًباض، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا اَُل َحسَّ َٗ ث٨ََا بَِضزْ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ اُ٪ ح و َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا اب٩ُِ  َحسَّ ٩ًَِ  ُوَصِيْب َحسَّ كَاُوٕض 

ا٢َ َُل رٔبّ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ا ٓامَٔی كَاَ٪ یَّسا بَٔيسٕ أَبٔيطٔ 

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ زریہ نب رحب، افعؿ، دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، انب اطؤس، انب ابعس، رضحت ااسہم نب زدی ریض ا

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای دقن ہب دقن ںیم وسد  ںیہ ےہ۔

 زریہ نب رحب، افعؿ، دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، انب اطؤس، انب ابعس، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اھک ے یک ربارب ربارب عیب ےک ایبؿ ںیم

     1597    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ےن  ح٥ٜ ب٩ ٣وسی، ہ١٘، اوزاعی، حرضت ًلاء ب٩ ابی رباح سے روایت ےہ ٛہ ابوسٌيس خسری :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔی َربَإح أَ٪َّ أَبَ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ   ١ْ ِ٘ ٔ ث٨ََا ص ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ َِٟح ث٨ََا ا َٟقَٔی اب٩َِ َحسَّ ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔيٕس ا ا َس

ََٟک  ِو َٗ ُط أََرأَیَِت  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ أ٦َِ َطِيّئا َوَجِسَتُط فٔی َٛٔتأب  ًَبَّإض  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٖٔ أََطِيّئا َس٤ٔ ِ  فٔی اٟصَّ

 َ أ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٗو٢ُ أ٣ََّ ًَبَّإض لَِکَّ َُل أَ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ َّ َوَج١َّ  ًَز َََٓل ْمُتْناہللٔ  ا َٛٔتاُب اہللٔ  ٥ُ٠ًَِ بٔطٔ َوأ٣ََّ  أَ

 َّ ا٢َ أََُل إ٧ٔ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ثَىٔی أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ِٜٔ َحسَّ ٤ُ٠ًَُِط َوَل  ٤َا اٟزِّبَا فٔی ا٨َّٟٔشيئَةٔ أَ

،، افزایع، رضحت اطعء نب ایب رابح ےس ر
ہ ق
فاتی ےہ ہک اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے انب ابعس ریض اہلل مکح نب ومیس، 



 

 

اعتٰیل ہنع ےس الماقت یک  و اؿ ےس رعض ایک آپ اےنپ وقؽ عیب رصػ ےک ابرے ںیم ایک رفامےت ںیہ ایک آپ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےہ؟ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای رہسگ ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ای اس ابرے ںیم اہلل یک اتکب ںیم اس یک فاضتح اپیئ 

فاےل   ںیہ ںیم ھچک  ںیہ اتہک راہ اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک زایدہ اجےنن

یض اہلل اعتٰیل ہنع  ے دحثی ایبؿ یک ہک روسؽ اہلل یلص ںیہ افر ریہ اہلل یک اتکب  و ںیم اس اک ملع  ںیہ راتھک  نکی ےھجم ااسہم نب زدی ر

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وسد رصػ اداھر ںیم ےہ۔

،، افزایع، رضحت اطعء نب ایب رابح ےس رفاتی ےہ ہک اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے انب ابعس  :  رافی
ہ ق
مکح نب ومیس، 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسد اھک ے افر الھک ے فاےل  ر تنعل ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وسد اھک ے افر الھک ے فاےل  ر تنعل ےک ایبؿ ںیم

     1598    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٣ِيرہ، طباک، ابزاہي٥، ٤٘٠ًہ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ ٤َاَ٪  ِْ ٌُ ٔ ُى ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ِْ ث٨ََا ًُ ٤َِْاُ٪ حَ َحسَّ ٩ًَِ ا٢َ ًُ ث٨ََا َجزٔیْز  سَّ

 َّ ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا  َحسَّ َٓ ا٢َ َسأ٢ََ ٔطَباْک إٔبَِزاصٔي٥َ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ آك١َٔ اٟزِّبَا ٣ُِٔيَرَة  ًَ ی اہللُ 

 َّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ُُِٗت َوكَاتَٔبطُ َوَطاصَٔسیِطٔ  ا٢َ  َٗ ٨َاَو٣ُِذك٠َُٔط  ٌِ ُث ب٤َٔا َس٤ٔ  ٤َا ٧َُحسِّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ریغمہ، ابشک، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےنھکل فاال افر اس  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وسد اھک ے ای الھک ے فاےل  ر تنعل رفامیئ ےتہک ںیہ ںیم  ے رعض ایک اس ےک

 ےک وگاہ  و اہک مہ  و فیہ ایبؿ رکےت ںیہ وج مہ  ے انس۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ریغمہ، ابشک، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 وسد اھک ے افر الھک ے فاےل  ر تنعل ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1599    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، زہير ب٩ رحب، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، ہظي٥، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َ َحسَّ  ث٨ََا صَُظِي٥ْ أَِخبََر٧ اُٟوا َحسَّ َٗ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ِْ ٕب َوًُ بَّأح َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ا٢َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ا أَبُو اٟزُّبَيِر

 َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ آك١َٔ اٟزِّبَا َو٣ُِذك٠َُٔط َوك َّی اہللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ ص٥ُِ َسَواْئ َٟ َٗ  اتَٔبُط َوَطاصَٔسیِطٔ َو

دمحم نب ابصح، زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، ،میش، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ں  ر تنعل رفامیئ افر اراشد رفامای اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وسد اھک ے فاےل افر الھک ے فاےل وسد ےنھکل فاےل افر اس یک وگایہ دےنی فاو

 ہی بس انگہ ںیم ربارب رشکی ںیہ۔

 دمحم نب ابصح، زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، ،میش، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ وک اایتخر رک ے افر اہبشت وک ٹوھڑ دےنی ےک ایبؿ ںیمالح

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 الحؽ وک اایتخر رک ے افر اہبشت وک ٹوھڑ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1600    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير ہ٤سانی، زَکیا، طٌيی، حرض :  راوی

ئ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ٕ ا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ یِّ 

َّی ا ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُتُط َي ٌِ ِّْن َوإٔ٪َّ َس٤ٔ َِٟحََل٢َ بَي ٔلَی أُذ٧َُِيطٔ إٔ٪َّ ا ِيطٔ إ ٌَ ٤َاُ٪ بٔإِٔػَب ٌِ و٢ُ َوأَصَِوی ا٨ُّٟ ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ ہللُ 

 َ بَُضأت اِسَتبَِرأ ٩ِ٤َ اتََّقی اٟظُّ َٓ ْٔيْر ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  َٛ ٤ُ٠َُض٩َّ  ٌِ ِّْن َوبَِی٨َُض٤َا ٣ُِظتَبَٔضاْت َُل َي ا٦َ بَي ََِٟحَ ٔ ا ٍَ  ٟٔٔسی٨ َٗ ٔؿطٔ َو٩ِ٣َ َو طٔ َورٔعِ

ٍَ ٓٔيطٔ أََُل َوإٔ٪َّ ٟٔک١ُِّ  ِٟحَِٔم یُؤطُک أَِ٪ َیزَِت ٔ كَاٟزَّاعٔی یَزِعَی َحِو٢َ ا ا٦ ََِٟحَ ٍَ فٔی ا َٗ بَُضأت َو ٠٣َٕٔک حِّٔم أََُل َوإٔ٪َّ حَِٔم اہللٔ فٔی اٟظُّ

ّة إَٔذا َػ٠ََحِت  َِ ـِ َِٟحَشٔس ٣ُ ٠ُِب  ٣ََحار٣ُُٔط أََُل َوإٔ٪َّ فٔی ا َ٘ ِٟ ُط أََُل َوهَٔی ا َِٟحَشُس ك٠ُُّ َشَس ا َٓ َشَسِت  َٓ ُط َوإَٔذا  َِٟحَشُس ك٠ُُّ  َػ٠ََح ا

 این، زرکای، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل 
 
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ہ

 اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ دفونں اویلگنں ےس اےنپ دفونں اکونں یک رطػ ااشرہ ایک آپ ہیلع فآہل فملس ےس انس افر رضحت امعنؿ ریض

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت الحؽ فاحض ےہ افر رحاؾ یھب فاحض ےہ افر اؿ دفونں ےک درایمؿ ھچک اہبتشمت ںیہ ںیہنج ارثک 



 

 

اےنپ دنی افر زعت وک وفحمظ رکایل افر وج ہبش ڈاےنل فایل زیچفں ںیم ڑپ وگ  ںیہ اجےتن  س وج ہبش ںیم ڈاےنل فایل زیچ ےس اچب اس  ے 

ایگ  و فہ رحاؾ ںیم ڑپ ایگ اس یک اثمؽ اس رچفاےہ یک ےہ وج یسک دفرسے یک رچااگہ ےک ارد رگد رچاات ےہ،  و رقبی ےہ ہک اجونر اس 

 ےہ افر اہلل یک رچااگہ یک دح اس یک رحاؾ رکدہ زیچںی ںیہ رچااگہ ںیم ےس یھب رچ ںیل ربخدار رنو رہ ابداشہ ےک ےئل رچااگہ یک دح نویت

 آاگہ رنو مسج ںیم اکی وڑھتا ےہ  ب فہ ونسر ایگ  و اسرا دبؿ ونسر ایگ افر  ب فہ ڑگب ایک  و اسرا یہ دبؿ ڑگب ایک آاگہ رنو ہک فہ دؽ

 ےہ۔

 این، زرکای، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی
 
  ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 الحؽ وک اایتخر رک ے افر اہبشت وک ٹوھڑ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1601    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسٰی ب٩ یو٧ص :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ث٨ََا إِٔسَح ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ یَّاُئ  و َحسَّ ث٨ََا َزََکٔ اَُل َحسَّ َٗ ب٩ُِ یُو٧َُص 

 ٔ ٠َطُ  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِْ ٣ٔ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 الحؽ وک اایتخر رک ے افر اہبشت وک ٹوھڑ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1602    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٣ِطٖ، ابی َفوة ہ٤سانی، ٗتیبہ، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، اب٩ ًحَل٪،  :  راوی

 ب٩ سٌيس، طٌيی، حرضت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساٟزح٤ا٪ 

 ُٗ ث٨ََا  َِٟض٤َِسانٔیِّ ح و َحسَّ َوَة ا ٖٕ َوأَبٔی ََفِ ٩ًَِ ٣َُِطِّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح وُب و َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔيٕس َحسَّ تَِیَبُة ب٩ُِ َس

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظيَي ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔيٕس ك٠ُُُّض٥ِ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ٕ ر



 

 

 ٔ یَّاَئ أََت٥ُّ ٩ِ٣ٔ َحٔسیْٔض َِٟحٔسیٔث َُيَِر أَ٪َّ َحٔسیَث َزََکٔ ٥َ بَٔضَذا ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ثَرُ ٥ِ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٛ  َوأَ

 این، ہبیتق، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، انب الجعؿ، دبعارلنمح نب دیعس، یبعش، 
 
ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، رطمػ، ایب رففة ہ

رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہ ےس ہی دحثی دفرسے رافویں ےس یھب رمفی ےہ  نکی زرکای یک دحثی اؿ امتؾ 

  افر وپری ےہ۔رفاایت ںیم ےس زایدہ لمکم

 این، ہبیتق، وقعیب انب دبعارلامحؿ اقری، انب الجعؿ، دبعارلامحؿ نب دیعس،  :  رافی
 
ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، رطمػ، ایب رففة ہ

 یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 الحؽ وک اایتخر رک ے افر اہبشت وک ٹوھڑ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1603    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٌيی، حرضت ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث ب٩ سٌس، خاٟس ب٩ یزیس، سٌيس ب٩ ابی ہَل٢، ًو٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ ًا٣ز ط :  راوی

 ٤ٌَا٪ ب٩ بظير ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ػحابی رسو٢ ػلی اہلل ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠

 ٔ ثَىٔی َخأُٟس ب٩ُِ یَز ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔيُس ب٩ُِ أَبٔی َحسَّ ثَىٔی َس یَس َحسَّ

 ًَ ٕس َػاحَٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ صََٔل٢ٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ٤َاَ٪ ب٩َِ َبٔظير ٌِ َُ ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٔيیِّ أ٧َ ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  ِؤ٪ ب٩ِٔ  ًَ ٠َِيطٔ ٩ِ  ًَ َّی اہللُ   َػل

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٥َ َوصَُو یَِدُلُب ا٨َّٟاَض بٔٔح٤َِؽ َوصَُو َي ِّْن َوَس٠َّ ا٦ُ بَي ََِٟحَ ِّْن َوا َِٟحََل٢ُ بَي و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َي ِيطٔ َوَس٠َّ

ٍَ ٓٔيطٔ  َ٘ ِؤٟطٔ یُؤطُک أَِ٪ َي َٗ ٔلَی  ٔيیِّ إ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّاَئ  ١ِْٔ َحٔسیٔث َزََکٔ  ََٓذََکَ ب٤ٔٔ

ت امعنؿ نب ریشب نب دبعاکلمل نب بیعش نب ق ، نب دعس، اخدل نب سیدی، دیعس نب ایب یالؽ، ترؿ نب دبعاہلل نب اعرم یبعش، رضح

دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ ہک فہ صمح ںیم ووگں وک ہبطخ دے رےہ ےھت افر رفام 

ثی رےہ ےھت ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس الحؽ یھب فاحض ےہ افر رحاؾ یھب فاحض ےہ ابیق دح

 رابرہک زرکای یبعش ےک فاہطس ےس اؿ ےک وقؽ "رقبی ےہ ہک فہ اس رحاؾ ںیم فاعق نو اج ے کت" ذرک یک ےہ۔

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ، نب دعس، اخدل نب سیدی، دیعس نب ایب یالؽ، ترؿ نب دبعاہلل نب اعرم یبعش، رضحت امعنؿ نب  :  رافی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملسریشب نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع احصیب روسؽ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...افٹن یک عیب افر وساری ےک اانثتسء ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 افٹن یک عیب افر وساری ےک اانثتسء ےک ایبؿ ںیم

     1604    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، زَکیا، ًا٣ز، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ثَىٔی َجاب ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَلَی زُ بِ َحسَّ َُّط كَاَ٪ َئشيرُ  ًَِبٔس اہللٔ أ٧َ  ٩ُ

 ٔ ًَا ل َس َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ىٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ٠َٔح َٓ ا٢َ  َٗ َبُط  أََراَز أَِ٪ ُيَشیِّ َٓ ًَِيا  ِس أَ َٗ َٟطُ  ٠َِْطُ َج١ٕ٤َ  ٥َِٟ َئْسِ ٣ٔ َشاَر َسيِّرا  َٓ بَطُ  ی َوََضَ

٠ُُِٗت  ٕة  ٨ٔيطٔ بُٔوٗٔيَّ ٌِ ا٢َ بٔ ُت أََتِیتُ  َٗ ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ٔلَی أَصِلٔی  ٠َِيطٔ ح٤ََُِل٧َُط إ ًَ ٨َِيُت  ِْ ٕة َواِسَت ُتُط بُٔوٗٔيَّ ٌِ ٔ ب َٓ ٨ٔيطٔ  ٌِ ا٢َ بٔ َٗ َِٟح١ٔ٤َ َُل ث٥َُّ  ُط بٔا

ِشُتَک ْٔلُخَذ َج٠َ٤ََک ُخِذ جَ  َٛ ا٢َ أَتَُزانٔی ٣َا َ٘ َٓ أَِرَس١َ فٔی أَثَزٔی  َٓ ُت  ٌِ َسنٔی ث٨َ٤ََطُ ث٥َُّ َرَج َ٘ ٨َ ََٟک َٓ ُضَو  َٓ  ٠َ٤ََک َوَزَراص٤ََٔک 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زرکای، اعرم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اےنپ اکی افٹن  ر رفس رک 

فآہل فملس ےلم آپ یلص اہلل رےہ ےھت فہ ےتلچ ےتلچ کھت ایگ اوہنں  ے اےس ٹوھڑ دےنی اک ارادہ ایک ےتہک ںیہ ےھجم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ے رفامای ہیلع فآہل فملس  ے ریمے ےئل داع یک افر افٹن وک امرا  و فہ اےسی ےنلچ اگل ہک اس اسیج یھبک ہن الچ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی  ںیم  ے اہک  ںیہ رھپ رفامای اس وک ےھجم رففتخ رک دف  و ںیم  ے اےس آپ اےس ےھجم اکی افہیق  ر چیب دف

 افہیق  ر رففتخ رکدای افر اس  ر وسار نو رک اےنپ الہ فایعؽ کت اج ے اک اانثتسء ایک  ب ںیم اچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

فا س آایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع اپس فہ افٹن ےل رک احرض نوا  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم اس یک تمیق دقن ادا رک دی رھپ ںیم 

ا فآہل فملس  ے ریمے ےھچیپ اکی آدیم وک اجیھب افر رفامای ایک مت  ے ہی ایخؽ ایک ےہ ہک ںیم  ے مت ےس مک تمیق وگلایئ ےہ اتہک ھجت ےس ریت

 افٹن ےل وں اانپ افٹن یھب ےل اج افر درامہ یھب ریتے ںیہ۔

 رم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زرکای، اع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 افٹن یک عیب افر وساری ےک اانثتسء ےک ایبؿ ںیم

     1605    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ خْش٦، ًيسٰی اب٩ یو٧ص، زَکیا، ًا٣ز، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ثَىٔی َجابٔزُ  ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّاَئ  ٩ًَِ َزََکٔ ىٔی اب٩َِ یُو٧َُص  ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی َي ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ث٨ََاظ  ١ِْٔ و َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٤ٔٔ ًَ  ب٩ُِ 

 ِ ٕ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧ي  ر

 یلع نب رشخؾ، ٰیسیع انب وی،س، زرکای، اعرم، اجرب نب دبعاہلل ایس دحثی یک اکی افر  دن ذرک یک ےہ۔

 یلع نب رشخؾ، ٰیسیع انب وی،س، زرکای، اعرم، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 افٹن یک عیب افر وساری ےک اانثتسء ےک ایبؿ ںیم

     1606    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٣ِيرہ، طٌيی، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َاُ٪  ِْ ث٨ََا ًُ َ َحسَّ ث ٤َِْاُ٪ َحسَّ ا٢َ ًُ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ ٤َاَ٪  ِْ ٌُ ٔ ُى ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ ٩ًَِ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٨َا َجزٔیْز 

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُزَِوُت ٣َ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َٙ بٔی َوَتِحًٔی ٧َأؿْح لٔی ٣ُِٔيَرَة  َتََلَح َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َتَد٠َّ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًَٔي١ْ  ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٌٔيرَٔک  ا٢َ لٔی ٣َا َٟٔب َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَِيا َوَُل یَکَازُ َئشيرُ  ِس أَ زََجَزُظ َٗ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

٤َا َزا٢َ بَيَِن  َٓ ُط  َٟ ا  ًَ تُ َوَز َٛ ِس أََػابَِتُط بََز َٗ  ٕ ٠ُُِٗت بَٔديِر ا٢َ  َٗ ٌٔيَرَک  َٕ َتَزی َب ِي َٛ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٣ََضا َئشيرُ  ُٗسَّ َک یََسِی اِْلٔب١ٔٔ 

ًَلَی أَ  ُتُط إٔیَّاُظ  ٌِ ٔ ب َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا ٧َأؿْح َُيِرُُظ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٓاِسَتِحَیِيُت َو ٨ٔيطٔ  ٌُ َٓتَبٔي ا٢َ أَ َٗ َّ٪  َّ َّی أَب٠ُِ ٔ َحً اَر َهِضزٔظ َ٘ َٓ لٔی 

 َ ٔل ٣ُِت ا٨َّٟاَض إ سَّ َ٘ َت َٓ أَذَٔ٪ لٔی  َٓ َٓاِسَتأِذ٧َُِتطُ  وْض  ِّی رَعُ ٔن َُٟط یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔسی٨ََة  َّی ا٧َِتَضِيُت ا ٤َِٟٔسی٨َةٔ َحً ی ا

أَِخبَرِ  َٓ  ٔ ٌٔير َب ِٟ ٩ًَِ ا َٟىٔی  َ َشأ َٓ ٠ََ٘ٔيىٔی َخالٔی  َٓ ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِس كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ َو َٗ ََل٣َىٔی ٓٔيطٔ  َٓ ُت ٓٔيطٔ  ٌِ تُُط ب٤َٔا َػ٨َ

ََل َتزَ  َٓ َ ا٢َ أ َٗ ّبا  ِجُت ثَیِّ ُط َتزَوَّ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ّبا  ا أ٦َِ ثَیِّ ِجَت أَبرِٔکّ ا٢َ لٔی حٔيَن اِسَتأَِذ٧ُِتطُ ٣َا َتزَوَّ ا تََُل َٗ ِجَت برِٔکّ ًٔبَُک َوتََُلًٔبَُضا وَّ

 َٟ ٔ َد إ صُِت أَِ٪ أََتزَوَّ َٓرَکٔ اْر  َِ َِّی َوأٟسٔی أَِو اِسُتِظضَٔس َولٔی أََخَواْت ٔػ َٟطُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ تُُوف ٠ُِت  ُ٘ بُُض٩َّ َوَُل َٓ َََٓل تَُذزِّ ٠َُِْض٩َّ  ِيض٩َّٔ ٣ٔ

٠َيِ  ًَ و٦َ  ُ٘ ّبا َٟٔت ِجُت ثَیِّ َتزَوَّ َٓ ٠ًََِيض٩َّٔ  و٦ُ  ُ٘ ٤َِٟٔسی٨ََة َت ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ بَُض٩َّ  ض٩َّٔ َوتَُذزِّ

ًَلَیَّ  ُظ  ًَِلانٔی ث٨َ٤ََطُ َوَرزَّ َ أ َٓ  ٔ ٌٔير َِٟب َِٟيطٔ بٔا ٔ  ََُسِوُت إ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ریغمہ، یبعش، رضحت اجرب نب دبعاہلل 



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی زغفہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم ےس ےلم افر ریمی وساری اپین ال ے فاال 

 ریتے افٹن وک ایک نوایگ ںیم  ے رعض اکی افٹن اھت وج کھت ایگ افر ےنلچ ےس اعزج آ ایگ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم رفامای

ں ےس ایک امیبر نوایگ ےہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھچیپ نو ے افر افٹن وک ڈااٹن افر اس ےک ےئل داع یک رھپ فہ ہشیمہ بس افوٹن

ات ےہ ںیم  ے رعض ایک تہب ااھچ قیقحت آےگ یہ اتلچ راہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس اہک اب اےنپ افٹن وک  و اسیک ایخؽ رک

اےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ربتک یچنہپ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اےس ےھجم رففتخ رکات ےہ ںیم  ے 

  ے اس رشط  ر آپ یلص رشؾ یک افر ریمے اپس اس افٹن ےک العفہ وکیئ دفرسا اپین ال ے فاال ہن اھت ںیم  ے رعض ایک یج اہں رھپ ںیم

اہلل ہیلع فآہل فملس وک فہ افٹن چیب دای ہک ںیم دمہنی ےک ےنچنہپ کت اس  ر وساری رکفں اگ ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

اجزت رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی یئن یئن اشدی نویئ ےہ ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ا

امیگن  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم ااجزت دے دی ںیم ووگں ےس ےلہپ یہ دمہنی چنہپ ایگ  ب ںیم اچنہپ ریمے امومں  ے ھجم 

ےس افٹن ےک ابرے ںیم وپاھچ  و ںیم  ے ا ںیہ اس یک ربخ دی وج ںیم رک اکچ اھت  و اس  ے ےھجم اس ابرے ںیم المتم یک رضحت اجرب 

ٰیل ہنع ےتہک ںیہ  ب ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت بلط یک  یھ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریض اہلل اعت

رفامای ایک  و  ے ونکرای ےس اشدی یک ےہ ای ویبہ ےس  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ںیم  ے ویبہ ےس اشدی یک 

آہل فملس  ے اہک  و  ے ونکاری ےس اشدی ویکں ہن یک ہک مت اس ےس ےتلیھک افر فہ مت ےس یتلیھک ںیم  ے رعض ایک ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع ف

اے اہلل ےک روسؽ ریمے فادل وفت ای دیہش نو ےکچ ںیہ افر ریمی ٹوھیٹ ٹوھیٹ ںینہب ںیہ ںیم  ے اؿ یک مہ رمع ڑلیک ےس اکنح رکان 

فر ہن اؿ یک رگناین رکے ویبہ ےس اشدی ںیم  ے اس ےئل یک ےہ اتہک فہ اؿ یک رگناین رکے افر دنسپ ہن ایک وج ا ںیہ ادب ہن اھکس ے ا

اؿ وک ادب اھکس ے  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی آ ے  و ںیم حبص حبص یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس افٹن 

 تمیق ادا رک دی افر فہ افٹن یھب ےھجم فا س رکدای۔ ےل رک احرض نوا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس یک

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ریغمہ، یبعش، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابڑی اک ایبؿ یتیھک :   ابب

 افٹن یک عیب افر وساری ےک اانثتسء ےک ایبؿ ںیم

     1607    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ٔلَی َحسَّ ََّٜة إ َب٨َ٠ِا ٩ِ٣ٔ ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ٨َا َجزٔیْز 



 

 

تٔطٔ َوٓٔيطٔ  َِٟحٔسیَث بٔ٘ٔؼَّ َٚ ا ًَِت١َّ َج٤َلٔی َوَسا ا َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َِٟٔسی٨َٔة ٣َ ا٢َ لٔی بٔ  ا َٗ ىٔی َج٠َ٤ََک صََذا ث٥َُّ  ٌِ

ا٢َ َُل ب١َِ بٔ  َٗ ََٟک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٠ُُِٗت َُل ب١َِ صَُو  ا٢َ  َٗ ٨ٔيطٔ  ٌِ ا٢َ َُل ب١َِ بٔ َٗ ََٟک  ٠ُُِٗت َُل ب١َِ صَُو  ا٢َ  إٔ٪َّ َٟٔزُج١ٕ َٗ َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٨ٔيطٔ  ٌِ

 َ ت َٓ ِس أََخِذتُُط  َٗ ا٢َ  َٗ ََٟک بَٔضا  ُضَو  َٓ َة َذَصٕب  َّی ًَلَیَّ أُوٗٔيَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٣ُِت ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔلَی ا ٠ًََِيطٔ إ  ِّ َب٠َّ

ّة ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َوَزا ًَِلانٔی أُوٗٔيَّ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ّة ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َوزِٔزُظ  ًِٔلطٔ أُوٗٔيَّ ٥َ ٟٔبََٔل٢ٕ أَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ُِت اہللُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َُل  َزنٔی ٗٔيَراكّا 

ا أََخَذُظ أَص١ُِ اٟظَّ َٓ کَاَ٪ فٔی ٛٔيٕص لٔی  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٗىٔی زٔیَاَزةُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ارٔ َٔ ٔ ُت ة ََِٟحَّ  ٦ٔ یَِو٦َ ا

ہنی یک رطػ امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ہکم ےس دم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت آ ے  و ریما افٹن امیبر نوایگ افر ابیق دحثی وک ایس ہصق ےک اسھت ایبؿ ایک افر اس دحثی 

ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای  و اانپ ہی افٹن ےھجم رففتخ رک دے؟  و ںیم  ے رعض ایک ریمے ذہم 

کی آدیم اک اکی افہیق وسان رقض ےہ  و ہی اس ےک ترض آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےل ںیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ا

ںیم  ے رخدی ایل افر ایس افٹن  ر دمہنی ےلچ اجان  ب ںیم دمہنی اچنہپ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت البؽ ریض اہلل 

ےس رفامای ہک اےس اکی افہیق وسان افر ھچک زادئ دے دف  و اوہنں  ے ےھجم اکی افہیق وسان افر ھچک زادئ دے دای ںیم  ے اہک اعتٰیل ہنع 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی زایدیت )ازراہ تبحم اہک( یھبک ھجم ےس دجا ہن نویگ رفامےت ںیہ ہک فہ وسان ریمے اپس اکی یلیھت

  رحہ ےک دؿ اےس ھجم ےس اشؾ فاوں  ے ےل ایل۔ںیم راہ یتح ہک

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

  افر وساری ےک اانثتسء ےک ایبؿ ںیمافٹن یک عیب

     1608    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ جحسری، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، جزیزی، ابی َرضة، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ٨َّا َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َة  ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  ُِٟحَزیِزٔیُّ  ث٨ََا ا َِٟواحٔٔس ب٩ُِ زَٔیازٕ َحسَّ ا

٨ََدَشطُ  َٓ ا٢َ ٓٔيطٔ  َٗ َِٟحٔسیَث َو َٚ ا َٕ ٧َأؿهٔی َوَسا َتَد٠َّ َٓ ٥َ فٔی َسََفٕ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِيطٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ ٣َ ًَ َّی اہللُ  َػل

 َٟ َٔفُ  ِِ و٢ُ َواہللُ َي ُ٘ ٤َا َزا٢َ یَزٔیُسنٔی َوَي َٓ ا٢َ  َٗ ا  ـّ ِب بٔاِس٥ٔ اہللٔ َوَزاَز أَِي َٛ ا٢َ لٔی اِر َٗ ٥َ ث٥َُّ   َک َوَس٠َّ

حد ری، دبعاوادح نب زاید، رجریی، ایب رضنة، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 
د 

ےہ ہک مہ اکی رفس اوباکلم 



 

 

 ہیلع ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت  و ریما افٹن ےھچیپ رہ ایگ افر ابیق دحثی سگر یکچ افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

زمدی ہی ااضہف ایک ہک آپ فآہل فملس  ے اےس وھٹاکن دای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم رفامای اہلل اک انؾ ےل ےک وسار نواجؤ افر 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم زایدہ دےتی اجےت ےھت افر رفامےت ےھت اہلل ےھجت اعمػ رک دے۔

حد ری، دبعاوادح نب زاید، رجریی، ایب رضنة، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
د 

 اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 افٹن یک عیب افر وساری ےک اانثتسء ےک ایبؿ ںیم

     1609    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ ًتکی، ح٤از، ایوب، ابی زبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ََّٟ و حَ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ث٨ََا أَیُّوُب  اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي ٠ًََِيطٔ سَّ َّی اہللُ  ًَلَیَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا أَتَی 

 ٔ َس َذٟ ٌِ ٨ُُِٜت َب َٓ َوثََب  َٓ ٨ََدَشطُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔيرٔی  ًَِيا َب ِس أَ َٗ ٥َ َو ىٔی َوَس٠َّ َ٘ ٠َٔح َٓ ٠ًََِيطٔ  ٔسُر  ِٗ ٤َا أَ َٓ طُ  َْ ٍَ َحٔسی َک أَِحبُٔص خَٔلا٣َُط ْٔلَِس٤َ

 ٔ ًَلَی أَ٪َّ ل ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ  ٕٚ ُتطُ ٨ِ٣ٔطُ بَٔد٤ِٔص أََوا ٌِ ٔ ب َٓ ٨ٔيطٔ  ٌِ ا٢َ بٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟک ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َو َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔلَی ا ی َهِضَزُظ إ

ّة ث٥َُّ َوَصَبطُ لٔی َهِضزُظُ  َٓزَاَزنٔی ُوٗٔيَّ ٤َِٟٔسی٨ََة أََتِیُتطُ بٔطٔ  ٔس٣ُِت ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔلَی ا  إ

ی، امحد، اویب، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ  ب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس 

ک

 

غی

اوبرعیب 

افٹن کھت اکچ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس اکی وھٹاکن دای  و فہ وکد ے اگل افر ںیم اس ےک دعب آپ رشتفی ال ے افر ریما 

 فآہل فملس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابت ےننس ےک ےئل اس یک اگلؾ اتچنیھک اھت  نکی ںیم اس  ر اقدر ہن نو  اک آرخ اکر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس وک ےھجم رففتخ رک دف ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی افٹن اپچن ھجم ےس آےلم  و آ

افہیق  ر چیب دای افر رعض یک ہک دمہنی کت اس یک وساری ریمے ےئل نویگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس یک وساری دمہنی 

 آای  و ںیم  ے اس افٹن وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آ ش ایک  و آپ یلص اہلل کت ریتے ےئل ےہ  ب ںیم دمہنی

 ہیلع فآہل فملس  ے اکی افہیق ےھجم زایدہ دای رھپ فہ افٹن یھب ےھجم ہبہ رک دای۔

ی، امحد، اویب، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ک

 

غی

 اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 افٹن یک عیب افر وساری ےک اانثتسء ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1610    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ً٘بہ، ابی ا٤ٟتوك١ ٧اظی، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ً٘بہ ب٩ ٣رک٦ ًِم، يٌ٘وب ب٩ اسحاٚ، بظيرب٩  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی  َبَة  ِ٘ ث٨ََا َبٔظيرُ ب٩ُِ ًُ َٙ َحسَّ وُب ب٩ُِ إِٔسَح ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُّ َحسَّ ِمِّ ٌَ ِٟ ٕ ا ٦ َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ١ِّٔ ا٨َّٟاظٔیِّ  ٤َُِٟتَوك ا

ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  َتؽَّ اًَ ِٗ ا٢َ َُازّٔیا َوا َٗ ٔ أَُه٨ُّطُ  ارٔظ َٔ ٔف أَِس ٌِ ٥َ فٔی َب ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت ٣َ َِٟحٔسیَث َوَزاَز َساََفِ

 ٩ُ٤َ َّْ ََٟک اٟ َِٟح١ُ٤َ  ََٟک ا ٩ُ٤َ َو َّْ ََٟک اٟ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُُِٗت   ٩َ٤َ َّْ ِيَت اٟ َّٓ ا٢َ یَا َجابٔزُ أََتَو َٗ َِٟح١٤َُ  ٓٔيطٔ  ََٟک ا  َو

ہبقع نب رکمؾ یمع، وقعیب نب ااحسؼ، ریشبنب ہبقع، ایب اوتمللک انیج، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےتہک ںیہ  ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اافسر ںیم ےس یسک رفس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ایک رافی

ریما امگؿ ےہ ہک رضحت اجرب ریض اہلل ہنع  ے اہک اہجد اک رفس ایک افر ابیق ہصق ایبؿ ایک افر اس یک دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ آپ  ے اہک 

 اے اجرب! ایک  و  ے تمیق وپری ےل یل ںیم  ے اہک یج اہں، آپ  ے رفامای تمیق یھب ریتے ےیل افر افٹن یھب ریتے یہ ےیل ےہ

 ہبقع نب رکمؾ یمع، وقعیب نب ااحسؼ، ریشبنب ہبقع، ایب اوتمللک انیج، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمافٹن یک عیب افر وساری ےک اانثتسء ےک

     1611    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ٌاذ٨ًبری، طٌبہ، ٣حارب، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ٣َُحارٕٔب أ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ وُُل اِطتَرَی َحسَّ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٧

ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔيّرا بُٔوٗٔیََّتئِن َوزِٔرَص٥ٕ أَِو زِٔرَص٤َئِن  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َب ًَ َّی اہللُ  َُٓذبَٔحِت  ٣ٔىِّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ٕ ة اّرا أ٣َََز بَٔبََقَ ٔس٦َ ُٔصَ َٗ

 َّ٤٠َ َٓ أَك٠َُوا ٨ِ٣َٔضا  أَِرَجَح لٔیَٓ َٓ  ٔ ٌٔير َِٟب َتئِن َوَوَزَ٪ لٔی ث٩َ٤ََ ا ٌَ ِٛ َِّی َر أَُػل َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ٤َِٟٔسی٨ََة أ٣َََزنٔی أَِ٪ آتَٔی ا ٔس٦َ ا َٗ  ا 

دبع اہلل نب اعمذربنعی، ہبعش، احمرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ےک ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

افٹن دف افہیق افر اکی ای دف درمہ ںیم رخدیا اہک  ب مہ اقمؾ رصار  ر ےچنہپ  و آپ  ے اکی اگ ے ےک ذحب رک ے اک مکح فملس  ے اکی 

دای فہ ذحب یک یئگ  و بس  ے اس اک وگتش اھکای  ب آپ دمہنی رشتفی ال ے  و آپ  ے ےھجم دجسم ںیم آ ے افر دف رتعک ڑپےنھ اک مکح 

  فزؿ رک دی افر زایدہ دیدای افر ریمے ےیل افٹن یک تمیق



 

 

 دبعاہلل نب اعمذربنعی، ہبعش، احمرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 افٹن یک عیب افر وساری ےک اانثتسء ےک ایبؿ ںیم

     1612    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ٣حارب، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ُط  َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َبُة أَِخبََر٧َا ٣َُحارْٔب  ٌِ

٥ِ یَِذَُکِ  َٟ اُظ َو ِس َس٤َّ َٗ  ٩ٕ٤َ َْ ٔ َٓاِطتََراُظ ٣ٔىِّی ب ا٢َ  َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ ٔة  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٥َ بَٔضٔذظ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ِرَص٤َئِن اہللُ  ِرَص٥َ َواٟسِّ ُِٟوٗٔیََّتئِن َواٟسِّ  ا

ا٢َ أ٣َََز  َٗ َِٟح٤ََضاَو َش٥َ  َٗ ِت ث٥َُّ  ٨ََُٓٔحَ ةٕ   بَٔبََقَ

ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، ہبعش، احمرب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ای دف درمہ اک ذرک  افر اکی درمہ ےس ہی ہصق وسا ے اس ےک ایبؿ ایک ہک آپ  ے ھجم ےس اکی نیعم تمیق  ر افٹن رخدیا افر دف افہیق

  ںیہ ایک افر رفامای آپ  ے اکی اگ ے ےک رحن رک ے اک مکح دای فہ رحن یک یئگ رھپ اس اک وگتش میسقت ایک ایگ۔

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، ہبعش، احمرب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 افٹن یک عیب افر وساری ےک اانثتسء ےک ایبؿ ںیم

     1613    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی زائسہ، اب٩ جزیخ، ًلاء، :  راوی

ٕ أَ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 َ ٔة َز٧ ٌَ ِس أََخِذُت َج٠َ٤ََک بٔأَِرَب َٗ َُٟط  ا٢َ  ٤َِٟٔسی٨َةٔ َٗ ٔلَی ا ََٟک َهِضزُُظ إ  ا٧ٔيَر َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ، انب رج ،، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس  ے رفامای ںیم  ے ریتا افٹن اچر دانیر ںیم ےل ایل افر ریتے دمہنی کت اس یک وساری ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ، انب رج ،، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... اج ونر وک رقض ےک وطر  ر  ےنی اک وجاز افر دبےل ںیم اس ےس رتہب دےنی ےک اابحتسب ےک

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اج ونر وک رقض ےک وطر  ر  ےنی اک وجاز افر دبےل ںیم اس ےس رتہب دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1614    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، ًلاء ب٩ يشار، حرضت ابورآٍ رضی ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ِسح، اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َزیِٔس بِ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٕح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َِسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشارٕ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ٔ أَِس٥َ٠َ 

ٍٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ٔ أ٣َََز ٩ًَِ أَبٔی َرآ َٓ ٔة  َٗ َس ٠َِيطٔ إٔب١ْٔ ٩ِ٣ٔ إٔب١ٔٔ اٟؼَّ ًَ س٣َِٔت  َ٘ َٓ ا  َٕ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ برَِکّ ٥َ اِسَتِش٠َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

٥ِ أَٔجِس ٓٔيَضا إُٔلَّ خَٔياّرا َربَ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٕ ٔ َِٟيطٔ أَبُو َرآ ٔ ٍَ إ َج ُظ ََفَ ٔضَی اٟزَُّج١َ برَِکَ ِ٘ ٍٕ أَِ٪ َي ٔ ًِٔلطٔ إٔیَّاُظ إٔ٪َّ خَٔياَر  أًّياأَبَا َرآ ا٢َ أَ َ٘ َٓ

اّئ  ـَ َٗ  ا٨َّٟأض أَِحَش٨ُُض٥ِ 

اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل نب ا،س، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبراعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

وطبر رقض ایل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی آدیم ےس وجاؿ افٹن

اپس دصہق ےک افٹن آ ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اوبراعف وک مکح دای ہک اس آدیم اک رقض اس وک فا س رکدںی اوبراعف  ے 

س ےس رتہب اس وںی اسؽ ےک افٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آرک رعض ایک ہک ںیم اؿ افوٹنں اسیج افٹن  ںیہ اپات ہکلب ا

ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس یہی دے دف ووگں ںیم ےس رتہبنی فہ ںیہ وج اؿ ےس رقض وک ایھچ رطح ادا رک ے 

 فاےل نوں۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل نب ا،س، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبراعف ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اج ونر وک رقض ےک وطر  ر  ےنی اک وجاز افر دبےل ںیم اس ےس رتہب دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1615    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوَکیب، خاٟس ب٩ ٣د٠س، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابی رآٍ رسو٢ اہلل ػلی اہلل ٠ًيہ وآٟہ  :  راوی



 

 

 وس٥٠ ٛے آزاز َکزہ َُل٦ ابورآٍ

ََفٕ  ٌِ سٔ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ًََلاُئ ب٩ُِ َيَشإر  ُت َزیَِس ب٩َِ أَِس٥َ٠َ أَِخبََر٧َا  ٌِ  َس٤ٔ

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ اِسَتِش٠َ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍٕ ٣َِولَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ا٢َ َرآ َٗ َُّط  ٠ٔطٔ َُيَِر أ٧َ ِْ ا ب٤ٔٔ ٥َ برَِکّ َس٠َّ

 ٔ إ اّئ َٓ ـَ َٗ ٔ اہللٔ أَِحَش٨ُُض٥ِ   ٪َّ َخيَِر ًَٔباز

اوبرکبی، اخدل نب دلخم، دمحم نب رفعج، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، ایب راعف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ 

یق دحثی ف یس ےہ وسا ے اس ےک ہک اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی وجاؿ افٹن رقض ایل اب

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل ےک دنبفں ںیم رتہبنی فہ ںیہ وج اؿ ںیم ےس رقض ادا رک ے ںیم اےھچ نوں۔

ےک آزاد رکدہ اوبرکبی، اخدل نب دلخم، دمحم نب رفعج، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، ایب راعف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  :  رافی

 الغؾ اوبراعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اج ونر وک رقض ےک وطر  ر  ےنی اک وجاز افر دبےل ںیم اس ےس رتہب دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1616    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٤َاَ٪ ا ِْ ارٔ ب٩ِٔ ًُ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َحسَّ َضِي١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

ضَ  َٓ َُٟط  أ٠َََُِى  َٓ  ٌّٙ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َح َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ كَاَ٪ َٟٔزُج١ٕ  َٗ ٠َِيطٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َّی اہللُ  ٥َّ بٔطٔ أَِػَحاُب ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ  ٥َ ًُِلوُظ إٔیَّاظُ َوَس٠َّ َ أ َٓ ُط ٔس٨اا  َٟ َُٟض٥ِ اِطتَرُوا  ا٢َ  َ٘ َٓ اُّل  َ٘ ٣َ ِّٙ َِٟح ٥َ إٔ٪َّ َٟٔؼاحٔٔب ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّا َُل ٧َحُٔس  َػل اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ

 ٥ِ ُٛ ٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َخيِر َٓ ًُِلوُظ إٔیَّاُظ  َ أ َٓ اِطتَرُوُظ  َٓ ا٢َ  َٗ اّئ  إُٔلَّ ٔس٨اا صَُو َخيِْر ٩ِ٣ٔ ٔس٨ِّطٔ  ـَ َٗ ٥ِ أَِحَش٥ُُِٜ٨  ُٛ  أَِو َخيَِر

،، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم اک روسؽ 
 ی 
ہہ

دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس نب 

 ااحصب ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ذہم قح اھت اس  ے یتخس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اقتاض ایک

 فملس  ے اےس امر ے اک ارادہ ایک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای قح فاےل آدیم وک وگتفگ رک ے اک قح نوات ےہ آپ یلص اہلل

س ےک افٹن ےس رتہب ہیلع فآہل فملس  ے احصہب ےس اہک اس ےک ےئل اکی افٹن رخدیف افر فہ اےس دے دف  و اوہنں  ے اہک ںیمہ ا

افٹن یہ الم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فیہ رخدی رک اےس دے دف مت ںیم ےس رتہبنی فہ صخش ےہ وج رقض وک ایھچ 



 

 

 رطح ادا رک ے فاال نو۔

،، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 ی 
ہہ

 دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اج ونر وک رقض ےک وطر  ر  ےنی اک وجاز افر دبےل ںیم اس ےس رتہب دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1617    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، وٛيٍ، ًلی ب٩ ػاٟح، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َضِي١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َػأٟٕح   ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ا٢َ اِس َحسَّ َٗ َق بٔی صَُزیَِزَة  َتَِقَ

اّئ  ـَ َٗ ٥ِ ٣ََحأس٥ُُِٜ٨  ُٛ ا٢َ خَٔياُر َٗ طُ َو َٗ ِو َٓ ًَِلی ٔس٨اا  َ أ َٓ ٥َ ٔس٨اا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

،، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 
 ی 
ہہ

اوبرکبی، فعیک، یلع نب اصحل، ہملس نب 

 فآہل فملس  ے اکی افٹن رقض ایل  و اےس اس ےس ےڑی رمع اک افٹن اطع ایک افر رفامای مت ںیم ےس رتہبنی وگ فہ ںیہ وج مت ںیم ےس ہیلع

 رقض ادا رک ے ںیم اےھچ نوں۔

،، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 ی 
ہہ

 اوبرکبی، فعیک، یلع نب اصحل، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اج ونر وک رقض ےک وطر  ر  ےنی اک وجاز افر دبےل ںیم اس ےس رتہب دےنی ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1618    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

 ٩ًَِ َضِي١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  َحسَّ ا٢َ َجاَئ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َٗ َة 

ا٢َ  َٗ َٚ ٔس٨ِّطٔ َو ِو َٓ ًُِلوُظ ٔس٨اا  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٌٔيّرا  ٥َ َب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَضی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ اّئ َرُج١ْ یََت ـَ َٗ ٥ِ أَِحَش٥ُُِٜ٨  ُٛ  َخيِرُ

،، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
 ی 
ہہ

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم روسؽ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، ہملس نب 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ افٹن اک اقتاض رک ے آای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس اس ےک افٹن ےس ےڑی رمع

 فاال افٹن دے دف افر رفامای مت ںیم ےس رتہبنی آدیم فہ ےہ وج رقض ادا رک ے ںیم ااھچ نو۔

،، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم :  رافی
 ی 
ہہ

  نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، ہملس نب 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿویحاؿ وک ایس ویحاؿ یک سنج ےک دبےل مک ای زایدہ تمیق  ر رففتخ رک ے ےک وجاز ےک ایب

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ویحاؿ وک ایس ویحاؿ یک سنج ےک دبےل مک ای زایدہ تمیق  ر رففتخ رک ے ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1619    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، اب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ابی زبير، حرضت :  راوی

ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس  ث٨َٔيطٔ  اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ َٗ ٤ٔئِمُّ َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ

 َّ ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َباَی َٓ ِبْس  ًَ ا٢َ َجاَئ  َٗ  ٕ ا٢َ ٩ًَِ َجابٔز َ٘ َٓ َحاَئ َسيُِّسُظ یُزٔیُسُظ  َٓ ِبْس  ًَ َُّط  زِ أ٧َ ٌُ ٥ِ َيِظ َٟ ٔ َو ِٟضِٔحَزة ًَلَی ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ٍِ أََحّس  ٔ ٥ِ یَُبای َٟ ِبَسی٩ِٔ أَِسَوَزی٩ِٔ ث٥َُّ  ٌَ اِطتََراُظ بٔ َٓ ٨ٔيطٔ  ٌِ ٥َ بٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّی َٟ ُس َحً ٌِ ِبْس صُوَ ا َب ًَ َٟطُ أَ َ  َيِشأ

 ییحی نب ییحی یمیمت، انب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی الغؾ آای افر

ہ الغؾ ےہ رھپ اس اک اس  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رجہت یک تعیب یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ولعمؾ ہن اھت ہک ف

دف  امکل اےس  ےنی آای  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس رفامای اےس ےھجم رففتخ رک دف  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس

ےس وپھچ ےتیل ایسہ یشبح الغؾ دے رک رخدی ایل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس فتق اکی یسک یک تعیب ہن یک اہیں کت ہک اس 

 ہک ایک فہ الغؾ ےہ؟ )ای آزاد(۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، انب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رطح رضح ںیم یھب اس ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمرگفی رےنھک افر رفس یک 

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رگفی رےنھک افر رفس یک رطح رضح ںیم یھب اس ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1620    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ابو٣ٌ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا



 

 

ا٢َ یَ  َٗ ُى َٟٔيِحٌَی  ِٔ ََلٔئ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ِحٌَی أَِخبََر٧َا َو

اؤیَةَ  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٠َِيطٔ َو  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت اِطتََری َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ اِْل َس٠َّ

ُط َرص٨ِّا َٟ ا  ًّ ًَِلاُظ زِٔر َ أ َٓ ا٣ّا ب٨َٔٔشيَئٕة  ٌَ َ  َیُضوزٓٔیٕ ك

وباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب االعلء، ا

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی وہیدی ےس ہلغ اداھر  ر رخدیا افر اس ےک اپس اینپ زرہ رگفی ریھک۔

 اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب االعلء، اوباعمفہی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رگفی رےنھک افر رفس یک رطح رضح ںیم یھب اس ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1621    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ًلی ب٩ خْش٦، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

 َ اَُل أَِخبََر٧ َٗ  ٕ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ َِٟح٨َِولٔیُّ َو ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٔ َحسَّ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص 

ا ًّ ا٣ّا َوَرَص٨َطُ زِٔر ٌَ َ ٥َ ٩ِ٣ٔ یَُضوزٓٔیٕ ك ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت اِطتََری َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ِ٣ٔ َحٔسیسٕ  ٩ًَِ 

نب وی،س، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی وہیدی ےس اانج رخدیا افر وےہ یک زرہ اس ےک اپس رگفی رھک دی۔

 ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، اشمع، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رگفی رےنھک افر رفس یک رطح رضح ںیم یھب اس ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1622    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ا٤ًع، ابزاہي٥ ٧دعی، اسوز ب٩ یزیس، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا



 

 

ِٟوَ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٤َِِٟدزُومٔیُّ َحسَّ َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٧َا اٟزَّص٩َِ فٔی َحسَّ ا٢َ َذََکِ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٕ احٔٔس ب٩ُِ زٔیَاز

ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ   ٩ًَِ ث٨ََا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ یَزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ٥ٔ٠َ ٨ًَِٔس إٔبَِزاصٔي٥َ ا٨ََّٟدعٔیِّ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِطتََری ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًَ َّی اہللُ  ل

ا٣ّ  ٌَ َ َٟطُ ٩ِ٣ٔ َحٔسیسٕ َیُضوزٓٔیٕ ك ا  ًّ ٔلَی أََج١ٕ َوَرَص٨َُط زِٔر  ا إ

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دبعاوادح نب زاید، اشمع، اربامیہ یعخن، اوسد نب سیدی، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی 

انج رخدیا افر اس ےک اپس اینپ وےہ یک زرہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی وہیدی ےس دمت ہنیعم ےک اداھر  ر ا

 رگفی رھک دی۔

 ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دبعاوادح نب زاید، اشمع، اربامیہ یعخن، اوسد نب سیدی، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 رگفی رےنھک افر رفس یک رطح رضح ںیم یھب اس ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1623    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہاابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُياث، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ُؽ ب٩ُِ َُٔيإث  ِٔ ث٨ََا َح ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ىٔی اِْلَِسَوزُ 

٥َِٟ یَِذَُکِ ٩ِ٣ٔ َحٔسیسٕ  ٠َُط َو ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ایس دحثی یک ت ل یبن رکمی  اوبرکب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی یک ےہ  نکی اس ںیم وےہ یک زرہ نو ے اک ذرک  ںیہ ایک۔

 وسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب ملس ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب ملس ےک ایبؿ ںیم

     1624    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

یحٌی ب٩ یحٌی، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٧حيح، ًبساہلل ب٩ ابی ْٛير، ٨٣ہا٢، حرضت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ا٢َ یَِحٌَی أَِخب َٗ ث٨ََا َو ٤ِْزو َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ُى َٟٔيِحٌَی  ِٔ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوا٠َّٟ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ َر٧َا ُس

َّی اہللُ ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا  ٕ ْٔير َٛ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤َِٟٔسی٨ََة َوص٥ُِ أَبٔی ٧َحٔيٕح  ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٨ََة َواٟشَّ  ٤َارٔ اٟشَّ ِّْ ُٔوَ٪ فٔی اٟ ٔ ٕ ُيِش٠ ٠ُو٦ ٌِ ٔلَی أََج١ٕ ٣َ ٠ُو٦ٕ إ ٌِ ٠ُو٦ٕ َوَوِزٕ٪ ٣َ ٌِ ِي١ٕ ٣َ َٛ ِٕ فٔی  ٔ ٠ُِيِش٠ َٓ  ٕ َٕ فٔی َت٤ِز ا٢َ ٩ِ٣َ أَِس٠َ َ٘ َٓ  ٨ََتئِن 

 ییحی نب ییحی، رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن، دبعاہلل نب ایب ریثک، اہنمؽ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی رشتفی ال ے  و فہ وگ اکی افر دف اسؽ ےک اداھر  ر ولھپں یک عیب رکےت ےھت  و  ےہ ہک  ب یبن

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وج وجھکر ںیم عیب ملس رکے  و رقمرہ فزؿ افر ولعمؾ امپ ںیم رقمرہ دمت کت ےک ےئل عیب 

 رکے۔

 ، رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن، دبعاہلل نب ایب ریثک، اہنمؽ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب ملس ےک ایبؿ ںیم

     1625    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ َفور، ًبساٟوارث، اب٩ ابی ٧حيح، ًبساہلل ب٩ ْٛير، ابی ٨٣ہا٢، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔيٕح َحسَّ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا  ٕ ْٔير َٛ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ی 

َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ُٔوَ٪  ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا٨َّٟاُض ُيِش٠ ًَ َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٥َ ٩ِ٣َ  ًَبَّإض  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 ٔ ِٕ إ ٔ ََل ُيِش٠ َٓ  َٕ ٕ أَِس٠َ ٠ُو٦ ٌِ ٠ُو٦ٕ َوَوِزٕ٪ ٣َ ٌِ ِي١ٕ ٣َ َٛ  ُلَّ فٔی 

ابیشؿ نب رففخ، دبعاوارث، انب ایب حیجن، دبعاہلل نب ریثک، ایب اہنمؽ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 فآہل فملس  ے اؿ ےس اراشد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے افر وگ عیب ملس رکےت ےھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رفامای  س صخش  ے عیب ملس یک ےہ فہ عیب ملس رقمرہ امپ افر ولعمؾ فزؿ ںیم رکے۔

 ابیشؿ نب رففخ، دبعاوارث، انب ایب حیجن، دبعاہلل نب ریثک، ایب اہنمؽ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب ملس ےک ایبؿ ںیم

     1626    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اس٤اًي١ ب٩ سا٥ٟ، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٧حيح، ًبساٟوارث :  راوی

٩ًَِ َحسَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ َج٤ٔي اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔيٕح بَٔضَذا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔس٤َ

 ٕ ٠ُو٦ ٌِ ٔلَی أََج١ٕ ٣َ ٥ِ یَِذَُکِ إ َٟ َِٟوارٔٔث َو ًَِبٔس ا ١َِْ َحٔسیٔث  ٣ٔ ٔ  اِْلِٔس٨َاز

 نب ایب ہبیش، اامسلیع نب اسمل، انب ہنییع، انب ایب حیجن، دبعاوارث اس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ  نکی اس ییحی نب ییحی، اوبرکب

 ںیم رقمرہ دمت اک ذرک  ںیہ ےہ۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب اسمل، انب ہنییع، انب ایب حیجن، دبعاوارث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب ملس ےک ایبؿ ںیم

     1627    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، اب٩ ٧ :  راوی  حيح، حرضت اب٩ ًی٨يہابوَکیب، اب٩ ابی ٤ًز، وٛيٍ، ٣ح٤س ب٩ بظار،ً 

ِبُس  ًَ ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي اَُل َحسَّ َٗ یِٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ص٤َُا حسث٨ا أَبُو َُکَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ لِٔکَ

١َِْ َحسٔیٔث ابِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔيٕح بٔإِٔس٨َازٔص٥ِٔ ٣ٔ َياَ٪  ِٔ ٕ ٩ًَِ ُس ٠ُو٦ ٌِ ٔلَی أََج١ٕ ٣َ  ٩ٔ ًَُیِی٨ََة یَِذَُکُ ٓٔيطٔ إ

اوبرکبی، انب ایب رمع، فعیک، دمحم نب  ،رر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، انب حیجن، رضحت انب ہینیع یک ت ل انب ایب حیجن ےس یھب ہی 

 دحثی رمفی ےہ  نکی اس ںیم دمت رقمرہ اک ذرک ایک ایگ ےہ۔

 ، فعیک، دمحم نب  ،رر، دبعارلامحؿ نب دہمی، ایفسؿ، انب حیجن، رضحت انب ہینیعاوبرکبی، انب ایب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااسنؿ افر اجونر یک وخراک یک ذریخہ ادنفزی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ افر اجونر یک وخراک یک ذریخہ ادنفزی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1628    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠امی٪ اب٩ بَل٢، یحٌی، اب٩ سٌيس، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ٤ٌ٣ز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ ث٨ََا  ا٢َ كَاَ٪ َس َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ َس ىٔی اب٩َِ بََٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ٌٔيُس ب٩ُِ  ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

 َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ اِحَترَکَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤َّزا  ٌِ ُث أَ٪َّ ٣َ ٤َُِٟشئَّب یَُحسِّ ََّک ا إ٧ٔ َٓ ٌٔيٕس  َٓ٘ٔي١َ َٟٔش ُضَو َخاكْٔئ 

َِٟحٔسیَث كَاَ٪ یَِحَترٔکُ  ُث َصَذا ا َّٟٔذی كَاَ٪ یَُحسِّ ٤َّزا ا ٌِ ٌٔيْس إٔ٪َّ ٣َ ا٢َ َس َٗ  َتِحَترٔکُ 

ہک  دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ انب البؽ، ییحی، انب دیعس، دیعس نب بیسم، رضحت رمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س صخش  ے ذریخہ ادنفزی یک فہ انگہ اگر ےہ رضحت دیعس ےس اہک ایگ ہک آپ  و وخد 

 ذریخہ ادنفزی رکےت ںیہ  و دیعس  ے اہک رمعم وج اس دحثی وک ایبؿ رکےت ےھت فہ یھب ذریخہ ادنفزی رکےت ےھت۔

 امیلسؿ انب البؽ، ییحی، انب دیعس، دیعس نب بیسم، رضحت رمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ افر اجونر یک وخراک یک ذریخہ ادنفزی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1629    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

سٌيس ب٩ ٤ًزو اطٌثی، حات٥ ب٩ اس٤اًي١، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت  :  راوی

 ٤ٌ٣ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ٤ًَِزٕو اِْل ٌٔيُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٩ًَِ َحسَّ ًََلإئ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِحََلَ٪  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔي١َ  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ثٔیُّ َحسَّ ٌَ ِط

ا٢َ َُل  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ا٢َ إٔبَِزاصٔي٥ُ  َیِحَترٔکُ َس َٗ إُٔلَّ َخاكْٔئ 

ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ َٗ 

ی، احمت نب اامسلیع، دمحم نب الجعؿ، دمحم نب رمعف نب اطعء، دیعس نب بیسم، رضحت رمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب 

 

ػت

 

س

دیعس نب رمعف ا

 انگہ اگر ےک العفہ وکیئ ذریخہ ادنفزین  ںیہ دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای

 رکات۔

ی، احمت نب اامسلیع، دمحم نب الجعؿ، دمحم نب رمعف نب اطعء، دیعس نب بیسم، رضحت رمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  :  رافی

 

ػت

 

س

دیعس نب رمعف ا



 

 

 نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ افر اجونر یک وخراک یک ذریخہ ادنفزی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1630    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ٤ٌ٣ز ب٩ ابی ٤ٌ٣ز رضی اہلل ٤ًزو ب٩ ًو٪، خاٟسب٩ ًبساہلل، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، س :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ یَِحٌَی   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ  ًَِوٕ٪ أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ُف أَِػَحاب٨َٔا  ٌِ ثَىٔی َب ٩ًَِ و َحسَّ ٤ِزٕو  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ٣َُح٤َّ

ٔ ب٩ِٔ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟشئَّب  ٌٔئس ب٩ِٔ ا ََٓذََکَ  َس  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٕب  ٌِ َٛ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ  ٕ أََحٔس بَىٔی  ٤َز ٌِ أَبٔی ٣َ

٩ًَِ َیِحٌَی َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ١ِْٔ َحٔسیٔث ُس٠َامِیَ  ب٤ٔٔ

نب ایب رمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رمعف نب ترؿ، اخدلنب دبع اہلل، رمعف نب ییحی، دمحم نب رمع، دیعس نب بیسم، رضحت رمعم 

وج ہک ہلیبق دعی نب بعک ںیم ےس اکی ںیہ اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحثی ایبؿ یک افر دحثی ہنیعب ےلہپ 

 ایبؿ نو یکچ۔

 رمعم نب ایب رمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رمعف نب ترؿ، اخدلنب دبعاہلل، رمعف نب ییحی، دمحم نب رمع، دیعس نب بیسم، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیب ںیم مسق اھک ے یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب ںیم مسق اھک ے یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     1631    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، ابوػٔوا٪ ا٣وی، ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شيب، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث َواَ٪ اِْل٣َُؤیُّ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا أَبُو َػ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ىٔی أَبُو اٟلَّ



 

 

 َّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشيَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ص٤َُا  و٢ُ لِٔکَ ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 ِ٨٣َ ُٕ ٔ َِٟح٠ بِٔح ا ْة ٟرٔلِّ َ٘ ةٔ ٤ِ٣ََح ٌَ ٠ِ ْة ٠ٟٔشِّ َ٘ َٔ 

زریہ نب رحب، اوبوفصاؿ اومی، اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

ےت ےھت ہک مسق امؽ وک اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام

 اکنےنل فایل ےہ افر عفن وک اٹم ے فایل ےہ۔

زریہ نب رحب، اوبوفصاؿ اومی، اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 عیب ںیم مسق اھک ے یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     1632    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب ب٩ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ، ابواسا٣ہ، وٟيس ب٩ ْٛير، ٣ٌبس ب٩ ٌٛ :  راوی

 ٣اٟک، حرضت ابوٗتازہ

ُى ُٔلب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ

 ٩ًَِ  ٕ ْٔير َٛ َِٟؤٟئس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ  َحسَّ َُّط َس٤ٔ ََِؼارٔیِّ أ٧َ َ َتاَزَة اِْل َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ َبسٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٣َ

 ُٙ ُٙ ث٥َُّ ی٤ََِح ِّٔ َّطُ ی٨َُ إ٧ٔ َٓ  ٍٔ ِٟبَِي ٕٔ فٔی ا ٔ َِٟح٠ ثَِرَة ا َٛ ٥ِ َو ُٛ و٢ُ إٔیَّا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اربامیہ، انب ایب ہبیش، ااحسؼ، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دبعم نب بعک نب امکل، رضحت اوبداتدہ ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب 

رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے روسؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای عیب ںیم مسق رثکبت اھک ے ےس  وچ ویکہکن فہ وسدا  و 

 ولکنایت ےہ رھپ اس وک اٹم دیتی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب ہبیش، ااحسؼ، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دبعم نب بعک نب امکل، رضحت اوبداتدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعفش ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم



 

 

 اک ایبؿیتیھک ابڑی  :   ابب

 ہعفش ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم

     1633    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٤ََة  َْ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِي ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز

ٕة أَ  ٌَ یْک فٔی َربِ ُط َْشٔ َٟ ٥َ ٩ِ٣َ كَاَ٪  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ َّ اٟزُّبَيِر ٍَ َحً َُٟط أَِ٪ َیبٔي ٠َِيَص  َٓ ی ِو ٧َِد١ٕ 

َظ َتَزَک  إِٔ٪ َرضَٔی أََخَذ َوإِٔ٪ ََکٔ َٓ َُٜط  ی  یُِذذَٔ٪ َْشٔ

ادمح نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 ااجزت ےئل ریغب اس وک انچیب اجزئ  ںیہ ےہ ارگ فہ رفامای  س صخش اک زنیم ای ابغ ںیم وکیئ رشکی نو  و اس ےک ےئل اےنپ رشکی ےس

 رایض نو  و ےل افر ارگ اندنسپ رکے  و ٹوھڑ دے۔

 ادمح نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ہعفش ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم

     1634    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساہلل ب٩ ازریص، اب٩ جزیخ، ابی زبير،  :  راوی

 ٨ہحرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ً

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ  ٕ َوإِٔسَح ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ُٙ أَِخبََر٧َا َحسَّ ا٢َ إِٔسَح َٗ  ٕ ُى ُٔلب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ِٔ

ث٨ََا اب٩ُِ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص َحسَّ ث٨ََا  أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ َّی اہللُ َو َضی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ُجَزیِٕخ 

َّی  ٍَ َحً َٟطُ أَِ٪ َیبٔي ٕة أَِو َحائٕٔم َُل َیح١ُّٔ  ٌَ َش٥ِ َربِ ِ٘ ٥َِٟ ُت ٕة  َٛ ةٔ فٔی ك١ُِّ ْٔشِ ٌَ ِٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاٟظُّ ًَ ٔ إِٔ٪ َطاَئ أََخَذ َوإ َٓ یَٜطُ  ِ٪ یُِذذَٔ٪ َْشٔ

ُّٙ بٔطٔ  ُضَو أََح َٓ ٥ِ یُِذذ٧ُِٔط  َٟ ََ َو َٓإَٔذا بَا  َطاَئ َتَزَک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، انب رج ،، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل

ک زنیم ای ابغ ںیم  س یک میسقت ہن یک یئگ نو ہعفش اک ہلصیف ایک ہک ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رہ رتشم



 

 

اس ےک ےئل اس اک انچیب اجزئ  ںیہ اہیں کت ہک اےنپ رشکی ےس ااجزت ےل ےل ارگ فہ اچےہ  و ےل افر ارگ اچےہ  و ٹوھڑ دے ارگ 

 ۔اس  ے اےنپ رشکی یک ااجزت ےک ریغب اےس رففتخ رکدای  و فیہ اس اک زایدہ دقحار ےہ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، انب رج ،، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ہعفش ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم

     1635    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، ابی زبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَ٪َّ  ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ا٢َ َرُسو٢ُ  و َحسَّ َٗ وُُل  ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أَِخبََرُظ أ٧َ أَبَا اٟزُّبَيِر

ٍٕ أَِو َحائٕٔم َُل َيِؼ٠ُُح أَِ٪  ٕک فٔی أَِرٕق أَِو َربِ ُة فٔی ك١ُِّ ْٔشِ ٌَ ِٔ ٥َ اٟظُّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یاہللٔ َػل ًَلَی َْشٔ زَٔق  ٌِ َّی َي ٍَ َحً ٜٔطٔ َیبٔي

َّی یُِذذ٧َٔطُ  ُّٙ بٔطٔ َحً یُُٜط أََح َْشٔ َٓ إِٔ٪ أَبَی  َٓ  ََ َيأُِخَذ أَِو یََس َٓ 

اوباطرہ، انب فبہ، انب رج ،، ایب زح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

نیم نو ای رھگ ای ابغ اس وک انچیب اس فتق کت اجزئ  ںیہ  ب کت اس وک اےنپ فملس  ے رفامای ہعفش رہ مسق ےک رتشمہک امؽ ںیم ےہ ز

رشکی  ر آ ش ہن رکے فہ ےل ےل ای ٹوھڑ دے  س ارگ فہ ااکنر رک دے  و اس اک رشکی زایدہ دقحار ےہ اہیں کت ہک اےس ربخ دی 

 اج ے۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، انب فبہ، انب رج ،، ایب زح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اسمہہی یک دویار ںیم ڑکلی اگڑ ے ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اسمہہی یک دویار ںیم ڑکلی اگڑ ے ےک ایبؿ ںیم

     1636    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

وُُل أَبُو صَُزیَِزَة ٣َا َو  ُ٘ ا٢َ ث٥َُّ َي َٗ  ٔ زَٔز َخَظَبّة فٔی ٔجَسارٔظ ِِ ٥ِ َجاَرُظ أَِ٪ َي ُٛ ٍِ أََحُس ا٢َ َُل ی٨َ٤َِ َٗ  ٥َ زٔٔؿيَن َواہللٔ َس٠َّ ٌِ ٨َِضا ٣ُ ًَ  ٥ِ ُٛ لٔی أََرا

َتا٥ُِٜٔٓ  ِٛ  َْلَِر٣ٔيَنَّ بَٔضا بَيَِن أَ

ریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ںیم ےس ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، ارعج، رضحت اوبرہ

س وکیئ اےنپ ڑپفیس وک اینپ دویار ںیم ڑکلی اگڑ ے ےس عنم ہن رکے رھپ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ےھجم ایک ےہ ہک ںیم مت وک ا

  اہمترے دنکوھں ےک درایمؿ رھک دفں اگ۔ےس ارعاض رکےت نو ے داتھکی نوں اہلل یک مسق! ںیم اس ڑکلی وک

 ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 اسمہہی یک دویار ںیم ڑکلی اگڑ ے ےک ایبؿ ںیم

     1637    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

 حرضت زہزی

َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ  ِٔ ث٨ََا ُس ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ب ُض٥ِ  ٤َْز ك٠ُُّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ٔ ٧َِحَوظُ یُو٧ُُص ح و َحسَّ  َضَذا اِْلِٔس٨َاز

ب، ایفسؿ نب ہنییع، اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ےس یھب ہی زریہ نب رح

 دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔

 زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ملظ رک ے افر زنیم فریغہ وک ک ب رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رک ے افر زنیم فریغہ وک ک ب رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1638    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف، اٌَٟلء ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ًباض ب٩ سہي١،  حٌی ب٩ :  راوی

 سٌس ب٩ سٌيس، حرضت سٌيس ب٩ زیس ٤ًزو ب٩ َٔي١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ِبٔس َحسَّ ًَ ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ََفٕ  ٌِ ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٌٔيٕس َو

ِي١ٕ أَ٪َّ َرُس  َٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َُ ًَ ٌٔئس ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس أًٔسیِّ  ٕس اٟشَّ ٌِ ًَبَّأض ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ َّی اہللُاٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٠ًََِيطٔ و٢َ اہللٔ َػل  

ٍٔ أََر  َِٟ٘ٔيا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ َسِب طُ اہللُ إٔیَّاُظ یَِو٦َ ا َٗ ٍَ ٔطبِّرا ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق ُه٤ّ٠ِا كَوَّ َتَل ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ  ٔؿيَن َوَس٠َّ

ت دیعس ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، االعلء نب دبعارلنمح ، ابعس نب لیہس، دعس نب دیعس، رضح

نب زدی رمعف نب لیفن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س صخش  ے زنیم ےس اکی 

 ابتشل یھب املظ ےل یل  و اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ اےس است زونیمں اک وطؼ ڈاںیل ےگ۔

اامسلیع، انب رفعج، االعلء نب دبعارلامحؿ، ابعس نب لیہس، دعس نب دیعس،  ییح نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، :  رافی

 رضحت دیعس نب زدی رمعف نب لیفن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ہ وک ک ب رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیمملظ رک ے افر زنیم فریغ

     1639    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س، حرضت سٌيس ب٩ زیس ب٩ ٤ًزو ب٩ َٔي١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  ثَىٔی رَحِ ٤ِزٔو  َحسَّ ًَ ٌٔئس ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ثَُط  ٕس أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ثَىٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ

 َّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ا٢َ َزًُوَصا َوإٔیَّاَصا  َ٘ َٓ  ٔ ٔف َزارٔظ ٌِ ِي١ٕ أَ٪َّ أَِرَوی َخاَػ٤َِتطُ فٔی َب َٔ ٠ًََ ب٩ِٔ َُ و٢ُ ی اہللُ  ُ٘ ٥َ َي ِيطٔ َوَس٠َّ

َِٟ٘ٔيا٣َٔة ا٠َُّٟض٥َّ إِٔ٪ كَا٧َِت  ٍٔ أََرٔؿيَن َیِو٦َ ا طُ فٔی َسِب َٗ طٔ كُوِّ ِّ٘ ٔ َح يِر َِ ١ِ ٩ِ٣َ أََخَذ ٔطبِّرا ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق بٔ ٌَ َصا َواِج ٥ًِٔ َبَصَ َ أ َٓ  كَاذٔبَّة 

 ِٟ ٤ًََِياَئ َت٠َِت٤ُٔص ا أَیُِتَضا  ا٢َ ََفَ َٗ بَِرَصا فٔی َزارَٔصا  ارٔ َٗ بَِی٤َ٨َا هَٔی َت٤ِٔشی فٔی اٟسَّ َٓ ٌٔئس ب٩ِٔ َزیِٕس  ًَِوةُ َس و٢ُ أََػابَِتىٔی َز ُ٘ ُحُسَر َت

بَِرَصا َٗ کَا٧َِت  َٓ ِت ٓٔيَضا  ٌَ َٗ َو َٓ ارٔ  ٕ فٔی اٟسَّ ًَلَی بٔئِز  ٣َزَِّت 

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ارفیی  ے رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب دمحم، رضحت دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن ریض اہلل اعت

اؿ ےس رھگ ےک ضعب ہصح ےک ابرے ںیم ڑگھجا ایک  و اوہنں  ے اہک ہک اےس ٹوھڑ دف افر زنیم اےس دے دف ویکہکن ںیم  ے روسؽ اہلل 



 

 

 یل  و اہلل اعتیل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے اےنپ قح ےک ریغب اکی ابتشل یھب زنیم

ایقتم ےک دؿ اےس است زونیمں اک وطؼ ڈاںیل ےگ اے اہلل! ارگ ہی وھجیٹ ےہ افر اےس ادناھ رک دے افر اس یک  رب اس ےک رھگ 

اؿ ہک ںیم انب رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم اینےس ادناھ افر دویارفں وک وٹٹےتل داھکی افر یتہک  یھ ےھجم دیعس نب زدی یک دب داع یچنہپ ےہ اس دفر

 فہ رھگ ںیم لچ ریہ  یھ رھگ ںیم ونکںیئ ےک اپس ےس سگری  و اس ںیم رگ ڑپی افر فیہ اس یک  رب نب یئگ۔

 رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب دمحم، رضحت دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رک ے افر زنیم فریغہ وک ک ب رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1640    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہابوربيٍ ًتکی، ح٤از ب٩ زیس، حرضت ہظا٦ ب٩ رعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ أَِرَو  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ٌٔئس َحسَّ ًَلَی َس ًَِت  ی ب٨َِٔت أَُویِٕص ازَّ

 ِٟ ٔلَی ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا ََٓداَػ٤َِتطُ إ َُّط أََخَذ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ أَِرٔؿَضا  َس ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ ٌِ ٨ُِت آُخُذ ٩ِ٣ٔ أَِرٔؿَضا َطِيّئا َب ُٛ ٌٔيْس أ٧ََا  ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٥َٜٔ َح

َّی اہللُ َت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َو٣َا َس٤ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ َّٟٔذی َس٤ٔ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

 َّ َٟطُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٍٔ أََرٔؿيَن  ٔلَی َسِب طُ إ َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ أََخَذ ٔطبِّرا ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق ُه٤ّ٠ِا كُوِّ ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٣َزَِواُ٪ َُل  ی اہللُ 

ُت٠َِضا فٔی أَِرٔؿ  ِٗ َصا َوا ٥ِّ َبَصَ ٌَ َٓ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ إِٔ٪ كَا٧َِت كَاذٔبَّة  َ٘ َٓ َس صََذا  ٌِ ٨َّة َب َصا ث٥َُّ أَِسأََُٟک بَیِّ َّی َذَصَب َبَصُ ٤َا ٣َاَتِت َحً َٓ ا٢َ  َٗ َضا 

٤َاَتِت  َٓ ةٕ  ِت فٔی حَُِفَ ٌَ َٗ  بَِی٨َا هَٔی َت٤ِٔشی فٔی أَِرٔؿَضا إٔذِ َو

ی، امحد نب زدی، رضحت اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ارفی تنب افسی  ے دیعس 

ک

 

غی

اوبرعیب 

ہلل اعتٰیل ہنع  ر دتری ایک ہک اس  ے اس یک زنیم ےس ھچک ےل ایل ےہ فہ ہی رادہم رمفاؿ نب مکح ےک اہں ےل یئگ  و دیعس نب زدی ریض ا

 ے اہک ایک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےننس ےک دعب اس ےک دعب اس یک زنیم ںیم ےس ھچک ہصح ےل اتکس نوں رمفاؿ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک انس اہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ے اہک  و  ے روسؽ اہلل یلص 

فملس رفامےت ےھت  س  ے اکی ابتشل زنیم یھب ملظ ےس ےل یل  و اےس اس وں زونیمں اک وطؼ ڈاال اج ے اگ  و اؿ ےس رمفاؿ  ے اہک 

اگ  و دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک اے اہلل ارگ ہی تررت وھجیٹ ےہ  و اس یک آںوھکں اک ںیم آپ ےس اس ےک دعب وگاہ ہن اموگنں 

ادناھ رک دے افر اس یک زنیم ںیم یہ اےس امر  و فہ انیبیئ اج ے ےس ےلہپ ہن رمی رھپ ااچکن فہ اینپ زنیم ںیم لچ ریہ  یھ ہک اکی 



 

 

 زگے ) را ے ونکںیئ( ںیم رگ رک رم یئگ۔

ی، امحد نب زدی، رضحت اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبر :  رافی

ک

 

غی

 عیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رک ے افر زنیم فریغہ وک ک ب رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1641    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ زَکیاب٩ ابی زائسہ، ہظا٦، حرضت سٌيس ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ یَّاَئ ب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َزََکٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َس أَبٔيطٔ 

ُٗطُ  َُّط یَُلوَّ إ٧ٔ َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ أََخَذ ٔطبِّرا ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق ُه٤ّ٠ِا  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٍٔ أََرٔؿيَن َس٤ٔ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ َسِب   یَِو٦َ ا

اشہؾ، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب زرکاینب ایب زادئہ،

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت  س  ے املظ یسک ےس اکی ابتشل زنیم یھب ےل یل  و اےس 

 ایقتم ےک دؿ اس وں زونیمں ےس وطؼ ڈاال اج ے اگ۔

 نب ایب ہبیش، ییحی نب زرکاینب ایب زادئہ، اشہؾ، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رک ے افر زنیم فریغہ وک ک ب رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1642    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

 زہير ب٩ رحب، جزیز، سہي١، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ ُسَضِي١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َ َُل و َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  ٍٔ أََرٔؿيَن یَِو٦َ ا ٔلَی َسِب طُ اہللُ إ َٗ طٔ إُٔلَّ كَوَّ ِّ٘ ٔ َح يِر َِ  َیأُِخُذ أََحْس ٔطبِّرا ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق بٔ

 ہیلع فآہل فملس  ے اراشد زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

رفامای وکیئ آدیم ریغب قح ےک زنیم ںیم ےس اکی ابتشل  ںیہ اتیل رگم ہی ہک اہلل زعفلج اےس ایقتم ےک دؿ اس وں زونیمں اک وطؼ 

 ڈاےل اگ۔

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رک ے افر زنیم فریغہ وک ک ب رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1643    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اب٩ طساز، یحٌی اب٩ ْٛير، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، حرضت اح٤س ب٩ ابزاہي٥ زورقی، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، رحب  :  راوی

 ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا رَحِ  َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبسٔ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٤َسٔ َي ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ِوَرقٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟسَّ ث٨ََا َحسَّ ٕ َحسَّ از ْب َوصَُو اب٩ُِ َطسَّ

ِو٣ٔطٔ ُخُؼو٣َ َیِحٌَی َوصَُو ا َٗ ثَطُ َوكَاَ٪ بَِی٨َطُ َوبَيَِن  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ْٔير َٛ َّطُ َزَخ١َ ب٩ُِ أَبٔی  ْة فٔی أَِرٕق َوأ٧َ

إٔ٪َّ َرُسو َٓ َِٟت یَا أَبَا َس٤َ٠ََة اِجت٨َِٔب اِْلَِرَق  ا َ٘ َٓ ََٟضا  ََٓذََکَ َذَٟٔک  ًَائَٔظَة  ا٢َ ٩ِ٣َ َه٥َ٠َ ًَلَی  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٢َ اہللٔ َػل

ٍٔ أََرٔؿيَن  طُ ٩ِ٣ٔ َسِب َٗ ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق كُوِّ  ٗٔيَس ٔطبِر

 ادمح نب اربامیہ دفریق، دبعادمصل نب دبعاوارث، رحب انب دشاد، ییحی انب ریثک، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ےہ ہک اؿ ےک افر اؿ یک وقؾ ےک درایمؿ اکی زنیم ںیم ڑگھجا اھت افر فہ دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ےس رفاتی

 احرض نوا افر آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس ڑگھجے اک ذرک ایک  و دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای اے اوبہملس! زنیم

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وج ابتشل رھب زنیم ےک ربارب یھب ملظ رکے  و اےس است ےس  رزیہ رک ویکہکن

 زونیمں اک وطؼ ڈاال اج ے اگ۔

ادمح نب اربامیہ دفریق، دبعادمصل نب دبعاوارث، رحب انب دشاد، ییحی انب ریثک، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس ریض اہلل  :  رافی

 ٰیل اہنعاعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیھک ابڑی اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رک ے افر زنیم فریغہ وک ک ب رک ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1644    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٚ ب٩ ٨٣ؼور، حبا٪ ب٩ ہَل٢، یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، حرضت ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہااسحا :  راوی

َس  ث٨ََا َیِحٌَی أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ أَِخبََر٧َا أَبَاُ٪ َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح ثَُط أَ٪َّ أَبَا  و َحسَّ ب٩َِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ



 

 

٠َطُ  َس٤َ٠َةَ  ِْ ََٓذََکَ ٣ٔ ًَائَٔظَة  ًَلَی  َّطُ َزَخ١َ  ثَُط أ٧َ  َحسَّ

ااحسؼ نب وصنمر، ةحؿ نب یالؽ، ییحی، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ دیسہ اعہشئ دصہقی 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس احرض نو ے ابیق دحثی رابرہک ایس رطح ذرک یک۔

 ااحسؼ نب وصنمر، ةحؿ نب یالؽ، ییحی، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ب راہتس ںیم االتخػ نو اج ے  و اس یک رادار ےک ایبؿ ںیم

 ڑی اک ایبؿیتیھک اب :   ابب

  ب راہتس ںیم االتخػ نو اج ے  و اس یک رادار ےک ایبؿ ںیم

     1645    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكا١٣ ٓـي١ ب٩ حشين جحسری، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار، خاٟس حذاء، یوسٕ ب٩ ًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔ  ِٟحَ َحسَّ ث٨ََا َخأْٟس ا ٤ُِِٟدَتارٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ِي١ُ ب٩ُِ حَُشيِٕن ا ـَ ُٓ َٕ ب٩ِٔ ی أَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ٩ًَِ یُوُس اُئ  ذَّ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِبٔس اہللٔ  ًَ  َٕ ٍَ أَذُِر ُؿطُ َسِب ١ٌَٔ رَعِ ٙٔ ُج ی ٔ ُت٥ِ فٔی اِٟطَّ ِٔ  إَٔذا اِخَت٠َ

حد ری، دبعایزعسی نب اتخمر، اخدل ذحاء، ویفس نب دبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 
د 

اوباکلم لیضف نب نیسح 

  االتخػ رکف  و اس یک وچڑایئ است اہھت رھک و۔رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب مت راہتس ںیم

حد ری، دبعایزعسی نب اتخمر، اخدل ذحاء، ویفس نب دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
د 

 اوباکلم لیضف نب نیسح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ : باب

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

  ب راہتس ںیم االتخػ نو اج ے  و اس یک رادار ےک ایبؿ ںیم

     1646    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

٤ًْا٪، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩  :  راوی

 حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس

ا٢َ یَ  َٗ ُى َٟٔيِحٌَی  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ِحٌَی أَِخبََر٧َا و 

ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُش   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤َاَ٪  ِْ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ًَِ يِٕن 

٤ُِِٟش٥َٔ٠  ِٟکَأَفُ ا ِٟکَأَفَ َوَُل یَزُٔث ا ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ا ا٢َ َُل َیزُٔث ا َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی ےس رفاتی  ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، زرہی،

 ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای املسمؿ اکرف اک فارث  ںیہ نوات افر ہن اکرف املسمؿ اک فارث اتنب ےہ۔

 رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب زدیییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، زرہی، یلع نب نیسح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفاضئ وک اےکن دقحارفں وک دےنی افر وج چب اج ے رمد تررت وک دای اج ے ےک ایبؿ ںیم

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 فر وج چب اج ے رمد تررت وک دای اج ے ےک ایبؿ ںیمرفاضئ وک اےکن دقحارفں وک دےنی ا

     1647    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساُلًلی ب٩ ح٤از، وہيب، اب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّرِٔسیُّ َحسَّ  ٕ َوصَُو اٟن از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ث٨ََا ُوصَِيْب 

ُضَو ْٔلَِولَی َرُج١ٕ َذََکٕ  َٓ ٤َا بَقَٔی  َٓ ائَٔف بٔأَص٠َِٔضا  ََِٟفَ وا ا ُ٘ ِٟحٔ ٥َ أَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاالیلع نب امحد، فبیہ، انب اطؤس، رضحت انب ابع

  ے رفامای نیعم ہصح فاوں وک اؿ اک ہصح دے دف افر وج چب اج ے فہ اس رمد ےک ےیل ےہ وج اس اک زایدہ رقیبی نواگ۔

 دبعاالیلع نب امحد، فبیہ، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفاضئ وک اےکن دقح ارفں وک دےنی افر وج چب اج ے رمد تررت وک دای اج ے ےک ایبؿ ںیم



 

 

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

  ے ےک ایبؿ ںیمرفاضئ وک اےکن دقح ارفں وک دےنی افر وج چب اج ے رمد تررت وک دای اج

     1648    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٣يہ ب٩ بشلا٦ ًيشی، یزیس ب٩ زریٍ، روح ب٩ ٗاس٥، ًبساہلل ب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَزٔیُس بِ  ِئشیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ ا ث٨ََا أ٣َُيَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ كَاُوٕض  ًَ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ٩ُ ُزَریِ

ِت  َٛ ٤َا َتَز َٓ ائَٔف بٔأَص٠َِٔضا  ََِٟفَ وا ا ُ٘ ِٟٔح َ ا٢َ أ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَبَّإض  ْٔلَِولَی َرُج١ٕ اب٩ِٔ  َٓ ائُٔف  ََِٟفَ  َذََکٕ  ا

ی، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

عی س

اہیم نب اطسبؾ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہصح فاوں وک اؿ اک ہصح دے دف افر ذفی ارفلفض وج امؽ ٹوھڑے  و رقیبی رمد زایدہ 

 دقحار ےہ۔

ی، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

عی س

 اہیم نب اطسبؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

  ے رمد تررت وک دای اج ے ےک ایبؿ ںیمرفاضئ وک اےکن دقح ارفں وک دےنی افر وج چب اج

     1649    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، اسحاٚ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابی كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي ث٨ََا إِٔسَح أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ث٨ََا َو ُٙ َحسَّ ا٢َ إِٔسَح َٗ  ٍٕ ٔ ُى ُٔلب٩ِٔ َرآ ِٔ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َوا٠َّٟ ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٥َ َو٣َُح٤َّ

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ہللٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  َػل

ْٔلَِولَی َرُج١ٕ َذََکٕ  َٓ ائُٔف  ََِٟفَ ِت ا َٛ ٤َا َتَز َٓ ًَلَی َٛٔتأب اہللٔ  ائٔٔف  ََِٟفَ ٤َِٟا٢َ بَيَِن أَص١ِٔ ا ٔش٤ُوا ا ِٗ  ا

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، ااحسؼ، دبعارلزاؼ، رمعم، ایب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض ا

 رفاضئ ںیم اہلل یک اتکب ےک مکح ےک اطمقب امؽ میسقت رک دف ۔ ذفی 
ِ
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ااحصب

 ارفلفض وج رتہک ٹوھڑںی رقیبی رمد یہ اس رتہک اک زایدہ دقحار نواگ۔

 ، ااحسؼ، دبعارلزاؼ، رمعم، ایب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع نب دیمح ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمرفاضئ وک اےکن دقح ارفں وک دےنی افر وج چب اج ے رمد تررت وک دای اج ے ےک ایب

     1650    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ابوَکیب ہ٤سانی، زیس ب٩ حباب، یحٌی ب٩ ایوب، اب٩ كاؤض، حرضت وہيب اور ٣زوح ب٩ ٗاس٥  :  راوی

 ٠ًيہ اٟشَل٦

َِٟض٤َِسانٔیُّ  یِٕب ا ََلٔئ أَبُو َُکَ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض بَٔضَذا  و َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَیُّوَب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ حَُبإب  َحسَّ

أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث ُوَصِيٕب َوَرِؤح ب٩ِٔ ا  اِْلِٔس٨َاز

 این، زدی نب ةحب، ییحی نب اویب، انب اطؤس، رضحت فبیہ افر رمفح نب اقمس ہیلع االسل
 
ؾ یک رطح اؿ دمحم نب االعلء، اوبرکبی ہ

 اانسد ےس یھب یہی دحثی رمفی ےہ۔

 این، زدی نب ةحب، ییحی نب اویب، انب اطؤس، رضحت فبیہ افر رمفح نب اقمس ہیلع االسلؾ :  رافی
 
 دمحم نب االعلء، اوبرکبی ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ریم اث ےک ایبؿ ںیمالکہل یک

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 الکہل یک ریم اث ےک ایبؿ ںیم

     1651    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ بٜير ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٍَ جَ َحسَّ َٜٔسرٔ َس٤ٔ ٨ِ٤ُ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ َٜيِر ُ سٔ ب٩ِٔ ب ا٢َ ٤ِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ابَٔز ب٩َِ 

وَزانٔی ٣َ  ٌُ ٥َ َوأَبُو برَِکٕ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََتانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ َوُؿوئٔطٔ ٣َزِٔؿُت  أَ ث٥َُّ َػبَّ  ََٓتَوؿَّ ًَلَیَّ  أُُِِٔمَ  َٓ أطَيئِن 

٤ِٟٔيرَ  َِٟت آَیُة ا َّی ٧َزَ ًَلَیَّ َطِيّئا َحً ٥ِ٠َ یَزُزَّ  َٓ ٔضی فٔی ٣َالٔی  ِٗ َٕ أَ ِي َٛ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُت  ِ٘ َٓ َ أ تٔي٥ُِٜ َٓ ِٔ ١ُِٗ اہللُ ُي ُتو٧ََک  ِٔ أث َيِشَت

 َ ِٟک َٟةٔ فٔی ا  ََل

 رمع نب دمحم نب ریکب اندق، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمے اپس ریمی ایعدت ےک ےیل رشتفی ال ے ۔ ھجم  ر وہیبیش اطری نو 



 

 

۔ روسؽ اہلل  ے فوض رفامای افر اےنپ ےس ھجم  ر اپین ڈاال ۔ ےھجم اافہق نوا ۔ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم اےنپ امؽ ںیم یئگ

 ےسیک ہلصیف رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم اس اک وکیئ وجاب ہن دای اہیں کت ہک آتی ریماث انزؽ نویئ۔

  اندق، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمع نب دمحم نب ریکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الکہل یک ریماث ےک ایبؿ ںیم

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 الکہل یک ریماث ےک ایبؿ ںیم

     1652    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ اب٩ ٣ي٤و٪، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، اب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٕس َحسَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِي٤ُوٕ٪ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ا٢َ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ ا َٗ ا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ 

َٓوَ  ٥َ َوأَبُو برَِکٕ فٔی بَىٔی َس٤َٔ٠َة َی٤ِٔظَيأ٪  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَاَزنٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  أَ ث٥َُّ ًَ ََٓتَوؿَّ ًَا ب٤َٔإئ  َس َٓ  ١ًُِٔ٘ َجَسنٔی َُل أَ

ٔ  َرغَّ  َِٟت یُؤػي٥ُُٜ اہللُ فٔی أَِوَُلز ٨َزَ َٓ ٍُ فٔی ٣َالٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٕ أَِػ٨َ ِي َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُت  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ١ُِْ َحىِّ ًَلَیَّ ٨ِ٣ٔطُ  ََکٔ ٣ٔ ٥ِ ٠ٟٔذَّ ُٛ

َيئِن  َْ ِ  اِْل٧ُ

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی  دمحم نب احمت انب ومیمؿ، اجحج نب دمحم، انب رج ،، انب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ونب ہملس ںیم ایعدت ےک ےیل دیپؽ رشتفی ال ے۔ اوہنں  ے ےھجم 

 ھ  ر اپین ڑھچاک۔ ےھجم اافہق
مت
نوا  و ںیم  ے رعض ایک اے اہلل  وہیبش اپای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فوض رفامای رھپ اس ںیم ےس 

 ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم اےنپ امؽ ںیم ےسیک رکفں؟  و آتی )ریماث( اخل انزؽ نویئ۔

 دمحم نب احمت انب ومیمؿ، اجحج نب دمحم، انب رج ،، انب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 الکہل یک ریماث ےک ایبؿ ںیم

     1653    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبيساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حرضت :  راوی



 

 

 ِٔ ث٨ََا ُس ىٔی اب٩َِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ٌِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ث٨ََا  َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا َس ب٩َِ َحسَّ ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َياُ٪ 

 ًَ وُُل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ُط أَبُو برَِکٕ ا ٌَ ٥َ َوأ٧ََا ٣َزٔیْف َو٣َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اَزنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَلَیَّ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َػبَّ  ًَ َّی اہللُ  َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ ََٓتَوؿَّ ًَلَیَّ  ِس أُُِِٔمَ  َٗ َوَجَسنٔی  َٓ إَٔذا٣َأطَيئِن  َٓ ُت  ِ٘ َٓ َ أ َٓ َرُسو٢ُ   ٩ِ٣ٔ َوُؿوئٔطٔ 

ًَلَیَّ َطيِ  ٥ِ٠َ َیزُزَّ  َٓ ٍُ فٔی ٣َالٔی  َٕ أَِػ٨َ ِي َٛ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ِٟٔيَرأث اہللٔ َػل َِٟت آیَُة ا َّی ٧َزَ  ّئا َحً

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دیبع اہلل نب رمع وقارریی، دبعارلنمح انب دہمی، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمی ایعدت یک ہکبج ںیم رمضی اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رضحت اوبرکب ریض 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیپؽ رشتفی ال ے ےھجم وہیبیش ںیم اپای ۔ روسؽ اہلل

  ے فوض ایک رھپ اےنپ فوض اک اپین ھجم  ر ڈاال۔ ےھجم نوش آای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفام ےھت  و ںیم  ے رعض ایک

 ے ےھجم وکیئ وجاب  اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم اےنپ امؽ ںیم )میسقت( ےسیک رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ہن دای اہیں کت ہک آتی ریماث انزؽ نویئ۔

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی، دبعارلامحؿ انب دہمی، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 الکہل یک ریماث ےک ایبؿ ںیم

     1654    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ وُُل َحسَّ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا َبُة أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ٌِ ٨َا ُط

ًَلَیَّ ٣ٔ  ََٓؼبُّوا  أَ  ََٓتَوؿَّ  ١ًُِٔ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا ٣َزٔیْف َُل أَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ُِت َزَخ١َ  َ٘ ٌَ َٓ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ  ٩ِ َوُؿوئٔطٔ  ُ٘ َٓ

 ١ُِٗ ُتو٧ََک  ِٔ َٜٔسرٔ َيِشَت ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٠ُِت ٤َُٟٔح٤َّ ُ٘ َٓ ٤ِٟٔيَرأث  َِٟت آیَُة ا ٨َزَ َٓ ْة  َٟ ٤ََّا َیزٔثُىٔی لَِکَ ا٢َ َصََٜذا اہللٔ إ٧ٔ َٗ َٟةٔ  ِٟکَََل تٔي٥ُِٜ فٔی ا ِٔ  اہللُ ُي

َِٟت  ٔ  أ٧ُِز

اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب احمت، زہب، ہبعش، دمحم نب دکنمر، رضحت 

فملس ریمے اپس رشتفی ال ے افر ںیم رمضی اھت افر نوش ںیم ہن اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فوض ایک  و ووگں  ے آپ یلص 

  و ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریما اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فوض ےس ھجم  ر اپین ڈاال ےھجم نوش آای



 

 

 فارث الکہل نواگ  و آتی ریماث انزؽ نویئ رافی ےتہک ںیہ ںیم  ے دمحم نب دکنمر ےس رعض ایک اوہنں  ے اہک ایس رطح انزؽ یک یئگ۔

  اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب احمت، زہب، ہبعش، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 الکہل یک ریماث ےک ایبؿ ںیم

     1655    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ابوًا٣ز ً٘سی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، وہب ب٩ جزیز، حرضت طٌبہ ٠ًيہ اٟشَل٦اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، َرض ب٩ ط٤ي١ :  راوی

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  سٔیُّ ح و َحسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِي١ٕ َوأَبُو  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َحسَّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا

 ٩ًَِ ُض٥ِ  ٕ ك٠ُُّ َ٘ َجزٔیز ٌَ ِٟ ائٔٔف َوفٔی َحٔسیٔث ا٨َّٟرِضٔ َوا ََِٟفَ َِٟت آَیُة ا ٨َزَ َٓ  ٕ ٔ فٔی َحٔسیٔث َوصِٔب ب٩ِٔ َجزٔیز َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ َِٟت ُط ٨َزَ َٓ ٔسیِّ 

َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ َبَة ُٔلب٩ِٔ ا ٌِ ِو٢ُ ُط َٗ َِٟيَص فٔی رَٔوایَٔة أََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٔق َو ََِٟفِ  آَیُة ا

نب لیمش، اوباعرم دقعی، دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، رضحت ہبعش ہیلع االسلؾ ےس یھب اؿ اانسد ےک اسھت ہی  ااحسؼ نب اربامیہ، رضن

دحثی رمفی ےہ رضحت فبہ نب رجری ہیلع االسلؾ یک دحثی ںیم ےہ آتی رفاضئ انزؽ نویئ رضن افر دقعی یک دحثی ںیم ےہ 

  فملس اک وقؽ انب دکنمر ےس وساؽ اک  ںیہ ےہ۔آتی ارفلض افر اؿ یک دحثی ںیم ہبعش یلص اہلل ہیلع فآہل

 ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، اوباعرم دقعی، دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، رضحت ہبعش ہیلع االسلؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 الکہل یک ریماث ےک ایبؿ ںیم

     1656    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ابی برک ٣٘سمی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ہظا٦، ٗتازہ، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس، حرضت ٣ٌسا٪ ب٩  :  راوی

 ابوك٠حہ

مٔیُّ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َحسَّ ٌٔيٕس َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ َّی َوا٠َّٟ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َو٣َُح٤َّ

أب َخَلَب  َِٟدلَّ َساَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ََٓذََکَ ٧َٔيیَّ اہللٔ  یَِو٦َ جُ َحسَّ ٕة  ٌَ ٤ُ

 ِٟ ٔسی َطِيّئا أََص٥َّ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َُ َب ِّی َُل أََز ٔن ا٢َ إ َٗ ٥َ َوَذََکَ أَبَا برَِکٕ ث٥َُّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٔة ٣َا َراَج َٟ کَََل



 

 

تُ  ٌِ ٥َ فٔی َطِيٕئ ٣َا َراَج ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٌٔطٔ فٔی َػل ٩َ بٔإِٔػَب ٌَ َ َّی ك ٔة َو٣َا أ٠َََُِى لٔی فٔی َطِيٕئ ٣َا أ٠َََُِى لٔی ٓٔيطٔ َحً َٟ ِٟکَََل ُط فٔی ا

 ٔ ِٗٔف ٓ ِّی إِٔ٪ أًَِٔع أَ ٔن ٔ ا٨َِّٟشأئ َوإ ًَّٟٔی فٔی آَٔخٔ ُسوَرة ٕٔ ا ِي ٔٔيَک آیَُة اٟؼَّ ا٢َ یَا ٤ًَُزُ أََُل َتِٜ َٗ ٔ َػِسرٔی َو ٔضی ب ِ٘ ٕة َي يَّ ـٔ َ٘ َضا يَضا بٔ

آَ٪  َُِٟقِ أُ ا آَ٪ َو٩ِ٣َ َُل َيَِقَ َُِٟقِ أُ ا  ٩ِ٣َ َيَِقَ

دمحم نب ایب رکب رادیم، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ، داتدہ، اسمل نب ایب دعج، رضحت دعماؿ نب اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

ہل فملس اک ذرک ایک افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ذرک رمع نب اطخب ہعمج ےک دؿ ہبطخ اراشد رفامای  و اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآ

 ہیلع رفامای، رھپ رفامای ںیم اےنپ دعب وکیئ ا یس زیچ  ںیہ ٹوھڑفں اگ وج ریمے زندکی الکہل ےس زایدہ امہ نو افر ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل

 الکہل ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس روجع ایک افر آپ یلص فآہل فملس ےس یسک ہلئسم ہک ابرے ںیم اانت روجع  ںیہ ایک وج ںیم  ے

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمے ےیل  یسی یتخس اس ںیم یک یسک ہلئسم ںیم  ںیہ رفامیئ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

آرخی آتی فیص اکیف  ںیہ؟ رضحت رمع ریض اہلل  ریمے ہینس ںیم اینپ ایلگن وھبچ رک رفامای اے رمع! ایک ریتے ےیل وسرۃ ااسنلء یک

اعتٰیل ہنع  ے اہک ارگ ںیم زدنہ اس آتی ےک ہلصیف ےک اطمقب ااسی ہلصیف دفں اگ ہک وج رقآؿ ڑپے ای ہن ڑپے فہ یھب ایس ہک اطمقب یہ 

 ہلصیف رکے اگ۔

  نب ایب دعج، رضحت دعماؿ نب اوبہحلطدمحم نب ایب رکب رادیم، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ، داتدہ، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 الکہل یک ریماث ےک ایبؿ ںیم

     1657    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بی طیبہ، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، سٌيس ب٩ ابی رعوبہ، زہير ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ رآٍ، طبابہ ابوبرک ب٩ ا :  راوی

 ب٩ سوار، طٌبہ، حرضت ٗتازہ

وبََة ح و حَ  ٌٔئس ب٩ِٔ أَبٔی رَعُ ٩ًَِ َس َة  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا ُزصَ و َحسَّ ُٙ سَّ ٕب َوإِٔسَح يِرُ ب٩ُِ رَحِ

 َ ٧ ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ  ٩ًَِ ص٤َُا  َبَة لِٔکَ ٌِ ٩ًَِ ُط إر  ٩ًَِ َطَبابََة ب٩ِٔ َسوَّ  ٍٕ ٔ  ِحَوظُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ َرآ

، ابشہب نب وسار، ہبعش، رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب راعف

 داتدہ ےس یھب ایس رطح اؿ اانسد ےس یھب یہی دحثی رمفی ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب راعف، ابشہب نب وسار، ہبعش،  :  رافی



 

 

 رضحت داتدہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آتی الکہل ہک آرخ ںیم انزؽ ےیک اج ے ہک ایبؿ ںیم

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 آتی الکہل ہک آرخ ںیم انزؽ ےیک اج ے ہک ایبؿ ںیم

     1658    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وٛيٍ، اب٩ ابی خاٟس، ابی اسحاٚ، حرضت بزاءًلی ب٩ خْش٦،  :  راوی

ا٢َ آَٔخُ  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس   ٍْ ٕ أَِخبََر٧َا َوٛٔي ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ث٨ََا  آٔ٪  َحسَّ َُِٟقِ َِٟت ٩ِ٣ٔ ا ٔ آیَٕة أ٧ُِز

َٟةٔ  ِٟکَََل تٔي٥ُِٜ فٔی ا ِٔ ١ُِٗ اہللُ ُي ُتو٧ََک  ِٔ  َيِشَت

یلع نب رشخؾ، فعیک، انب ایب اخدل، ایب ااحسؼ، رضحت رباء ےس رفاتی ےہ رقآؿ ںیم وج بس ےس آرخ ںیم آتی انزؽ یک یئگ فہ 

 ےہ۔

 یلع نب رشخؾ، فعیک، انب ایب اخدل، ایب ااحسؼ، رضحت رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 آتی الکہل ہک آرخ ںیم انزؽ ےیک اج ے ہک ایبؿ ںیم

     1659    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ابی اسحاٚ، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َٙ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ِٟبََراَئ  ٣َُح٤َّ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

َِٟت بََزائَةُ  ٔ َٟةٔ َوآَٔخُ ُسوَرةٕ أ٧ُِز ِٟکَََل َِٟت آَیُة ا ٔ وُُل آَٔخُ آیَٕة أ٧ُِز ُ٘ ًَازٕٔب َي  ب٩َِ 

 نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب ااحسؼ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بس ےس آرخی دمحم

 ںیم انزؽ یک اج ے فایل آتی، آتی الکہل ےہ افر آرخی وسرت رابرہک وسرۃ رباء )اوتلہب( ےہ۔

 ااحسؼ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 آتی الکہل ہک آرخ ںیم انزؽ ےیک اج ے ہک ایبؿ ںیم

     1660    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، زَکیا، ابی اسحاٚ، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی َوصَُو اب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ  َٙ ِٟبََرأئ أَ٪َّ آَٔخَ ی إِٔسَح ا

َٟةٔ  ِٟکَََل َِٟت آَیُة ا ٔ ِوبَةٔ َوأَ٪َّ آَٔخَ آَیٕة أ٧ُِز ّة ُسوَرةُ اٟتَّ َِٟت َتا٣َّ ٔ  ُسوَرةٕ أ٧ُِز

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ٰیسیع نب وی،س، زرکای، ایب ااحسؼ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ وج وپری وسرۃ 

 زؽ یک یئگ فہ وسرۃ  وہب ےہ افر آرخی آتی، آتی الکہل ےہ۔بس ےس آرخ ںیم ان

 ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ٰیسیع نب وی،س، زرکای، ایب ااحسؼ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 آتی الکہل ہک آرخ ںیم انزؽ ےیک اج ے ہک ایبؿ ںیم

     1661    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، یحٌی ب٩ آز٦، ٤ًار، اب٩ رزیٙ، ابی اسحاٚ، حرضت بزاء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَی  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َّطُ َحسَّ ٠ِْٔطٔ َُيَِر أ٧َ ِٟبََرأئ ب٤ٔٔ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  ٕٙ اْر َوصَُو اب٩ُِ ُرَزیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  ىٔی اب٩َِ آَز٦َ َحسَّ ٌِ َي

َِٟت كَا٠َ٣ّٔة  ٔ ا٢َ آَٔخُ ُسوَرةٕ أ٧ُِز َٗ 

ثی رمفی ےہ اس ںیم ہی  ںیہ اوبرکبی، ییحی نب آدؾ، امعر، انب رزقی، ایب ااحسؼ، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح دح

 ہک آرخی وپری وسرت انزؽ یک اج ے فایل۔

 اوبرکبی، ییحی نب آدؾ، امعر، انب رزقی، ایب ااحسؼ، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ رفاضئ اک :   ابب

 آتی الکہل ہک آرخ ںیم انزؽ ےیک اج ے ہک ایبؿ ںیم

     1662    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، ابواح٤سزبيری، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ابی اٟشَف، حرضت بزاء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أَبُو أَِح٤َ  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  َِٟت َحسَّ ٔ ا٢َ آَٔخُ آَیٕة أ٧ُِز َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا ََفٔ  ٩ًَِ أَبٔی اٟشَّ َو٢ٕ  ِِ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ٣ٔ َس اٟزُّبَيِرٔیُّ َحسَّ

ُتو٧ََک  ِٔ  َيِشَت

رمعف اندق، اوبادمحزح ،ی، امکل نب ،لوؽ، ایب ارفسل، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرخ آتی وج انزؽ یک یئگ فہ 

 ۔ےہ

 رمعف اندق، اوبادمحزح ،ی، امکل نب ،لوؽ، ایب ارفسل، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج امؽ ٹوھڑ اج ے فہ اس ےک فراثء ہک ےیل نو ے ہک ایبؿ ںیم

 ایبؿرفاضئ اک  :   ابب

 وج امؽ ٹوھڑ اج ے فہ اس ےک فراثء ہک ےیل نو ے ہک ایبؿ ںیم

     1663    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، ابوػٔوا٪ ا٣وی، یو٧ص ایلی، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ 

٠َ٣َةُ  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ یُو٧َُص اِْلَیِلٔیِّ ح و َحسَّ َواَ٪ اِْل٣َُؤیُّ  ِٔ ث٨ََا أَبُو َػ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ  و َحسَّ َٗ َُٟط  ُى  ِٔ ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ًَ َّى أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  إب 

ـَ  َٗ َٞ َٟٔسی٨ِٔطٔ ٩ِ٣ٔ  َيِشأ٢َُ َص١ِ َتَز َٓ ی٩ُِ  ٠ًََِيطٔ اٟسَّ ٤َِٟئِّت  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاَ٪ یُِذتَى بٔاٟزَُّج١ٔ ا َّطُ َتزَ اہللُ  َث أ٧َ إِٔ٪ حُسِّ َٓ َّى إء  اّء َػل َٓ َٞ َو

٤ُِِٟذ٣ٔ  ا٢َ أ٧ََا أَِولَى بٔا َٗ ُُٔتوَح  ِٟ ٠ًََِيطٔ ا َتَح اہللُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ ًَلَى َػاحٔب٥ُِٜٔ  ا٢َ َػ٠ُّوا  َٗ ٠َِيطٔ َوإُٔلَّ  ٠َِيطٔ ًَ ًَ َِّی َو ٩ِ٤َ تُُوف َٓ ُٔٔشض٥ِٔ  َِ ٨ٔيَن ٩ِ٣ٔ أَ

ُضَو َٟٔوَر  َٓ َٞ ٣َاُّل  اُؤُظ َو٩ِ٣َ َتَز ـَ َٗ لَیَّ  ٌَ َٓ  ثَتٔطٔ َزی٩ِْ 

زریہ نب رحب، اوبوفصاؿ اومی، وی،س ا،یل، رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، وی،س، انب باہب، ایب ہملس نب دبعارلنمح ، رضحت 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک اپس یسک آدیم یک تیم الیئ اجیت افر اس  ر رقض 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وپےتھچ ایک اس  ے اےنپ رقض ےک ےیل امؽ ٹوھڑا ےہ وج رقہض وک اکیف نو  س ارگ ابت یک اجیت ہک اس نوات  و آ

 ے رقض وک وپرا رک ے ہک ےیل رتہک ٹوھڑا ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس  ر انجزہ ڑپاھےت فرہن رفامےت اےنپ اس یھ یک امنز 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ر اہلل زعفلج  ے روتاحت ےک درفازے وھکؽ دےیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے انجزہ ڑپوھ  ب آپ یلص



 

 

ہ رفامای ںیم ومونمں یک اجونں ےس زایدہ زعسی نوں وج وفت نوا افر اس  ر رقض نو  و اس اک ادا رکان ھجم  ر ےہ افر  س  ے امؽ ٹوھڑا  و ف

 اس ےک فراثء ےک ےیل ےہ

زریہ نب رحب، اوبوفصاؿ اومی، وی،س ا،یل، رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، وی،س، انب باہب، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ،  :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

  امؽ ٹوھڑ اج ے فہ اس ےک فراثء ہک ےیل نو ے ہک ایبؿ ںیموج

     1664    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١، زہير ب٩ رحب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی اخی اب٩ طہاب، اب٩ ٤٧ير، اب٩ ابی  :  راوی

 ذئب، حرضت زہزی

 ًَ ث٨ََا  ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َحسَّ ِي١ْ ح و َحسَّ َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ث٨ََا ِبُس ا ٕب َحسَّ

ث٨ََا أَبٔی َحسَّ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا اب٩ُِ أَخٔی اب٩ِٔ ٔطَضإب ح و َحسَّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َي ُض٥ِ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب ك٠ُُّ

َِٟحٔسیَث  ٔ صََذا ا  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب ایب ایخ انب باہب، انب ریمن، انب ایب ذبئ، رضحت 

 زرہی ےس دحثی ایس رطح اؿ اانسد ےک اسھت ہی رمفی ےہ۔

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب ایب ایخ انب باہب، انب ریمن، انب ایب ذبئ،  :  فیرا

 رضحت زرہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک فراثء ہک ےیل نو ے ہک ایبؿ ںیم وج امؽ ٹوھڑ اج ے فہ اس

     1665    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، طبابہ، ورٗاء، ابی اٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َطَبابَُة  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز اُئ  َٗ َوِر



 

 

ًَلَی اِْلَِرٔق ٩ِ٣ٔ ٣ُِذ٩ٕ٣ٔ إُٔلَّ أ٧ََا أَِولَی ا٨َّٟأض  ٔ إِٔ٪  ٕس بَٔئسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ ََ َّٟٔذی  ا٢َ َوا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  أَی٥ُُِّٜ ٣َا َتَزَک  ًَ َٓ َزی٨ِّا أَِو  بٔطٔ 

َؼَبٔة ٩ِ٣َ كَاَ٪  ٌَ ِٟ إٔلَی ا َٓ أ٧ََا ٣َِوَُلُظ َوأَی٥ُُِّٜ َتَزَک ٣َاُّل  َٓ ا  ًّ  َؿَيا

امای دمحم نب راعف، ابشہب، فراقء، ایب ازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رف

ت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ زنیم  ر وکیئ ااسی ومنم  ںیہ رگم ںیم امتؾ ووگں اس ذات یک مسق  س ہک ہضبق دقر

ےس زایدہ اس ےک رقبی نوں  س مت ںیم ےس وج رقض ای ےچب ٹوھڑ ایگ  و ںیم اس اک دمد رک ے فاال نوں رقض ف  رفرش ںیم ےس وج یھب 

 نو اس اک ےہ۔

 ، ایب ازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، ابشہب، فراقء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 وج امؽ ٹوھڑ اج ے فہ اس ےک فراثء ہک ےیل نو ے ہک ایبؿ ںیم

     1666    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َصَذا َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ ٣َا َحسَّ أَبُو صَُزیَِزَة 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ُِِٟذ٨٣ٔٔيَن فٔی اہللٔ َػل ٥َ أ٧ََا أَِولَی ا٨َّٟأض بٔا

أَی٥ُُِّٜ ٣َا َتَزَک زَ  َٓ َّ َوَج١َّ  ًَز ًََؼبَُتطُ ٩ِ٣َ كَاَ٪ َٛٔتأب اہللٔ  ٠ُِيِذثَزِ ب٤َٔأٟطٔ  َٓ طُ َوأَی٥ُُِّٜ ٣َا َتَزَک ٣َاُّل  أ٧ََا َؤٟيُّ َٓ َٓاِزًُونٔی  ّة  ٌَ  ی٨ِّا أَِو َؿِي

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

ااحدثی ںیم ےس ےہ ہک روسؽ اہلل  ے رفامای ںیم اہلل یک اتکب ںیم وم!ننی وک امتؾ ووگں ںیم ےس زایدہ رقبی نوں مت ںیم ےس رکدہ 

وج رقض ای ےچب ٹوھڑ اج ے  و ےھجم االطع دف ںیم اس اک فیل نوں افر مت ںیم ےس وج امؽ ٹوھڑ اج ے  و اس ےک امؽ ےک اسھت اس ےک فراث 

 ںیم ےس وج یھب نو۔وک رتحیج دی اج ے اؿ 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

  ے ہک ایبؿ ںیموج امؽ ٹوھڑ اج ے فہ اس ےک فراثء ہک ےیل نو



 

 

     1667    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، طٌبہ، ًسی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٍَ أَبَا َحاز٦ٕٔ  َُّط َس٤ٔ ٔسٓیٕ أ٧َ

َِٟی٨َا ٔ إ َٓ ٠ِٔ٠َوَرثَةٔ َو٩ِ٣َ َتَزَک لَِکا  َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َتَزَک ٣َاُّل  َٗ َُّط  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ  اہللُ 

 ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دعی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

  س  ے امؽ ٹوھڑا فہ اس ےک فراثء ےک ےیل ایہفر  س  ے وبھج ٹوھڑا  و فہ امہری رطػ ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دعی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 وج امؽ ٹوھڑ اج ے فہ اس ےک فراثء ہک ےیل نو ے ہک ایبؿ ںیم

     1668    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طٌبہ، حرضت طٌبہابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبسی، ٨ُسر، زہير ب٩ رحب، ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٣ہسی،  :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٨َُُِسْر ح و َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨َٔيطٔ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا و َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ ىٔی اب٩َِ ٣َِضٔسٓیٕ  ٌِ  َي

َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ٨َُُِسٕر َو٩ِ٣َ   ٔ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  َتَزَک لَِکا َؤٟیُتطُ ُط

اوبرکب نب انعف دبعی، دنغر، زریہ نب رحب، دبعارلنمح انب دہمی، ہبعش، رضحت ہبعش ےس یھب ہی دحثی اؿ اانسد ہک اسھت رمفی 

 ےہ رصػ دنغر یک دحثی ںیم ےہ وج وبھج ٹوھڑ اج ے  و اس اک فیل نوں۔

 ؿ انب دہمی، ہبعش، رضحت ہبعشاوبرکب نب انعف دبعی، دنغر، زریہ نب رحب، دبعارلامح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ : ابب

 ...دصہق یک نویئ زیچ وک  ےس دصہق ایک ایگ نو اس ےس رخ دی  ے یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

  ےس دصہق ایک ایگ نو اس ےس رخ دی  ے یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیمدصہق یک نویئ زیچ وک 

     1669    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زیس ب٩ اس٥٠، حرضت ٤ًز ب٩ خلاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤٠ََ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ َة ب٩ِٔ 

ُِٟت َرُس  َ َشأ َٓ طُ بٔزُِخٕؽ  ٌُ ٔ َّطُ بَائ َو٨ِ٨َُت أ٧َ َٓ ًَطُ َػاحٔبُُط  أََؿا َٓ ٕٙ فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ  ًَتٔي ٕض  ًَلَی ََفَ ٠ًََِيطٔ و٢َ اہللٔ َح٠ِ٤َُت  َّی اہللُ   َػل

وزُ  ٌُ ِٟک٠َِٔب َي تٔطٔ كَا َٗ ائَٔس فٔی َػَس ٌَ ِٟ َٓإٔ٪َّ ا تَٔک  َٗ ِس فٔی َػَس ٌُ ُط َوَُل َت ٌِ ا٢َ َُل َتبَِت َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک   ٥َ ِيئٔطٔ َوَس٠َّ َٗ   فٔی 

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے اہلل دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل نب ا،س، زدی نب املس، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ہک راہتس ںیم دمعہ وھگڑا دای  و اس ےک امکل  ے اےس اضعئ رک دای ںیم  ے امگؿ ایک ہک فہ اےس ےتسس داومں  ر رففتخ رک ے فاال ےہ  و 

 و اےس تم رخدی افر  ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم وساؽ ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای

 اےنپ دصہق ںیم تم وٹ ویکہکن اےنپ دصہق ںیم وےنٹ فاال ااسی ےہ اسیج ہک اتک اینپ ےق یک رطػ واتٹ ےہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل نب ا،س، زدی نب املس، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک نویئ زیچ وک  ےس دصہق ایک ایگ نو اس ےس رخ دی  ے یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1670    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟک ب٩ ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہير ب٩ رحب، ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٣ہسی، حرضت ٣ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص بَٔضَذا اِْل ىٔی اب٩َِ ٣َِضٔسٓیٕ  ٌِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨َٔيطٔ ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ طُ َوإِٔ٪ و َحسَّ ٌِ ٔ َوَزاَز َُل َتبَِت ِس٨َاز

ُط بٔٔسِرَص٥ٕ  َٛ ًَِلا  أَ

ت امکل نب ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ہی دحثی اؿ اانسد ےس رمفی ےہ افر اس زریہ نب رحب، دبعارلنمح انب دہمی، رضح

 ںیم ااضہف ہی ےہ  و اےس تم رخدی ارگہچ فہ ےھجت اکی درمہ یہ ںیم ددیے۔

 زریہ نب رحب، دبعارلامحؿ انب دہمی، رضحت امکل نب ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک نویئ زیچ وک  ےس دصہق ایک ایگ نو اس ےس رخ دی  ے یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1671    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٗاس٥، زیس ب٩ اس٥٠، حرضت ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ا٣يہ ب٩ بشلا٦، یزیس اب٩ زریٍ، روح :  راوی

 ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا َرِوْح َوصَُو اب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا یَزٔیُس َي ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ َحسَّ ثَىٔی أ٣َُيَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ 

ٕض فٔی  ًَلَی ََفَ َُّط َح١َ٤َ  َتَی َرُس أ٧َ أ َٓ أََراَز أَِ٪ َيِظتَرَٔیُط  َٓ ٤َِٟا٢ٔ  ٠ٔي١َ ا َٗ ُط َوكَاَ٪  ًَ ِس أََؿا َٗ َوَجَسُظ ٨ًَِٔس َػاحٔبٔطٔ َو َٓ و٢َ اہللٔ َسبٔي١ٔ اہللٔ 

إٔ٪َّ ٣َ  َٓ ًِٔلیَتطُ بٔٔسِرَص٥ٕ  ُ ا٢َ َُل َتِظتَرٔظٔ َوإِٔ٪ أ َ٘ َٓ َٟطُ  ََٓذََکَ َذَٟٔک  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِٟک٠َِٔب َػل ١ٔ ا َْ ٤َ َٛ تٔطٔ  َٗ ائٔسٔ فٔی َػَس ٌَ ِٟ ١َ ا َْ

ِيئٔطٔ  َٗ وزُ فٔی  ٌُ  َي

اہیم نب اطسبؾ، سیدی انب زرعی، رفح انب اقمس، زدی نب املس، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے اانپ اکی 

 و اس  ے اےس اضعئ رک دای اھت افر فہ رغبی آدیم اھت آپ  ے وھگڑا اہلل یک راہ ںیم دے دای رھپ آپ  ے اےس اس ےک امکل ےک اپس اپای 

اےس رخدی ے اک ارادہ ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک 

ای اج ے  و یھب ہن رخدی ویکہکن اےنپ دصہق ںیم وےنٹ ذرک ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگہچ ےھجت اکی درمہ ںیم یھب د

 فاےل یک اثمؽ ا یس یہ ےہ ےسیج ےتک یک اثمؽ وج اینپ ےق یک رطػ واتٹ ےہ۔

 اہیم نب اطسبؾ، سیدی انب زرعی، رفح انب اقمس، زدی نب املس، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک نویئ زیچ وک  ےس دصہق ایک ایگ نو اس ےس رخ دی  ے یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1672    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، حرضت زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

َُيَِر أَ٪َّ َحٔسیَث ٣َأٟٕک َو و َحسَّ   ٔ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ثَرُ ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ِٛ  َرِوٕح أََت٥ُّ َوأَ

 افر انب ایب رمع، ایفسؿ، رضحت زدی نب املس ےس یھب ہی دحثی رابرہک رمفی ےہ  نکی رضحت امکل ف رفح یک دحثی زایدہ لمکم

 وپری ےہ۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، رضحت زدی نب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دصہق یک نویئ زیچ وک  ےس دصہق ایک ایگ نو اس ےس رخ دی  ے یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1673    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أب َح٤َ  َِٟدلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ًَلَیَحسَّ ٕض فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ  ١َ  ََفَ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َشأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ُط  ًَ أََراَز أَِ٪ یَبَِتا َٓ  َُ َوَجَسُظ یَُبا تَٔک َٓ َٗ ِس فٔی َػَس ٌُ ُط َوَُل َت ٌِ  َُل َتبَِت

 رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہلل یک ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

راہ ںیم اکی وھگڑا ددیای اےس رففتخ نوےت اپای  و اےس رخدی ے اک ارادہ ایک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم 

  ںیم ہن وٹ ۔وپاھچ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس تم رخدی افر اےنپ دصہق

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمدصہق یک نویئ زیچ وک  ےس دصہق ایک ایگ نو اس ےس رخ دی  ے یک رک اتہ 

     1674    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌيس، ٣٘سمی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ٗلا٪، اب٩ ٤٧ير، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ،  :  راوی

 ٨ًہ٧آٍ، حرضت ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ كی َطح حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی 

مٔیُّ َو٣ُحَ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ا  ٌّ ٌٔيٕس َواب٩ُِ ُر٣ِٕح َج٤ٔي ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  اَُل و َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا َّ٤

 َ ث ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اُ٪ ح و َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَِحٌَی َوصَُو ا ٩ًَِ َحسَّ ُض٥ِ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ك٠ُُّ ٨َا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

١ِْٔ َحٔسیٔث  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ص٤َُا   ٣َأٟٕک  ًُبَِئس اہللٔ لِٔکَ

ینثم، ییحی اطقؿ، انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انعف، رضحت امکل ریض اہلل  ہبیتق، انب رل ، ق ، نب دیعس، رادیم، دمحم نب

 اعتٰیل ہنع یک رطح رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہک فاہطس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی دحثی اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہ

 ینثم، ییحی اطقؿ، انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انعف، رضحت امکل ہبیتق، انب رل ، ق ، نب دیعس، رادیم، دمحم نب :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطح رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 زیچ وک  ےس دصہق ایک ایگ نو اس ےس رخ دی  ے یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم دصہق یک نویئ

     1675    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َو  ٩ًَِ َس َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ِبٕس  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َوا٠َّٟ ا٥ٕٟٔ 

َش  َٓ أََراَز أَِ٪ َيِظتَرٔیََضا  َٓ  َُ ًَلَی ََفَٕض فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ ث٥َُّ َرآَصا تَُبا ا٢َ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز َح١َ٤َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

تَٔک یَا ٤ًَُزُ  َٗ ِس فٔی َػَس ٌُ ٥َ َُل َت ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ریض اہلل  انب ایب رمع، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع

اعتٰیل ہنع  ے اکی وھگڑا اہلل ےک راہتس ںیم دے دای رھپ اےس رففتخ نوےت نو ے اےس رخدی ے اک ارادہ ایک افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےس وپاھچ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے رمع اےنپ دصہق ںیم تم وٹ

 دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع انب ایب رمع، دبع نب دیمح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق وک و ا  ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق وک و ا  ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1676    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

ابزاہي٥ ب٩ ٣وسٰی رازی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، اوزاعی، ابی جٌَف، ٣ح٤س ب٩ ًلی، اب٩ ٣شيب،  :  راوی

 حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ  ثَىٔی إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی اٟزَّازٔیُّ َوإِٔسَح ََفٕ  َحسَّ ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َج ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  اَُل أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َٗ إٔبَِزاصٔي٥َ 

ا٢َ ٣َ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  ٍُ فٔی َػَس ٣َُح٤َّ َّٟٔذی َیزِٔج ١ُ ا تٔطٔ َْ َٗ

َيأِك٠ُُطُ  َٓ ِيئٔطٔ  َٗ وزُ فٔی  ٌُ ِٟک٠َِٔب َي٘ٔيُئ ث٥َُّ َي ١ٔ ا َْ ٤َ َٛ 

اربامیہ نب ومٰیس رازی، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، افزایع، ایب رفعج، دمحم نب یلع، انب بیسم، رضحت انب ابعس ریض اہلل 



 

 

اراشد رفامای وج آدیم اےنپ دصہق وک و اات ےہ اس یک اثمؽ اس ےتک یک اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 یس ےہ وج ےق رکات ےہ رھپ اینپ ےق وک و ا ے افر اےس اھکےل۔

اربامیہ نب ومٰیس رازی، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، افزایع، ایب رفعج، دمحم نب یلع، انب بیسم، رضحت انب ابعس  :  رافی

 ہنع ریض اہلل اعتٰیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق وک و ا  ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1677    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اوزاعی، حرضت ٣ح٤س ب٩ ًلی حشين ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، اب٩ ٣بارک، :  راوی

ُت ٣ُحَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ٤َُِٟباَرٔک  ََلٔئ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ُِٟحَشئِن و َحسَّ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا َس ب٩َِ  َّ٤

ٔ ٧َِحَوظُ   یَِذَُکُ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 انب رابرک، افزایع، رضحت دمحم نب یلع نیسح ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔ اوبرکبی، دمحم نب االعلء،

 اوبرکبی، دمحم نب االعلء، انب رابرک، افزایع، رضحت دمحم نب یلع نیسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق وک و ا  ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1678    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ححاد ب٩ طارع، ًبساٟؼ٤س، رحب، یحٌی اب٩ ْٛير، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٤ًزو، حرضت ٣ح٤س ب٩ ٓاك٤ہ ب٨ت رسو٢ اہلل  :  راوی

 ػلی اہلل ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠

ث٨َٔيطٔ َححَّاُد ب٩ُِ  ِبُس اٟزَّ  و َحسَّ ًَ ثَىٔی  ٕ َحسَّ ْٔير َٛ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی  ْب َحسَّ ث٨ََا رَحِ ٤َٔس َحسَّ ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ارٔعٔ َحسَّ ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ اٟظَّ

ثَُط بَٔضَذا ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ َس اب٩َِ  ٤ِزٕو أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ ٧َِحَو َحٔسیْٔض٥ِٔ ًَ  ِْلِٔس٨َاز

اجحج نب اشرع، دبعادمصل، رحب، ییحی انب ریثک، دبعارلنمح نب رمعف، رضحت دمحم نب افہمط تنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 یھب اؿ یک رطح ہی دحثی رفاتی یک ےہ۔

ف، رضحت دمحم نب افہمط تنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اجحج نب اشرع، دبعادمصل، رحب، ییحی انب ریثک، دبعارلامحؿ نب رمع :  رافی



 

 

 فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق وک و ا  ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1679    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٤ًزو، اب٩ حارث، بٜير، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ًباض رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤ِْزو َوصُ  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی  ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس َّطُ و َحسَّ ٕ أ٧َ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب َِٟحارٔٔث  َو اب٩ُِ ا

٠ًََِيطٔ َو  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وُُل َس٤ٔ ُ٘ ًَبَّإض َي ُت اب٩َِ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا ٍَ َس ١ُ َس٤ٔ َْ ٤ََّا ٣َ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ َس٥ََّ٠ َي

 ٔ ت َٗ وزُ فٔی َػَس ٌُ ٕة ث٥َُّ َي َٗ ُٚ بَٔؼَس َّٟٔذی یََتَؼسَّ ِيئَطُ ا َٗ ِٟک٠َِٔب َي٘ٔيُئ ث٥َُّ َیأِك١ُُ  ١ٔ ا َْ ٤َ َٛ  طٔ 

اہرفؿ نب دیعس ا،یل، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، انب احرث، ریکب، دیعس نب بیسم، رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ہق رکے رھپ اانپ دصہق و ا ے ا یس ےہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس آدیم یک اثمؽ وج اےنپ امؽ ےس دص

 ےسیج ہک ےتک یک اثمؽ وج ےق رک ےک رھپ اینپ ےق اھک ےل۔

 اہرفؿ نب دیعس ا،یل، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، انب احرث، ریکب، دیعس نب بیسم، رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق وک و ا  ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1680    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ ُت  ٌِ ُة َس٤ٔ

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤َُِٟشئَّب  ٌٔئس ب٩ِٔ ا ِيئٔطٔ َس َٗ ائٔٔس فٔی  ٌَ ِٟ ائُٔس فٔی صٔبَتٔطٔ كَا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ  طٔ َوَس٠َّ

دمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، دیعس نب بیسم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 



 

 

 و ا ے فاےل یک رطح ےہ۔رکمی  ے اراشد رفامای اےنپ ہبہ وک و ا ے فاال اینپ ےق وک 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، دیعس نب بیسم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

  ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیمدصہق وک و ا 

     1681    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، سٌيس، ٗتازہ، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َس ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٠َِْطُ و َحسَّ ٣ٔ ٔ  َتاَزَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، داتدہ، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ہی دحثی رابرہک ایس رطح یک ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، داتدہ، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق وک و ا  ے یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1682    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣دزومی، وہيب، ًبساہلل ب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ كَاُوٕض  ث٨ََا  ث٨ََا ُوَصِيْب َحسَّ ٤َِِٟدزُومٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ و َحسَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ   

 ٔ ائُٔس فٔی صٔبَت ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِيئٔطٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ وزُ فٔی  ٌُ ِٟک٠َِٔب َي٘ٔيُئ ث٥َُّ َي  طٔ كَا

ااحسؼ نب اربامیہ، زخمفیم، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ۔فآہل فملس  ے رفامای اےنپ ہبہ وک و ا ے فاال ااسی ےہ ہک اتک ےق رکے رھپ اینپ ےق وک و ا ے

 ااحسؼ نب اربامیہ، زخمفیم، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

 ؿہبہ اک ایب :   ابب



 

 

 ہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1683    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ٌَا٪ ب٩ بظير، حرضت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث٨ََا َیِحٌ ٔس ب٩ِٔ اَٟحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ٩ًَِ ح٤َُِيسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٌِ ُّ٨

 َّ ا٢َ إٔ٪َّ أَبَاُظ أَتَی بٔطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َُّط  ٕ أ٧َ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ثَا٧ٔطٔ  ٕ یَُحسِّ ِّی ٧ََح٠ُِت ابِىٔی َبٔظير ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 َٓ ١َِْ َصَذا  َٟٔسَک ٧ََح٠َِتطُ ٣ٔ ٥َ أَك١َُّ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّی َصَذا ََُُل٣ّا كَاَ٪ لٔی  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ َُل  َ٘

 َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ طُ اہللُ  ٌِ  اِرٔج

ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، دیمح نب دبعارلنمح ، دمحم نب امعنؿ نب ریشب، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ہک اےس اس ےک فادل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض نو ے  و رعض ایک ںیم  ے اےنپ اس ےٹیب وک اانپ 

الغؾ ہبہ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و  ے اینپ امتؾ افالد وک ایس رطح ہبہ ایک ےہ اس  ے اہک  ںیہ روسؽ  اکی

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس ےس و اےل

 ، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، دیمح نب دبعارلامحؿ، دمحم نب امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1684    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابزاہي٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ٌَا٪، حرضت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس اٟزَّحِ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ َس ٩ًَِ و َحسَّ ٤َأ٪  ٌِ ٔس ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ٔ٤َ َو٣َُح٤َّ

ِّی ٧ََح٠ِ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ أَتَی بٔی أَبٔی إ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظير ٌِ ا٢َ أَك١َُّ ب٨َٔيَک ا٨ُّٟ َ٘ َٓ ُت ابِىٔی َصَذا ََُُل٣ّا 

َٓاِرزُِزظُ  ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ  ٧ََح٠َِت 

نب ییحی، اربامیہ نب دعس، انب باہب، دیمح نب دبعارلنمح ، دمحم نب امعنؿ، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ییحی 



 

 

ےہ ہک ےھجم ریمے فادل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض نو ے افر رعض ایک ںیم  ے اےنپ اس ےٹیب ہبہ 

 فآہل فملس  ے رفامای ایک  و  ے اےنپ امتؾ وٹیبں وک ہبہ ایک اس  ے رعض ایک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایک آپ یلص اہلل ہیلع

 رفامای اس ےس فا س ےل و۔

 ییحی نب ییحی، اربامیہ نب دعس، انب باہب، دیمح نب دبعارلامحؿ، دمحم نب امعنؿ، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1685    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٥ اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ ابوطیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي :  راوی

 وہب، یو٧ص، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی

 َ ُٗت ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ث٨ََا أَبُو َطِیَبَة َوإِٔسَح ٕس و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ِیَبُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح 

ُٙ ب٩ُِ إٔبِزَ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  ثَىٔی رَحِ اَُل ح و َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ اصٔي٥َ َو

ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ فٔی َحٔسیْٔض٤َٔا أَك١َُّ ب٨َٔيَک َوفٔی حَ أَِخبََر٧َا  َٓ ٤َْز  ٌِ ا یُو٧ُُص َو٣َ ٔ أ٣ََّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  ٤َْز ك٠ُُّ ٔسیٔث ٌِ

ًَِبسٔ ا ٤َأ٪ َوح٤َُِئس ب٩ِٔ  ٌِ ٔس ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َٟٔسَک َورَٔوایَُة ا٠َِّٟئث  ٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َبٔظيّرا َجاَئ ا٠َِّٟئث َواب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة أَك١َُّ َو

٤َا٪ٔ  ٌِ  بٔا٨ُّٟ

 اوبہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ انب ایب رمع، انب ہنییع، ہبیتق، انب رل ، ق ، نب دعس، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، ااحسؼ نب اربامیہ،

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی ہی دحثی اؿ فلتخم اانسد ےس رمفی یھب ےہ۔

وبہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ انب ایب رمع، انب ہنییع، ہبیتق، انب رل ، ق ، نب دعس، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، ااحسؼ نب ا :  رافی

 اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1686    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، جزیز، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَِلاُظ أَبُوُظ  َحسَّ ِس أَ َٗ ا٢َ َو َٗ  ٕ ٤َاُ٪ ب٩ُِ َبٔظير ٌِ ث٨ََا ا٨ُّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َجزٔیْز 

ک١َُّ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَِلا٧ٔيطٔ أَبٔی  ا٢َ أَ َٗ ََل٦ُ  ُِ ِٟ ٥َ ٣َا َصَذا ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِلِيَت َصَذا  إِٔخوَ ََُُل٣ّا  ٤َا أَ َٛ ًَِلِیَتُط  تٔطٔ أَ

ا٢َ ََفُزَّظُ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ 

ہبیتق نب دیعس، رجری، اشہؾ نب رعفہ، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ہک فادل  ے ا ںیہ اکی الغؾ 

ایک ےہ رعض ایک ریمے ابپ  ے اےس ےھجم ہبہ ایک ےہ آپ یلص اہلل اطع ایک  و ا ںیہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہی رفامای ہی الغؾ 

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و  ے اس ےک اھبویئں ںیم ےس بس وک ایس رطح دای ےہ اسیج ا ںیہ اطع ایک اس  ے رعض ایک  ںیہ آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و اےس و اےل۔

 نب رعفہ، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، رجری، اشہؾ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1687    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًباز ب٩ ًوا٦، حؼين، طٌيی، ٤ٌَا٪ ب٩ بظير، یحٌی ب٩ یحٌی، ابواُلحوؾ، حؼين، طٌيی،  :  راوی

 حرضت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ حَُؼيِٕن  ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا  َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ٤َاَ٪ ب٩َِ َبٔظير ٌِ ُت ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ

٤َأ٪ ب٩ِٔ بَ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  َٟطُ أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ُى  ِٔ ًَلَیَّ أَبٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ  َٚ ا٢َ َتَؼسَّ َٗ  ٕ ٔظير

 َ٘ َٓ ٔف ٣َأٟطٔ  ٌِ َٓا٧َِل٠َ بَٔب ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی ُتِظضَٔس َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ًََِزةُ ب٨ُِٔت َرَواَحَة َُل أَِرَضی َحً ِّی  َِٟت أُم ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ ا َٙ أَبٔی إ

َّی اہللُ ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًٔی  َٗ ًَلَی َػَس ٥َ ُٟٔيِظضَٔسُظ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َُل َػل َٗ َٟٔسَک ك٠ُِّض٥ِٔ  ٠َِت َصَذا بَٔو ٌَ َٓ ٥َ أَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

ةَ  َٗ َس زَّ ت٠َِٔک اٟؼَّ ٍَ أَبٔی ََفَ َج ٥ِ ََفَ ُٛ ٔ ًِسُٟٔوا فٔی أَِوَُلز وا اہلَل َوا ُ٘ ا٢َ اتَّ َٗ 

، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد نب تراؾ، نیصح، یبعش، امعنؿ نب ریشب، ییحی نب ییحی، اوباالوحص، نیصح

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ریمے ابپ  ے اانپ ھچک امؽ ہبہ ایک  و ریمی امں رمعہ تنب رفاہح  ے اہک ںیم اس فتق کت رایض 

 ہیلع فآہل فملس ےک اپس  ںیہ نوں یگ  ب کت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ ہن انبےل ریمے فادل ےھجم یبن رکمی یلص اہلل



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و  ے  ےل ےلچ اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریمے ہبہ  ر وگاہ انبںیئ۔  و ا ںیہ روسؽ اہلل

افر اینپ افالد ںیم اےنپ بس وٹیبں ےک اسھت ااسی ایک ےہ؟ اوہنں  ے اہک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل ےس ڈرف 

 ااصنػ رکف ۔ ریمے فادل و ے افر ہبہ فا س رکایل ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد نب تراؾ، نیصح، یبعش، امعنؿ نب ریشب، ییحی نب ییحی، اوباالوحص، نیصح، یبعش، رضحت امعنؿ نب  :  رافی

 ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1688    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ابی حيا٪، طٌيی، حرضت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير :  راوی

٩ًَِ ا٨ُّٟ  ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اَ٪  ٩ًَِ أَبٔی َحيَّ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ ح و َحسَّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظير ٌِ

ث٨ََا ٣ُ  ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ٕ ب٩ُِ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ َبٔظير ٌِ ثَىٔی ا٨ُّٟ ٔيیِّ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َِّئِمُّ  اَ٪ اٟت ث٨ََا أَبُو َحيَّ ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ َحسَّ َح٤َّ

َِٟتَوی بَٔضا َس٨َّة ث٥َُّ بَ  ا َٓ ٤َِِٟوصَٔبٔة ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ ُٔلب٨َِٔضا  َف ا ٌِ َِٟت أَبَاُظ َب َ ُط ب٨َِٔت َرَواَحَة َسأ َِٟت أَ٪َّ أ٣َُّ ا َ٘ َٓ َٟطُ  َّی  َسا  َُل أَِرَضی َحً

 ٔ أََخَذ أَبٔی بَٔئسی َوأ٧ََا یَِو٣َئ َٓ ًَلَی ٣َا َوَصِبَت ُٔلبِىٔی  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی ُتِظضَٔس َرُسو٢َ اہللٔ َػل َتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ َٓ ٕذ ََُُل٦ْ 

ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أ٦َُّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللُ  َ٘ َٓ َّٟٔذی َوَصِبُت ُٔلب٨َِٔضا  ًَلَی ا ًَِحَبَضا أَِ٪ أُِطضَٔسَک  َصَذا ب٨َِٔت َرَواَحَة أَ

َٟطُ  ا٢َ أَك٠َُُّض٥ِ َوَصِبَت  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َْٟس ٔسَوی صََذا  ََٟک َو ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َیا َبٔظيرُ أَ َّی اہللُ  ا٢َ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ َُل  َٗ ١َِْ َصَذا  ََل   ٣ٔ َٓ

ًَلَی َجِورٕ  ِّی َُل أَِطَضُس  إٔن َٓ  ُتِظضِٔسنٔی إّٔذا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ایب ایحؿ، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس یک امں تنب رفاہح 

کی اسؽ کت اوتلاء ںیم راھک رھپ اس اک ارادہ  ے اس ےک ابپ ےس اس ےک امؽ ںیم ےس ھچک امؽ ہبہ رک ے اک وساؽ ایک۔ اوہنں  ے ا

نوایگ اس امں  ے اہک ںیم اس فتق کت رایض  ںیہ نوں یگ  ب کت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریمے ےٹیب ےک ہبہ  ر 

 فآہل فملس ےک اپس احرض نو ے وگاہ ہن انبےل۔  و ریمے فادل  ے ریما اہھت ڑکپا افر اؿ دونں ںیم ڑلاک اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! اس یک امں تنب رفاہح دنسپ رکیت ےہ ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ےک ےٹیب ےک ہبہ  ر 

ں  ے اہک @ اوہنں  ے وگاہ انبؤں۔  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے ریشب! ایک اس ےک العفہ یھب ریتی افالد ےہ؟ اوہن



 

 

وگاہ اہک یج اہں! آپ  ے رفامای ایک  و  ے ایس رطح بس وک ہبہ ایک ےہ؟ اوہنں  ے اہک@  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و ےھجم 

 تم انب ویکہکن ںیم ملظ  ر وگایہ  ںیہ داتی۔

 ؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ایب ایحؿ، یبعش، رضحت امعن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1689    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، اس٤اًي١، طٌيی، حرضت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير :  راوی

ٕ أَ٪َّ َرُس  ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔي١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

ا َٗ ََٟک ب٨َُوَ٪ ٔسَواُظ  ا٢َ أَ ًَلَی َجِورٕ َٗ َََٓل أَِطَضُس  ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ ١َِْ َصَذا  ًَِلِيَت ٣ٔ ُض٥ِ أَ َٓک٠َُّ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ  ٢َ 

انب ریمن، اامسلیع، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ریتے اس ےٹیب 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اؿ بس وک یھب  و  ے ایس رطح اطع ایک؟ اوہنں  ے  ےک العفہ یھب ےٹیب ںیہ؟ اس  ے اہک یج اہں۔

 اہک  ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم ملظ  ر وگایہ  ںیہ داتی۔

 انب ریمن، اامسلیع، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1690    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ًاػ٥، طٌيی، حرضت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير :  راوی

ث٨ََا إِٔس  ٕ أَ٪َّ َر َحسَّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ اِْلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  َّی اہللُ َح ُسو٢َ اہللٔ َػل

ًَلَی َجِورٕ  ا٢َ ْٔلَبٔيطٔ َُل ُتِظضِٔسنٔی  َٗ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک ابپ ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اعمص، یبعش، رضح

 ےس اراشد رفامای ےھجم ملظ  ر وگاہ ہن انبؤ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اعمص، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1691    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ًبساُلًلی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، يٌ٘وب زورقی، اب٩ ٠ًيہ، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي :  راوی

 زاؤز ب٩ ابی ہ٨س، طٌيی، حرضت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاص ث٨ََا إِٔسَح ًِلَی ح و َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ َِٟوصَّأب َو ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َحسَّ ٌّ ِوَرقٔیُّ َج٤ٔي وُب اٟسَّ ُ٘ ٌِ ي٥َ َوَي

وَب  ُ٘ ٌِ ُى َٟٔي ِٔ َة َوا٠َّٟ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ أَبٔی ص٨ِٕٔس  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٙ بٔی أَبٔی یَِح٠ٔ٤ُىٔی إ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ  ٕ ٤َاَ٪   اِطَضِس َبٔظير ٌِ ِس ٧ََح٠ُِت ا٨ُّٟ َٗ ِّی  أَن

 ًَ أَِطضِٔس  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ ٤َاَ٪  ٌِ ١َِْ ٣َا ٧ََح٠َِت ا٨ُّٟ ِس ٧ََح٠َِت ٣ٔ َٗ ا٢َ أَك١َُّ ب٨َٔيَک  َ٘ َٓ َذا ٩ِ٣ٔ ٣َالٔی  َٛ َذا َو ا٢َ َٛ َٗ َُيِرٔی ث٥َُّ  لَی َصَذا 

ا٢َ بَ  َٗ ِٟبٔرِّ َسَواّئ  َِٟيَک فٔی ا ٔ َک أَِ٪ یَُٜو٧ُوا إ ََل إّٔذاأََيُْسُّ َٓ ا٢َ  َٗ  لَی 

دمحم نب ینثم، دبعاواہب، دبعاالیلع، ااحسؼ نب اربامیہ، وقعیب دفریق، انب ہیلع، اامسلیع نب اربامیہ، داؤد نب ایب دنہ، یبعش، رضحت 

 اے اہلل امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل ےھجم ا ےن رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل ےئگ افر رعض ایک

 ےک روسؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وگاہ نب اجںیئ اس  ر ہک ںیم  ے امعنؿ وک اےنپ امؽ ےس اانت اانت ہبہ ایک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع

امای اس فآہل فملس  ے رفامای ایک  و  ے امعنؿ یک رطح اےنپ وٹیبں وک ہبہ ایک ےہ؟ اوہنں  ے اہک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رف

 ر ریمے العفہ یسک دفرسے وک وگاہ انب ۔ رھپ رفامای ایک  و وخش ےہ اس ابت  ر ہک فہ بس ریتے ےیل یکین ںیم ربارب نوں؟  و اوہنں  ے 

 )فادل(  ے اہک ویکں  ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رھپ ااسی تم رک۔

ؼ نب اربامیہ، وقعیب دفریق، انب ہیلع، اامسلیع نب اربامیہ، داؤد نب ایب دنہ، یبعش، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، دبعاالیلع، ااحس :  رافی

 رضحت امعنؿ نب ریشب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایب

     1692    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ازہز، اب٩ ًو٪، طٌيی، حرضت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا أَِزَصزُ َحسَّ لٔیُّ َحسَّ َٓ ٤َاَ٪ ا٨َِّٟو ِْ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ ا٢َ ٧ََح٠َىٔی أَبٔی ٧ُِحَّل  َحسَّ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ

ًَِلِیَتطُ صَ  َٟٔسَک أَ ا٢َ أَك١َُّ َو َ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُٟٔيِظضَٔسُظ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٟبٔرَّ ث٥َُّ أَتَی بٔی إ َِٟيَص تُزٔیُس ٨ِ٣ُٔض٥ِ ا ا٢َ أَ َٗ ا٢َ َُل  َٗ َذا 

 ٔ٣ َّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ّسا  ثُِت بٔطٔ ٣َُح٤َّ َحسَّ َٓ ِوٕ٪  ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ِّی َُل أَِطَضُس  إٔن َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بَلَی  َٗ ارٔبُوا ١َِْ ٣َا تُزٔیُس ٩ِ٣ٔ َذا  َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ث٨َِا أ٧َ ٤َا َتَحسَّ

 ٥ِ ُٛ ٔ  بَيَِن أَِوَُلز

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے ابپ  ے ےھجم ہبہ ایک ادمح نب امثعؿ ونیلف، ازرہ، انب ترؿ، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل

 ۔ رھپ ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ال ے اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس  ر وگاہ انبںیئ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع

 ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و ےسیج اس  فآہل فملس  ے رفامای ایک  و  ے اےنپ امتؾ وٹیبں وک ہی اطع ایک ےہ؟ اس  ے اہک

ےس یکین اک ارادہ رکات ےہ ہک ایس رطح اؿ ےس یکین اک ارادہ  ںیہ رکات؟ اس  ے اہک ویکں  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای 

اہک ےھجم ہی دحثی ایس رطح ایبؿ یک یئگ ہک آپ یلص ںیم وگاہ  ںیہ اتنب ۔ انب ترؿ  ے اہک ںیم  ے دحثی دمحم ےس ایبؿ یک۔ اوہنں  ے 

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےنپ وٹیبں ںیم رباربی رکف ۔

 ادمح نب امثعؿ ونیلف، ازرہ، انب ترؿ، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ ںیم ضعب افال وک زایدہ دےنی یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1693    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَحِ  َِٟت ا٣َِزأَةُ بَ َحسَّ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ًَ ٕ ا٧َِح١ِ ابِىٔی ََُُل٣ََک ٤َُس ب٩ُِ  ٔظير

َّی اہللُ  َتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟتىٔی أَِ٪ أ٧ََِح١َ َوأَِطضِٔس لٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ إٔ٪َّ اب٨ََِة ََُٓلٕ٪ َسأ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

 ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َٟطُ إِٔخَوْة  ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت أَِطضِٔس لٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ١َِْ ٣َا اب٨ََِضا ََُُلمٔی َو ًَِلِيَت ٣ٔ ُض٥ِ أَ َٓک٠َُّ ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ

َل  ًِ ٕ أَ ٓٙ ًَلَی َح ِّی َُل أَِطَضُس إُٔلَّ  ٔن ٠َِيَص َيِؼ٠ُُح َصَذا َوإ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ  ِیَتُط 

ادمح نب دبعاہلل نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریشب یک ویبی  ے اہک ریمے ےٹیب ےک ےیل 

 ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انبو ۔ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آ ے افر اانپ الغؾ ہبہ رکدف افر اس  ر روسؽ اہلل یلص اہلل



 

 

 رعض ایک ہک الفں یک یٹیب  ے ھجم ےس اہک ےہ ہک ںیم اانپ الغؾ اس ےک ےٹیب وک ہبہ رکدفں افر اس  ے اہک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس  ے رفامای ایک اس ےک افر اھبیئ ںیہ اس  ے اہک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  فآہل فملس وک وگاہ انب ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

رفامای ایک اؿ بس وک  و  ے دای ےہ  س رطح  و  ے اےس اطع ایک ےہ؟ اس  ے اہک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی در ت 

  اتنب۔ ںیہ ےہ افر ںیم قح ےک العفہ یسک ابت  ر وگاہ  ںیہ

 ادمح نب دبعاہلل نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1694    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  ٩ِ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  َجابٔز

ََّضا ٠َّٟٔذٔ  إ٧ٔ َٓ ٘ٔبٔطٔ  ٌَ ٔ َُٟط َوٟ ٤ًَِٔز ٤ًَُِزی  ُ ا٢َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ أ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِلاصَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّٟٔذی أَ ٔلَی ا ٍُ إ ًِٔلَيَضا َُل َتزِٔج ُ ی أ

 ِٟ ِت ٓٔيطٔ ا ٌَ َٗ ًََلاّئ َو ًَِلی  َّطُ أَ  ٤ََوارٔیُث ْٔل٧َ

ییحی نب ییحی، انب باہب، ایب ہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 وک اس ےک ےیل افر اس ےک فراثء ےک ےیل رمع رھب ےک ےیل ہبہ یک یئگ  و ہی ہبہ اس ےک ےیل ےہ  ےس دای ایگ ےہ۔  س 

 
  

رفامای  س ش

 دای ےہ اس یک رطػ  ںیہ و ے اگ ویکہکن اس  ے ا یس اطع یک ےہ  س ںیم فراتث اجری نو یئگ۔  ے اےس

 ییحی نب ییحی، انب باہب، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1695    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

ُس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َِٟيْث  ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ َٗ ب٩ُِ ُر٣ِٕح 

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ِبٔس اہللٔ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٤ًََِز َر َس٤َ٠ََة  ٘ٔبٔطٔ ٩ِ أَ ٌَ ٔ َُٟط َوٟ ُجَّل ٤ًَُِزی 

٢ٔ َحٔسیْٔطٔ أَ  ا٢َ فٔی أَوَّ َٗ ٘ٔبٔطٔ َُيَِر أَ٪َّ یَِحٌَی  ٌَ ٔ ٤ًَِٔز َوٟ ُ ُط ٓٔيَضا َوهَٔی ٩ِ٤َٟٔ أ َّ٘ ِوُٟطُ َح َٗ  ٍَ َل َٗ ِس  َ٘ ٘ٔبٔطٔ َٓ ٌَ ٔ َٟطُ َوٟ َٓهَٔی  ٤ًَِٔز ٤ًَُِزی  ُ  ی٤َُّا َرُج١ٕ أ

انب باہب، ایب ہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، ق ،،

رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  س  ے یسک آدیم افر اس ہک فراثء وک 

 ںیم اس ےک قح وک  مت رک دای افر ہی ایس افر اس ےک فراثء ےک ےیل ےہ  س وکیئ زیچ اترمع ےک ےیل ہبہ یک  و اس ےک وقؽ  ے اس زیچ

وکہبہ یک یئگ ےہ افر ییحی یک دحثی ںیم ہی اس ےک ےیل ےہ  س وک وکیئ زیچ رمع رھب ےک ےیل ہبہ یک یئگ  و ہی اس ےک ےیل افر اس ےک 

 فراثء ہک ےیل ےہ

 انب باہب، ایب ہملس، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق، ق ،، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1696    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اب٩ بْش ًبسی، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، طہاب، ٤ًزی، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت جابز ب٩  ًبساٟزح٤ا٪ :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبسٔیُّ أَِخبََر٧َا  ٌَ ِٟ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ بِْٔشٕ ا ًَ ثَىٔی  ٤َِزی َوُس٨َّتَٔضا  َحسَّ ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا اب٩ُِ ٔطَضإب 

ََِؼارٔیَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ  َ ًَِبسٔ اہللٔ اِْل ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  ا٢َ ٩ًَِ َحٔسیٔث أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

٤ََز َرُجَّل ٤ًُِ  ًِ َّ أَی٤َُّا َرُج١ٕ أَ ًِٔلَيَضا َوإ٧ٔ ُ ََّضا ٩ِ٤َٟٔ أ إ٧ٔ َٓ ًََ٘ٔبَک ٣َا بَقَٔی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أََحْس  ََٜضا َو ًَِلِیُت ِس أَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٘ٔبٔطٔ  ٌَ ٔ ُط َوٟ َٟ ٍُ َزی  َضا َُل َتزِٔج

٤ََِٟوارٔیُث  ِت ٓٔيطٔ ا ٌَ َٗ ًََلاّئ َو ًَِلی  َُّط أَ ٔلَی َػاحٔبَٔضا ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أ٧َ  إ

اؼ، انب رج ،، باہب، رمعی، ایب ہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل دبعارلنمح انب رشب دبعی، دبعارلز

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س صخش  ے یسک وک اس ےک ےیل افر اس ےک فراثء ےک ےیل وکیئ 

ےھجت افر ریتے فراثء وک ہبہ یک  ب کت مت ںیم ےس وکیئ یھب ابیق رےہ  و ہی ایس یک زیچ رمع رھب ےک ےیل ہبہ یک  و اےس اہک ںیم  ے ہی زیچ 



 

 

ےہ  ےس اطع یک یئگ ےہ افر زیچ اےنپ امکل یک رطػ اس فہج ےس  ںیہ و ے یگ ویکہکن اس  ے  ب وکیئ زیچ ہبہ رکدی  و اس ںیم 

 فراتث اجری نو یئگ۔

رج ،، باہب، رمعی، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض  دبعارلامحؿ انب رشب دبعی، دبعارلزاؼ، انب :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1697    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابی س٤٠ہ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٚٔ أَِخب ا ًَِبُس اٟزَّزَّ اَُل أَِخبََر٧َا  َٗ ِبٕس  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َوا٠َّٟ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َر٧َاَحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٣َ

 َٟ و٢َ هَٔی  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َي َّی اہللُ  ًَّٟٔی أََجاَز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ِزَی ا ٌُ ِٟ ٤ََّا ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٕ ََٟک ٩ًَِ َجابٔز ا٢َ هَٔی  َٗ ا إَٔذا  أ٣ََّ َٓ ٘ٔبَٔک  ٌَ ٔ َک َوٟ

ٔلَی ٍُ إ ََّضا َتزِٔج إ٧ٔ َٓ ًٔی بٔطٔ  ٣َا ًِٔظَت  ِٔ ٤َْز َوكَاَ٪ اٟزُّصِزٔیُّ ُي ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ  َػاحٔبَٔضا 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایب ہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ اترمع ہبہ  ےس 

ےہک@ ہی ریتے ےیل افر فراثء ےک ےیل افر  ب اس  ے ہی اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اجزئ راھک ہی ےہ ہک ہبہ رک ے فاال 

ہک ریتی زدنیگ ںیم ریتے ےیل ےہ  و رھپ فہ زیچ اےنپ الص امکل یک رطػ وٹ اج ے یگ رمعم  ے اہک اامؾ زرہی ایس ہک اطمقب وتفی 

 دےتی ےھت

 اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایب ہملس، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1698    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اب٩ ابی ذئب، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی  ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی َس٤٠ََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب  َُٓسیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َة ب٩ِٔ 



 

 

ٕ َوصَُو اب٩ُِ  هٔیَ  َجابٔز َٓ ٘ٔبٔطٔ  ٌَ ٔ َُٟط َوٟ ٤ًَِٔز ٤ًَُِزی  ُ َضی ٓٔي٩ِ٤َ أ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٟط بَِت٠َّة َُل َیُحوُز ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  

ِت ٓٔيطٔ  ٌَ َٗ ًََلاّئ َو ًَِلی  َّطُ أَ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة ْٔل٧َ َٗ ْن َوَُل ث٨َُِيا  ٔلی ٓٔيَضا َْشِ ٌِ كَطُ ٤ُ٠ِٟٔ ٤ََِٟوارٔیُث َْشِ ِت ا ٌَ َل َ٘ َٓ ٤ََِٟوارٔیُث   ا

دمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، انب ایب ذبئ، انب باہب، ایب ہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ افر 

ہلصیف رفامای  ےس اس ےک ےیل افر اس  فہ رضحت دبعاہلل ےک ےٹیب ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس آدیم ہک ابرے ںیم

 ہک فراث ےک ےیل اترمع ہبہ ایک ایگ فہ  ینیق وطر  ر ایس ےک ےیل ےہ ہبہ رک ے فاےل ےک ےیل اس ںیم رشط اگلان افر اٰینثتس رکان اجزئ  ںیہ

 اوبہملس  ے اہک ویکہکن اس یک رشط عطقنم رکدی۔

 انب باہب، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، انب ایب ذبئ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1699    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبيساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، خاٟس ب٩ حارث، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت جابز رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َیِحٌَی بِ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ٩ٔ َحسَّ ٕ َحسَّ ْٔير َٛ أَبٔی 

٠ًََِيطٔ َوَس  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وُُل  ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ َٟطُ ب٩ُِ  ٤َِزی ٩ِ٤َٟٔ ُوصَٔبِت  ٌُ ِٟ ٥َ ا َّ٠ 

 ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دیبع اہلل نب رمع وقارریی، اخدل نب احرث، اشہؾ، ییحی نب

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اترمع ہبہ اس ےک ےیل ےہ  س وک ہبہ ایک ایگ نو۔

 امحؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب رمع وقارریی، اخدل نب احرث، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1700    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اذ ب٩ ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ٌ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ٕ َحسَّ  ْٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ثَىٔی أَبٔی  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَّ َحسَّ ِح٩ٔ٤َ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ 

٠ٔطٔ  ِْ ا٢َ ب٤ٔٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َجابٔز

دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایس رطح رفامای۔اہلل ےک یبن یلص ا

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ ہبہ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1701    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل طُ إ ٌُ َٓ  یَزِ

ادمح نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ  ےس اوہنں  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رموفاع 

 ایبؿ ےہ۔

 ہنع ادمح نب وی،س، زریہ، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1702    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخي٤ْہ، ابی زبير، جابز :  راوی

 َ ث ا٢َ َرُسو٢ُ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٤ََة  َْ َٟطُ أَِخبََر٧َا أَبُو َخِي ُى  ِٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨َا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

٤ًَِزَ ٤ًَُِزی  َُّط ٩ِ٣َ أَ إ٧ٔ َٓ ٔشُسوَصا  ِٔ ٠َِي٥ُِٜ أ٣ََِواَل٥ُِٜ َوَُل ُت ًَ ٘ٔبٔطٔ أ٣َِٔشُٜوا  ٌَ ٔ ّتا َوٟ ا َو٣َیِّ ٤ًَِٔزَصا َحيا ُ هَٔی ٠َّٟٔٔذی أ َٓ 

د ہن ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، ایب زح ،، اجرب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اےنپ اوماؽ وک رفےک روھک افر اس ںیم اسف

 ایگ افر اس ےک فاروثں اک ےہ وخاہ زدنہ نو ای رم اج ے۔ رکف ویکہکن  س صخش  ے رمع رھب ہبہ ایک  و ایس ےک ےیل ےہ  ےس ہبہ ایک



 

 

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، ایب زح ،، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1703    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بْش، ححاد ب٩ ابی ٤ًْا٪، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، سٔيا٪،  :  راوی

 ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، ابی زبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبةَ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  َحسَّ ٤َِْاَ٪ ح و َحسَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ أَبٔی ًُ ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

ثَىٔی أَ  ٤َٔس َحسَّ ًَِبٔس اٟؼَّ َِٟوارٔٔث ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َياَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔي ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٩ًَِ َوإِٔسَح ٩ًَِ أَیُّوَب ك١ُُّ  بٔی  ی  َجسِّ

 َْ ىَی َحٔسیٔث أَبٔی َخِي ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٤ََة َوفٔی َحٔسیٔث أَیُّوَب ٩ِ٣ٔ اٟزِّیَاَزةٔ َصُذَُلٔئ 

 َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  ٤ٔزُوَ٪ ا ٌِ ََِؼاُر ُي َ ١َ اِْل ٌَ ا٢َ َج ٠َِي٥ُِٜ أ٣ََِواَل٥ُِٜ َٗ ًَ ٥َ أ٣َِٔشُٜوا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اجحج نب ایب امثعؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، دبعاوارث نب دبعادمصل،

 ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ایس رطح ےسیج ایب ہمثیخ ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےہ افر اویب یک دحثی ںیم ہی زایدیت ااصنر اہمرجنی وک اترمع ہبہ رک ے ےگل  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  یک دحثی ںیم

 اراشد رفامای اےنپ اموں وک اےنپ اپس رفک روھک۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اجحج نب ایب امثعؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، دبعاوارث نب  :  رافی

 دبعادمصل، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1704    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل :  راوی

 ُٙ ٍٕ َوإِٔسَح ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو  و َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُى ُٔلب٩ِٔ َرآ ِٔ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوا٠َّٟ



 

 

َِّٓيِت  َِّی َوتُُو ََٟضا ث٥َُّ تُُوف َضا اب٨ِّا  َٟ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َحائّٔلا  ٤ًَِزَِت ا٣َِزأَْة بٔا ا٢َ أَ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٌِ اٟزُّبَيِر َُٟط إِٔخَوْة ب٨َُوَ٪ َب َّٟسا َو ِت َو َٛ َسُظ َوَتَز

ٔ ب١َِ كَاَ٪ ْٔلَبٔی٨َا َحَيا ٤َز ٌِ ٤ُِٟ ا٢َ ب٨َُو ا َٗ َِٟی٨َا َو ٔ َِٟحائُٔم إ ٍَ ا ٤َٔزةٔ َرَج ٌِ ٤ُِٟ َُٟس ا ا٢َ َو َ٘ َٓ ٤َٔزةٔ  ٌِ ٕٚ ٣َِولَی ٤ُ٠ِٟٔ ٔلَی كَارٔ اِخَتَؼ٤ُوا إ َٓ َتُط َو٣َِوَتُط 

َظ  َٓ ًَا َجابّٔزا  َس َٓ ٤َاَ٪  ِْ َتَب ًُ َٛ ْٚ ث٥َُّ  َضی بَٔذَٟٔک كَارٔ َ٘ َٓ ٤َِزی َٟٔؼاحٔبَٔضا  ٌُ ِٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَی ضَٔس  إ

َٓأ٣ََِضی َذَٟٔک  َٚ َجابْٔز  ٠٤َِٟٔٔک َػَس ِبُس ا ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ أَِخبََرُظ َذَٟٔک َوأَِخبََرُظ بَٔظَضاَزةٔ َجابٔز َٓ ٠٤َِٟٔٔک  ِبٔس ا َِٟحائَٔم ًَ َٔک ا إٔ٪َّ ذَٟ َٓ  ْٚ  كَارٔ

 ٔ َِٟيِو٦ َّی ا ٔ َحً ٤َز ٌِ ٤ُِٟ  َٟٔبىٔی ا

دمحم نب راعف، ااحسؼ نب وصنمر، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل ےس رفاتی ےہ ہک دمہنی ںیم اکی 

دعب فہ تررت یھب وفت نویئگ افر افالد ٹوھڑی وج اس رم ے فاےل تررت  ے اانپ ابغ اےنپ ےٹیب وک ہبہ ایک رھپ فہ وفت نوایگ افر اس ہک 

ےک ےٹیب افر اھبیئ ےھت وج رمع ہبہ رک ے فایل تررت یک افالد  ے تررت ہک ےٹیب ےھت  و ہبہ رک ے فایل تررت یک افالد  ے اہک ابغ امہری 

امہرے ابپ یہ ےک یئل ےہ اس یک زدنیگ افر ومت ںیم  رطػ وٹ آ ای افر  ےس رمع رھب ےک ےیل ہبہ ایک ایگ اس ےک ےٹیب  ے اہک ہکلب ہی

اوہنں  ے رضحت اطرؼ ےک اپس اانپ ڑگھجا آ ش ایک وج رضحت امثعؿ ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت  و اوہنں  ے رضحت اجرب ریض اہلل 

ہک ہی ابغ ایس اک ےہ  ےس اترمع ےک  اعتٰیل ہنع وک ولباای  و اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقؽ  ر وگایہ دےتی نو ے اہک

ےیل ہبہ ایک ایگ ےہ  و اطرؼ  ے ایس ہلصیف رکدای رھپ دبعاکلمل وک ھکل رک اس یک ربخ دی افر اےس رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک 

افر فہ ابغ آج کت ہبہ  باہدت ف وگایہ یک یھب ربخ دی  و دبعاکلمل  ے اہک اجرب  ے چس اہک ےہ اطرؼ  ے اس ےک اطمقب مکح اجری رکدای

 ےیک نو ے ےک ڑلوکں ےک اپس ےہ۔

 دمحم نب راعف، ااحسؼ نب وصنمر، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1705    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابی برک، اسحاٚ، ابوبرک، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، حرضت س٠امی٪ ب٩  :  راوی

 يشار

ُٙ بِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح َياُ٪ ب٩ُِ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ ُى ْٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٩ُ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ

ًَبِ  ٔ ب٩ِٔ  ِو٢ٔ َجابٔز َ٘ ٔ ٤َِزی ٠َِٟٔوارٔٔث ٟ ٌُ ِٟ َضی بٔا َٗ ا  ّٗ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ كَارٔ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ًَ ًَُیِی٨ََة  َّی سٔ اہللٔ  ٩ِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل



 

 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ایب رکب، ااحسؼ، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، رضحت امیلسؿ نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک اطرؼ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وقؽ یک فہج  ے رمع رھب ےک ہبہ اک ہلصیف فراث ےک ےیل ایک رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک روس

 ےس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ایب رکب، ااحسؼ، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، رضحت امیلسؿ نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1706    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

َّی َو٣َُح٤َّ  ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ

٤َِزی َجائٔزَةْ  ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ًََلإئ 

نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص  دمحم نب ینثم، دمحم

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اترمع ہبہ اجزئ ےہ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1707    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س ب٩ ٗتازہ، ًلاء، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس اب٩ حارث، سٌي :  راوی

 ًَ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيْس  ث٨ََا َس َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا ٩ًَِ َحسَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ِ

َّطُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٤َِزی ٣ٔيَراْث ْٔلَص٠َِٔضاا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ 



 

 

ییحی نب بیبح احریث، اخدل انب احرث، دیعس نب داتدہ، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس  ے اراشد رفامای اترمع ہبہ اس الہ ف ایعؽ ےک ےیل ریماث ےہ  ےس ہبہ ایک ایگ ےہ۔

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل انب احرث، دیعس نب داتدہ، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1708    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، َرضا ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہيک، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة 

٤َِزی َجائٔزَةْ  ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔيٕک   َبٔظير

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضنا نب ا،س، ریشب نب کیہن، رضحت 

 ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اترمع ہبہ رکان اجزئ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضنا نب ا،س، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1709    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس اب٩ حارث، سٌيس، حرضت ٗتا زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َتاَزَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاو َحسَّ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيْس  ث٨ََا َس َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ا٢َ ث٨َٔيطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب َحسَّ َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ  ٔ ز

ا٢َ َجائٔزَةْ  َٗ  ٣ٔيَراْث ْٔلَص٠َِٔضا أَِو 

 ےس یھب اس  دن ےس ہی دحثی رمفی ےہ ہک اترمع ہبہ اس ییحی نب بیبح، اخدل انب احرث، دیعس، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 الہ فایعؽ ےک ےیل ریماث ےہ ای رفامای رمعی اجزئ ےہ۔

 ییحی نب بیبح، اخدل انب احرث، دیعس، رضحت دات دہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ : ابب

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1710    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوخي٤ْہ، زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یهی، اب٩ سٌيس ٗلا٪، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ث اَُل حَ َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ ٨َزٔیُّ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ َّی ا ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ٤ََة ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َْ ٌٔيٕس ٨َا أَبُو َخِي ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ َس سَّ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٍْ ٔ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ُط َطِيْئ  ا َٟ ُّٙ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا٢َ ٣َا َح َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َػل

ِي٠ََتئِن إُٔلَّ َوَؤػیَُّتطُ ٣َُِٜتوبَْة ٨ًَِٔسظُ  َٟ  یُزٔیُس أَِ٪ یُوصَٔی ٓٔيطٔ َیبٔيُت 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبہمثیخ، زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، یحی، انب دیعس اطقؿ، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اس املسمؿ ےک ےئل انمبس  ںیہ  س ےک اپس وکیئ زیچ نو افر فہ اس ںیم فتیص 

 اک ارادہ راتھک نو ہک فہ دف راںیت سگار دے وسا ے اس ےک ہک اس یک فتیص یھکل نویئ اس ےک اپس وموجد ہن نو۔

 اوبہمثیخ، زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، یحی، انب دیعس اطقؿ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1711    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسة ب٩ س٠امی٪، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، حرضت ًبيس اہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس اہللٔ  ًَ َ٪ َو ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ص٤َُا  ثَىٔی أَبٔی لِٔکَ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٕ ح و َحسَّ  ب٩ُِ ٤َُ٧يِر

وَُل یُزٔیُس أَِ٪ یُوصٔیَ  ُ٘ ٥ِ َي َٟ ُط َطِيْئ یُوصٔی ٓٔيطٔ َو َٟ اَُل َو َٗ َُّض٤َا  ٔ َُيَِر أ٧َ   ٓٔيطٔ ًُبَِئس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز



 

 

 نب ریمن، انب ریمن، رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب دفرسی  دن ےک اسھت ہی اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، دبعاہلل

دحثی رابرہک رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک اس ےک وکیئ زیچ نو  س ںیم فتیص نو یتکس نو ۔ اوہنں  ے ہی  ںیہ اہک ہک فہ اس ںیم 

 فتیص رک ے اک ارادہ راتھک نو۔

 ة نب امیلسؿ، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن، رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1712    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكا١٣ ححسری، ح٤از اب٩ زیس، زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ اب٩ ٠ًية، ایوب، ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص، ہارو٪  :  راوی

 ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیس ٟيثی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ہظا٦ اب٩ سٌس، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزا٪

َِٟحِحَس  ث٨ََا أَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ىٔی اب٩َِ ٠ًَُيَّ و َحسَّ ٌِ ٌٔي١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ىٔی اب٩َِ َزیِٕس ح و َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َة رٔیُّ َحسَّ

ثَىٔی َصاُروُ٪  ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ ص٤َُا  ث٨ََا اب٩ُِ  لِٔکَ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ب٩ُِ َس

َُٓسیِٕک أَ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس ا٠َِّٟيثٔیُّ ح و َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ِخبََر٧َا صَٔظا٦ْ َي

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُض٥ِ  ُط َطِيْئ یُوصٔی ٓٔيطٔ إُٔلَّ ك٠ُُّ َٟ ا  ٌّ اُٟوا َج٤ٔي َٗ ١ِْٔ َحٔسیٔث ًُبَِئس اہللٔ َو ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٨َّٔيیِّ َػل

٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ  َواَیٔة َیِحٌَی  ا٢َ یُزٔیُس أَِ٪ یُوصَٔی ٓٔيطٔ ََکٔ َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  فٔی َحٔسیٔث أَیُّوَب 

، اویب، اوباطرہ، انب فبہ، وی،س، اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، اوباکلم دجحری، امحد انب

 

 زدی، زریہ نب رحب، اامسلیع انب علی ة

 ااسہم نب زدی یثیل، دمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، اشہؾ انب دعس، انعف، انب رمعاؿ فلتخم ااسدین ےس رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ےس ہی دحثی رمفی ےہ ہک اس ےک اپس لبق فتیص وکیئ زیچ نو۔ اویب یک دحثی ںیم ےہ ہک یک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 فتیص رک ے اک ارادہ راتھک نو ییحی نع دیبع اہلل یک رفاتی یک رطح۔

، اویب، اوباطرہ، انب فبہ، وی،س، اہرفؿ نب دیعس ا :  رافی

 

،یل، اوباکلم دجحری، امحد انب زدی، زریہ نب رحب، اامسلیع انب علی ة

 انب فبہ، ااسہم نب زدی یثیل، دمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، اشہؾ انب دعس، انعف، انب رمعاؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1713    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، اب٩ وہب، ٤ًزو، اب٩ حارث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  َِٟحارٔٔث  ٤ِْزو َوصَُو اب٩ُِ ا ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا  ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ٔ َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٔطَضإب 

َٟطُ َطِيْئ یُوصٔی ٓٔيطٔ یَ  ُّٙ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا٢َ ٣َا َح َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ََٟيا٢ٕ إُٔلَّ َوَؤػیَُّتطُ أ٧َ بٔيُت ثَََلَث 

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ َذَٟٔک إُٔلَّ  ٨ًَِٔسُظ ٣َُِٜتوبَْة  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟي٠َْة ٨ِ٣ُُذ َس٤ٔ ًَلَیَّ  ٣َا ٣َزَِّت 

 َو٨ًِٔٔسی َؤػئًَّی

اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رمعف، انب احرث، انب باہب، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ۔ اوہنں  ے 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای۔ یسک املسمؿ رمد ےک ےیل انمبس  ںیہ ےہ ہک اس روسؽ اہلل

ےک اپس وکیئ زیچ اقلب فتیص نو افر فہ فتیص اےنپ اپس ھکل رک رےھک ریغب نیت راںیت سگار دے ۔ دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی دحثی ینس ےہ ھجم  ر اکی رات یھب  ںیہ سگری ہک  س ںیم  ےس رفامای  ب ےس ںیم

 ریمی فتیص ریمے اپس وموجد ہن نو

 اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رمعف، انب احرث، انب باہب، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اتایحت ہبہ ےک ایبؿ ںیم

     1714    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بس ب٩ ح٤يس، ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١، اب٩ ابی ٤ًز، ً :  راوی

 ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی

 ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ثَىٔی  اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ث٨َٔيطٔ أَبُو اٟلَّ ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث و َحسَّ ٌَ ٔک ب٩ُِ ُط

 َ ث ِي١ْ ح و َحسَّ َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ُض٥ِ َحسَّ ٤َْز ك٠ُُّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ٨َا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َو

َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث   ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

لیقع، انب ایب رمع، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت  اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،،



 

 

 زرہی ےس فلتخم ااسدین ےک اسھت ہی دحثی یک رمفی ےہ۔

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع، انب ایب رمع، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم،  :  رافی

 رضحت زرہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہتیئ امؽ یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

     1715    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس، حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ابزاہي٥ ب٩ سٌ :  راوی

سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ٤ٔئِمُّ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ًَاَزنٔی َرُسو٢ُ َحسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ   

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ىٔی ٣َا َتَزی ٩ِ٣ٔ اہللٔ َػل َِ ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ب٠ََ ُ٘ َٓ ٤َِِٟؤت  ًَلَی ا ِيُت ٨ِ٣ُٔط  َٔ ٍٕ أَِط َٔ ٩ِ٣ٔ َوَج َِٟوَزا ٔة ا  ٥َ فٔی َححَّ

 ُٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ ٠ُُْثَِی ٣َالٔی  ٔ ُٚ ب أََتَؼسَّ َٓ ٍٔ َوأ٧ََا ذُو ٣َا٢ٕ َوَُل َیزٔثُىٔی إُٔلَّ اب٨َِْة لٔی َواحَٔسْة أَ َوَج ِٟ ا٢َ َُل  ٠ُِت ا َٗ  ٔ ظ ُٚ بَٔظِِطٔ أََتَؼسَّ َٓ أَ

ُٔوَ٪ ا َّٔ َٜ ّة َیَت َٟ ًَا ََّک أَِ٪ َتَذَر َوَرثََتَک أ٨ََُِٔياَئ َخيِْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتَذَرص٥ُِ  ْٔيْر إ٧ٔ َٛ ٠ُُث  ُّْ ٠ُُث َواٟ ُّْ ّة اٟ َ٘ َٔ ََ  ُٙ ٔٔ َِٟشَت ت٨ُِ ٨َّٟاَض َو

 َّ ا٢َ َتبَِتغٔی بَٔضا َوِجَط اہللٔ إُٔلَّ أُٔجزَِت بَٔضا َحً َٗ َس أَِػَحابٔی  ٌِ ُٕ َب ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَُخ٠َّ ا٢َ  َٗ ٠َُضا فٔی فٔی ا٣َِزأَتَٔک  ٌَ ٤َُة َتِح ِ٘ ی ا٠ُّٟ

٠ََّک  ٌَ َٟ ّة َو ٌَ ِٓ ٤ًَََّل َتبَِتغٔی بٔطٔ َوِجَط اہللٔ إُٔلَّ اِزَزِزَت بٔطٔ َزَرَجّة َورٔ  ١َ٤َ ٌِ َت َٓ  َٕ ٩َِٟ تَُد٠َّ ََّک  َّی  إ٧ٔ ُٕ َحً َوا٦ْ َويرَُضَّ تَُد٠َّ ِٗ َ ٍَ بَٔک أ َٔ ی٨ُِ

ُس ب٩ُِ  ٌِ َِٟبائُٔص َس ٩ِٜٔ ا ابٔض٥ِٔ َل َ٘ ًِ ًَلَی أَ وَ٪ ا٠َُّٟض٥َّ أ٣َِٔف ْٔلَِػَحابٔی صِٔحَزَتُض٥ِ َوَُل َتزُزَّص٥ُِ  َٟطُ َرُسو٢ُ  بَٔک آََخُ ا٢َ َرثَی  َٗ َة  َٟ َخِو

َِّی  ٥َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تُُوف ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّٜةَ اہللٔ َػل  ب٤َٔ

ییحی نب ییحی یمیمت، اربامیہ نب دعس، انب باہب، اعرم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہتجح اوداع ےک 

ومہعق  ر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمی ایعدت اےسی درد ںیم یک  س ںیم ومت ےک رقبی نوایگ اھت ۔ رعض ایک اے 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اج ےتن ںیہ ہک اسیج درد ےھجم اچنہپ ےہ ںیم امدلار نوں افر ریما، ریمی اکی یٹیب ہک وسا وکیئ  اہلل ہک روسؽ!

فارث  ںیہ ۔ ایک ںیم اےنپ امؽ ےس دف اہتیئ ریخات رکدفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ۔ ںیم  ے رعض ایک ایک ںیم 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ، ہکلب اہتیئ افر اہتیئ تہب ےہ ےب کش ارگ  و اےنپ فاروثں وک امدلار فصن ریخات رکدفں؟ آپ 



 

 

ٹوھڑے ہی اس ےس رتہب ےہ ہک  و ا ںیہ گنت د ت ووگں ےک اسےنم اہھت الیھپ ے فاال ٹوھڑے افر  و امؽ یھب رخچ رکات ےہ ہک اس 

 ےھجت ارج دای اجات ےہ اہیں کت ہک فہ  ہمق وج  و اینپ ویبی ےک ہنم ںیم ڈااتل ےہ۔ ںیم  ے رعض ےس اہلل یک راض اک اطبل نوات ےہ  و اس  ر

اگ ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایک ںیم اےنپ اسویھتں ےک دعب ےھچیپ رہ اجؤں اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و رہسگ ےھچیپ ہن رےہ 

یک راض اک اطبل نواگ  و اس ےس ریتا اکی درہج دنلب نواگ افر ےڑے اگ افر اشدی  و ےھچیپ رےہ ارگ  و وکیئ یھب لمع رکے اگ  س ےس اہلل 

اہیں کت ہک ریتے ذرےعی ووگں وک عفن دای اج ے اگ افر دفرسفں وک اصقنؿ ۔ اے اہلل! ریمے احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےیل اؿ 

فا س ہن و ا  نکی دعس نب وخہل اصقنؿ ا ےن ے فاال ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل یک رجہت وک وپرا رفام دے افر اؿ وک اینپ ازیویھں  ر 

 فملس  ے اس ےک ےیل اوسفس اک ااہظر رفامای اس فہج ےس ہکم ںیم وفت نوا۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، اربامیہ نب دعس، انب باہب، اعرم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

     1716    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

وہب، یو٧ص، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩  ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، رح٠٣ہ، اب٩ :  راوی

 ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی

 َ ث َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ىٔی أَبُو اٟلَّ

اأَِخبََر٧َا اب٩ُِ َو  ِبُس اٟزَّزَّ ًَ اَُل أَِخبََر٧َا  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٤َْز صِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ

ٔ ٧َِحَوظُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ   ك٠ُُّ

، رحہلم، انب فبہ، وی،س، ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع

 رضحت زرہی ےس فلتخم اانسد ےک اسھت ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رحہلم، انب فبہ، وی،س، ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ،  :  رافی

 ، رضحت زرہیرمعم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1717    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ ابزاہي٥، ًا٣زب٩ سٌس، حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابوزاؤز ، سٔيا٪، :  راوی

 ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس یُّ  َِٟحََفٔ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح ٕس و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َزَخ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّی اہللُ َٗ ِو٢َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ىَی َحٔسیٔث اٟزُّصِزٔیِّ َو ٌِ ََٓذََکَ ب٤َٔ وزُنٔی  ٌُ ًَلَیَّ َي ٠َِيطٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

ًَّٟٔی َصاَجَز ٨ِ٣َٔضا ُظ أَِ٪ ی٤َُوَت بٔاِْلَِرٔق ا ا٢َ َوكَاَ٪ یرَِکَ َٗ َّطُ  َة َُيَِر أ٧َ َٟ سٔ ب٩ِٔ َخِو ٌِ ٥َ فٔی َس  َوَس٠َّ

ااحسؼ نب وصنمر، اوبداؤد، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، اعرمنب دعس، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ریمی ایعدت ےک ےیل رشتفی ال ے ۔ ابیق دحثی زرہی یک دحثی یک رطح ذرک یک ےہ  نکی دعس 

 ابرے ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ ذرک  ںیہ ایک  نکی ہی رفامای ہک رضحت دعس ریض اہلل نب وخہل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک

 اعتٰیل ہنع اس زنیم ںیم رمان اندنسپ رکےت ےھت اہجں ےس اوہنں  ے رجہت یک  یھ۔

 اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب وصنمر، اوبداؤد ، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، اعرمنب دعس، رضحت دعس ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

     1718    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ر، س٤اک ب٩ رحب، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہير ب٩ رحب، حش٩ ب٩ ٣وسی، زہي :  راوی

 َ ث ٕب َحسَّ ث٨ََا ٔس٤َاُک ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا ا ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ و َحسَّ ٕس  ٌِ ُب ب٩ُِ َس ٌَ ىٔی ٣ُِؼ

ٔلَی ا أَِرَس٠ُِت إ َٓ ا٢َ ٣َزِٔؿُت  َٗ ُٕ أَبٔيطٔ  ا٨ِِّٟؼ َٓ ٠ُُِٗت  َبَی  أ َٓ ٔش٥ِ ٣َالٔی َحِيُث ٔطئُِت  ِٗ ًِىٔی أَ ٠ُِت َز ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل

٠ُُث َجائٔزّا ُّْ ُس اٟ ٌِ کَاَ٪ َب َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُٔث  ُّْ َس اٟ ٌِ ََٜت َب ََٓش ا٢َ  َٗ ٠ُُث  ُّْ اٟ َٓ ٠ُُِٗت  أَبَی  َٓ 

رحب، بعصم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم امیبر  زریہ نب رحب، نسح نب ومیس، زریہ، امسک نب

نوا  و ںیم  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اغیپؾ اجیھب ۔ ںیم  ے رعض ایک ےھجم آپ اےنپ امؽ ےک میسقت رک ے یک ااجزت 

رفامای ۔ ںیم  ے فصن ےک ےیل رعض ایک  و یھب آپ یلص اہلل ہیلع دے دںی۔ ےسیج ںیم اچنوں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااکنر 

فآہل فملس  ے ااکنر رفامای ںیم  ے اہتیئ ےک ےیل رعض ایک  و اہتیئ ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ ےتہک ںیہ  و اس ےک 

 دعب اکی اہتیئ اجزئ نوایگ۔



 

 

  رحب، بعصم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، نسح نب ومیس، زریہ، امسک نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

     1719    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، س٤اک، حرضت س٤اک :  راوی

٩ًَِ ٔس  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٥َِٟ و َحسَّ ٔ ٧َِحَوُظ َو ٤َإک بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ُس  ٌِ َٓکَاَ٪ َب ٠ُُث َجائٔزّا یَِذَُکِ  ُّْ  اٟ

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک، رضحت امسک ےس رفاتی ےہ ہک اس  دن ےک اسھت ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ 

  نکی اوہنں  ے اس ےک دعب اہتیئ اجزئ نوایگ وک ذرک  ںیہ ایک

 کدمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک، رضحت امس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

     1720    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ک ب٩ ٤ًير، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗاس٥ ب٩ زَکیا، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، ًبسا٠٤ٟ :  راوی

 ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  یَّاَئ َحسَّ أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ٩ًَِ  و َحسَّ ٕس  ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ

َّی اہللُ ًَاَزنٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبٔيطٔ  َ٘ َٓ ٠ُٔث  ُّْ ٠ُِت أَبٔاٟ ُ٘ َٓ ا٢َ َُل  َٗ  ُٕ ِؼ ا٨ِّٟ َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ َُل  َٗ ٠ُِت أُوصٔی ب٤َٔالٔی ك٠ُِّطٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

ْٔيرْ  َٛ ٠ُُث  ُّْ ٥ِ َواٟ ٌَ ََ 

ہک یبن رکمی اقمس نب زرکای، نیسح نب یلع، زادئہ، دبعاکلمل نب ریمع، بعصم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی ےہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےک ےیل رشتفی ال ے  و ںیم  ے رعض ایک ںیم اےنپ وپرے امؽ یک فتیص رک دفں؟ آپ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ۔ ںیم  ے آدے ےک ےیل رعض ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ ںیم  ے رعض ایک 

ےک ےیل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں افر اہتیئ ےک ےیل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں افر اہتیئ  ایک اہتیئ



 

 

 تہب ےہ۔

 اقمس نب زرکای، نیسح نب یلع، زادئہ، دبعاکلمل نب ریمع، بعصم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

     1721    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٪ ح٤يری، حرضت سٌس رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز٣کی، ث٘فی، ایوب سدتيانی، ٤ًزو ب٩ سٌيس، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِدتَٔيانٔیِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب اٟشَّ فٔیُّ  َ٘ َّْ ث٨ََا اٟ ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ٌٔيٕس  َس

سٕ  ٌِ َٟٔس َس ٩ًَِ ثَََلثَٕة ٩ِ٣ٔ َو ِٟٔح٤ِيَرٔیِّ  َّٜةَ  ا وزُُظ ب٤َٔ ٌُ ٕس َي ٌِ ًَلَی َس ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ثُطُ  ُض٥ِ یَُحسِّ  ك٠ُُّ

ُس ب٩ُِ َخ  ٌِ ٤َا ٣َاَت َس َٛ ًَّٟٔی َصاَجزُِت ٨ِ٣َٔضا  ِس َخٔظيُت أَِ٪ أ٣َُوَت بٔاِْلَِرٔق ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٜٔيَک  ا٢َ ٣َا یُِب َٗ َبکَی  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ وِ َٓ َ٘ َٓ َة  َٟ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ّسا ثَََلَث ٣َٔزإر  ٌِ ٕٔ َس ّسا ا٠َُّٟض٥َّ اِط ٌِ ٕٔ َس ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ اِط ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ََّا َیزٔثُىٔی  َػل ْٔيّرا َوإ٧ٔ َٛ إٔ٪َّ لٔی ٣َاُّل 

َٓبٔاٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ أُوصٔی ب٤َٔالٔی ك٠ُِّطٔ  َٓ ْٔيْر اب٨ًَِٔی أَ َٛ ٠ُُث  ُّْ ٠ُُث َواٟ ُّْ ا٢َ اٟ َٗ ٠ُُث  ُّْ اٟ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ  ُٕ ِؼ ا٨ِّٟ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ ئِن  َْ ُ٠ ُّْ

 ٔ ْة َوإٔ٪َّ ٣َا َتأِك١ُُ ا٣َِزأَتَُک ٩ِ٣ٔ ٣َاٟ َٗ ًَلَی ًَٔيأَٟک َػَس َتَک  َ٘ َٔ ََ ْة َوإٔ٪َّ  َٗ َتَک ٩ِ٣ٔ ٣َأَٟک َػَس َٗ ََّک أَِ٪ إٔ٪َّ َػَس ْة َوإ٧ٔ َٗ ََ  َک َػَس َتَس

 ٔ ا٢َ بَٔئسظ َٗ ُٔوَ٪ ا٨َّٟاَض َو َّٔ َٜ ُض٥ِ یََت ًَ ِيٕع َخيِْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتَس ٌَ ا٢َ بٔ َٗ ٕ أَِو   أَص٠ََِک بَٔديِر

دمحم نب ایب رمعیکم، یفقث، اویب ایتخسین، رمعف نب دیعس، دیمح نب دبعارلنمح ریمحی، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ونیتں وٹیبں 

تی لقن یک ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اؿ یک ایعدت  ے اےنپ ابپ ےس رفا

ےک ےیل رشتفی ال ے  و فہ رف  ے ےگل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےھجت سک زیچ  ے رال دای  و رعض ایک ںیم ڈرات نو ہک ںیم 

  ے رجہت یک اسیج ہک دعس نب وخہل وفت نو ےئگ  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے نیت اس زنیم ںیم رماجؤں اہجں ےس ںیم

رمہبت رفامای اے اہلل! دعس وک افشء دے ۔ دعس  ے رعض ایک@ اے اہلل ےک روسؽ ریمے اپس تہب ریثک امؽ ف دف تل ےہ افر ریمی 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ اس  ے رعض یک دف فارث ریمی یٹیب ےہ ایک ںیم اےنپ اسرے امؽ یک فتیص رک دفں؟ آ

اہتیئ یک؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ اس  ے رعض یک آدے یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ اس  ے 

 ےہ افر ریتے اےنپ امؽ ےس دصہق رکان یھب رعض یک اکی اہتیئ یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہتیئ یک افر اہتیئ تہب



 

 

دصہق ےہ افر ریتا الہ ف ایعؽ  ر رخچ رکان یھب دصہق ےہ افر ہی ہک  و اےنپ الہ ف ایعؽ وک وخاحشیل ںیم ٹوھڑے  و ہی رتہب ےہ اس ےس ہک 

ملس  ے اےنپ اہھت ےس ااشرہ رک  و ا ںیہ اس احؽ ںیم ٹوھڑے ہک فہ ووگں ےک اسےنم اہھت الیھپےت نوں افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ہک ہی اراشد رفامای ۔

 دمحم نب ایب رمعیکم، یفقث، اویب ایتخسین، رمعف نب دیعس، دیمح نب دبعارلامحؿ ریمحی، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

     1722    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ ًتکی، ح٤از، ایوب، ٤ًزو ب٩ سٌس، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ح٤يری، حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َتکٔیُّ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ  و َحسَّ ِٟٔح٤ِيَرٔیِّ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٩ًَِ ح٤َُِيسٔ ب٩ِٔ  ٌٔيٕس  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَیُّوُب  اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َحسَّ

 ٌُ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََتاُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ََّٜة  ْس ب٤َٔ ٌِ اُٟوا ٣َزَٔق َس َٗ ٕس  ٌِ َٟٔس َس فٔیِّ  وزُظُ ثَََلثَٕة ٩ِ٣ٔ َو َ٘ َّْ ٔ َحٔسیٔث اٟ  ب٨َِٔحو

ی، امحد، اویب، رمعف نب دعس، دیمح نب دبعارلنمح ریمحی، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہک نیت وٹیبں ےس رفاتی ےہ 

ک

 

غی

اوبرعیب 

دت ےک ےیل ہک رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہکم ںیم امیبر نو ے  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس اؿ یک ایع

 رشتفی ال ے ۔ ابیق دحثی یفقث یک دحثی یک رطح ےہ۔

ی، امحد، اویب، رمعف نب دعس، دیمح نب دبعارلامحؿ ریمحی، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ک

 

غی

 اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

     1723    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساُلًلی، ہظا٦، ٣ح٤س، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت سٌس ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ثَىٔی ثَََلثَْة و َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ ٨َا 

أََتاظُ  َٓ ََّٜة  ْس ب٤َٔ ٌِ ا٢َ ٣َزَٔق َس َ٘ َٓ ١ِْٔ َحٔسیٔث َػاحٔبٔطٔ  ث٨ُٔيطٔ ب٤ٔٔ ُض٥ِ یَُحسِّ ٔس ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ك٠ُُّ ٌِ َٟٔس َس َّ  ٩ِ٣ٔ َو ٠ًََِيطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ی اہللُ 

ِٟٔح٤ِيَرٔیِّ  ٩ًَِ ح٤َُِيٕس ا ٌٔيٕس  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس ًَ ١ِْٔ َحٔسیٔث  وزُُظ ب٤ٔٔ ٌُ ٥َ َي  َوَس٠َّ



 

 

دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، دمحم، دیمح نب دبعارلنمح ، رضحت دعس نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہک وٹیبں  ے اکی دفرسے یک 

 ہکم ںیم امیبر نو ےئگ  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک امیترداری ےک ےیل رشتفی رطح دحثی رفاتی یک ےہ ہک رضحت دعس

 ال ے ۔ ابیق دحثی دیمح ریمحی یک دحثی یک رطح ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، دمحم، دیمح نب دبعارلامحؿ، رضحت دعس نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

     1724    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوَکیب، وٛيٍ، ابوَکیب، اب٩ ٤٧ير، ہظا٦،  ابزاہي٥ ب٩ ٣وسٰی رازی، ًيسٰی يٌىی اب٩ یو٧ص، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، :  راوی

 رعوہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَب ىٔی اب٩َِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ٌِ ثَىٔی إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی َي اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ

 ٔ ث٨ََا َوٛ ًَبَّ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ُض٥ِ  ٕ ك٠ُُّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٍْ ح و َحسَّ ِو أَ٪َّ ي َٟ ا٢َ  َٗ إض 

 َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ٍٔ ُ ٔلَی اٟزُّب ٠ُٔث إ ُّْ وا ٩ِ٣ٔ اٟ ُـّ َُ ٍٕ ا٨َّٟاَض  ْٔيْر َوفٔی َحٔسیٔث َوٛٔي َٛ ٠ُُث  ُّْ ٠ُُث َواٟ ُّْ ا٢َ اٟ

ْٔيرْ  َٛ بٔيْر أَِو  َٛ 

اربامیہ نب ومٰیس رازی، ٰیسیع ینعی انب وی،س، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ، رعفہ، رضحت انب 

رک ےک وچاھتیئ ںیم فتیص رکںی ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکش وگ اہتیئ ےس مک 

 فآہل فملس  ے ثلث یک ااجزت دی افر اراشد رفامای ثلث )اہتیئ( تہب ےہ فعیک یک دحثی ںیم ےہ ہک تہب ےہ افر ریثک ےہ۔

رکبی، انب ریمن، اشہؾ، رعفہ، اربامیہ نب ومٰیس رازی، ٰیسیع ینعی انب وی،س، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، اوب :  رافی

 رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم وک دصاقت اک وثاب ےنچنہپ ےک ایبؿ ںیم

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک دصاقت اک وثاب ےنچنہپ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1725    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١ اب٩ جٌَف، اُلًَلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٌٔيٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ََفٕ  ٌِ ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ

٥ِ یُ  َٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أَبٔی ٣َاَت َوَتَزَک ٣َاُّل َو ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٗ َٚ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل  ٨ًَِطُ أَِ٪ أََتَؼسَّ  ُ ََٜفِّ َض١ِ یُ َٓ ٨ًَِطُ ؤؾ 

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ 

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع انب رفعج، االالعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

یک  و آدیم  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ریما ابپ وفت نوایگ ےہ افر اس  ے امؽ ٹوھڑا ےہ  نکی فتیص  ںیہ 

 ارگ ںیم اس یک رطػ ےس دصہق رکفں  و اس ےک انگہ اعمػ ےیک اجںیئ ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع انب رفعج، االالعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک دصاقت اک وثاب ےنچنہپ ےک ایبؿ ںیم

     1726    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ازہير ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌيس، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَائَٔظَة أَ   ٩ًَِ َوَة أَِخبََرنٔی أَبٔی  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٗ ٪َّ َرُجَّل 

 َ ِو َتک َٟ ِّی أَُه٨َُّضا  ٔن ُشَضا َوإ ِٔ ََ ُِٓت٠َٔتِت  َِّی ا ٥ِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أُم ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٨َِضا  ًَ  َٚ لٔی أَِجْز أَِ٪ أََتَؼسَّ َٓ ِت  َٗ  ٤ََّ٠ِت َتَؼسَّ

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ابرے ںیم امگؿ ےہ ہک ارگ فہ ابت رکیت  و دصہق رکیت فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ریمی امں ااچکن وفت نویگ ےہ افر ریما اس ےک

  و ارگ ںیم اس یک رطػ ےس دصہق دفں  و ےھجم وثاب ےلم اگ؟ آپ  ے رفامای یج اہں۔

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک دصاقت اک وثاب ےنچنہپ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1727    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ بْش، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٔ َحسَّ  ًَائ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  َّی ث٨ََا ٣َُح٤َّ َظَة أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ُش  ِٔ ََ ُِٓت٠َٔتِت  َِّی ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أُم َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ََضا أَِجْز إِٔ٪ اہللُ  َٓ ِت أَ َٗ َِٟو َتک٤ََّ٠َِت َتَؼسَّ ٥ِ تُؤؾ َوأَُه٨َُّضا  َٟ َضا َو

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٨ًََِضا  ُت  ِٗ  َتَؼسَّ

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

س آای افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ریمی امں اک ااچکن ااقتنؽ نوایگ ےہ  نکی اس  ے وکیئ فتیص  ںیہ یک افر فآہل فملس ےک اپ

ریما اس ےک ابرے ںیم امگؿ ےہ ہک ارگ فہ ابت رکیت  و دصہق رکیت۔ ارگ ںیم اس یک رطػ ےس دصہق رکفں  و ایک اس ےک ےیل 

 د رفامای اہں۔وثاب نواگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراش

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اشہؾ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک دصاقت اک وثاب ےنچنہپ ےک ایبؿ ںیم

     1728    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ح٥ٜ ب٩ ٣وسی، طٌيب ب٩ اسحاٚ، ا٣يہ ب٩ بشلا٦، یزیس يٌىی اب٩ زریٍ، روح، اب٩ ٗاس٥،  :  راوی

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، جٌَف ب٩ ًو٪، ہظا٦ ب٩ رعوة، یحٌی ب٩ سٌيس، طٌيب، جٌَف

 ُ ث٨ََاظ أَب ُ و َحسَّ ثَىٔی أ َٙ ح و َحسَّ ِيُب ب٩ُِ إِٔسَح ٌَ ث٨ََا ُط ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ َِٟح ثَىٔی ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ یِٕب َحسَّ ُة ب٩ُِ و َُکَ ٣َيَّ

ث٨ََا أَبُو بَ  أس٥ٔ ح و َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َرِوْح َوصَُو اب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس َي ََفُ ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َج رِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

 ٔ َض١ِ ل َٓ فٔی َحٔسیْٔض٤َٔا  َٓ ا أَبُو أَُسا٣ََة َوَرِوْح  ٔ أ٣ََّ َوَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ُض٥ِ  ِوٕ٪ ك٠ُُّ ٌٔيٕس ًَ ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ َس َٗ ٤َا  َٛ ی أَِجْز 

فٔی َحسٔ  َٓ ََفْ  ٌِ ِيْب َوَج ٌَ ا ُط َوایَةٔ اب٩ِٔ بِْٔشَٕوأ٣ََّ ٠ََضا أَِجْز ََکٔ َٓ  یْٔض٤َٔا أَ

اوبرکبی، اوبااسہم، مکح نب ومیس، بیعش نب ااحسؼ، اہیم نب اطسبؾ، سیدی ینعی انب زرعی، رفح، انب اقمس، اوبرکب نب ایب ہبیش، رفعج 

 ۔ ینعم افر وہفمؾ اکی ےہ۔ نب ترؿ، اشہؾ نب رعفة، ییحی نب دیعس، بیعش، رفعج فلتخم ااسدین ےک اسھت ہی دحثی رمفی ےہ

اوبرکبی، اوبااسہم، مکح نب ومیس، بیعش نب ااحسؼ، اہیم نب اطسبؾ، سیدی ینعی انب زرعی، رفح، انب اقمس، اوبرکب نب ایب  :  رافی



 

 

 ہبیش، رفعج نب ترؿ، اشہؾ نب رعفة، ییحی نب دیعس، بیعش، رفعج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رم  ے ےک دعب وک ااسنؿ وک سک زیچ اک وثاب اتلم راتہ ےہ ؟

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 رم  ے ےک دعب وک ااسنؿ وک سک زیچ اک وثاب اتلم راتہ ےہ ؟

     1729    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تیبہ، اب٩ ححز، اس٤اًي١ ب٩ جٌَف، اٌَٟلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ ایوب، ٗ :  راوی

ٌٔي١ُ صَُو اب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ٌٔيٕس َواب٩ُِ حُِحز ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ُٗتَِیَبُة َي ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔيطٔ َحسَّ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ََفٕ  ٌِ َج

٠٤ًََُُط إُٔلَّ ٣ٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٨ُِط  ًَ  ٍَ َل َ٘ َِ ََِشاُ٪ ا ٔ ا٢َ إَٔذا ٣َاَت اِْل َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕة َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ِ ثَََلثَٕة إُٔلَّ ٩ِ٣ٔ َػَس

َٟطُ  َٟٕس َػأٟٕح یَِسًُو  ٍُ بٔطٔ أَِو َو َٔ  َجارٔیَٕة أَِو ٥ٕ٠ًِٔ ی٨َُِت

، اامسلیع نب رفعج، االعلء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح

 ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ب ااسنؿ رم اجات ےہ  و نیت اامعؽ ےک العفہ امتؾ اامعؽ عطقنم نو اجےت ںیہ دصہق اجرہی ای فہ ملع  س ےس عفن

  ےیل داع رکیت رےہ۔ا ےنای اج ے ای کین افالد وج اس ےک

 ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، االعلء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ف فق ےک ایبؿ ںیم

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمف فق ےک ایب

     1730    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ت٤يِم، س٠ي٥ ب٩ اخرض، اب٩ ًو٪، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ٔئِمُّ أَِخبََر٧َا ُس٠َِي٥ُ ب٩ُِ أَِخرَضَ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ا٢َ أََػاَب ٤ًَُزُ أَِرّؿا َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِوٕ٪ 



 

 

ِّی أََػ  ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ ٥َ َيِشَتأ٣ِٔزُُظ ٓٔيَضا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ مُّ صَُو بَٔدِيبََر  َٗ ٥َِٟ أُٔػِب ٣َاُّل  ِبُت أَِرّؿا بَٔدِيبََر 

ُص ٨ًِٔ  َٔ َِ َّ أَ َٚ بَٔضا ٤ًَُزُ أ٧َ َتَؼسَّ َٓ ا٢َ  َٗ َت بَٔضا  ِٗ ا٢َ إِٔ٪ ٔطئَِت َحَبِشَت أَِػ٠ََضا َوَتَؼسَّ َٗ ٤َا َتأ٣ُِزُنٔی بٔطٔ  َٓ َُ أَِػ٠َُضا ٔسی ٨ِ٣ُٔط  ُط َُل یَُبا

بَی  َُِٟقِ أئ َوفٔی ا ََُٔقَ ِٟ َٚ ٤ًَُزُ فٔی ا َتَؼسَّ َٓ ا٢َ  َٗ َُ َوَُل یُوَرُث َوَُل یُوَصُب  بٔي١ٔ َوَُل یُبَِتا أب َوفٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ َواب٩ِٔ اٟشَّ َٗ َوفٔی اٟزِّ

 ٔ َُيَِر ٣َُت٤َو٢ِّٕ ٓ ا  ّ٘ ٥ٌَٔ َػٔسي ٖٔ أَِو یُِل زُو ٌِ ٤َ ِٟ ًَلَی ٩ِ٣َ َؤَٟيَضا أَِ٪ یَأِك١َُ ٨ِ٣َٔضا بٔا ٕٔ َُل ُج٨َاَح  ِي َـّ ثُِت بَٔضَذا َواٟ َحسَّ َٓ ا٢َ  َٗ يطٔ 

ُت صَ  ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ّسا  َِٟحٔسیٔث ٣َُح٤َّ َ ا أ َنٔی ٩ِ٣َ ََقَ ًَِوٕ٪ َوأ٧ََِبأ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ْس َُيَِر ٣َُتأَث١ِّٕ ٣َاُّل  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ٤َِٟکَاَ٪ َُيَِر ٣َُت٤َو٢ِّٕ ٓٔيطٔ   َذا ا

َٜٔتاَب أَ٪َّ ٓٔيطٔ َُيَِر ٣َُتأَث١ِّٕ ٣َاُّل   َصَذا اِل

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، یمیمت، میلس نب ارضخ، انب ترؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

ہنع وک ریبخ ںیم زنیم یلم  و فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اس اک وشمرہ رک ے ےک ےیل احرض نو ے افر رعض ایک اے اہلل 

یھبک  ںیہ الم افر ریمے زندکی فہ بس ےس  ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ربیخ ںیم ا یس زنیم یلم ےہ ہک اس اسیج امؽ ےھجم

 وبحمب زیچ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اس ابرے ںیم ایک مکح رفامےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ مت اچنو

 ے اےس اس رشط  ر ففق ایک ہک   و الص زنیم اےنپ اپس رفک روھک افر اس یک دیپافار دصہق رکدف ۔  و رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

اس یک تیکلم ہن رففتخ یک اج ے ہن رخدیی اج ے افر ہن ریماث ےنب افر ہن ہبہ یک اج ے۔ رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل 

س اک مظتنم نو فہ ہنع  ے اےس رقفاء افر رہتش دارفں افر آزاد رک ے ںیم افر اہلل ےک راےتس ںیم افر امہمونں ںیم دصہق رکدای افر وج ا

اس ںیم ےس یکین ےک اسھت اھک ے ای اےنپ دفوتسں وک  عم ےیک ریغب الھک ے رافی  ے اہک ںیم  ے ہی دحثی  ب دمحم نب ریسنی ےک 

ٍ رفامای انب ترؿ  ے اہک ےھجم اس  ے
ِ
ّ

 

ْاَث َ

 

 ُم
َ
 ْ

 َ

 

ربخ دی  س  ے  اسےنم ایبؿ یک  و  ب ںیم ریغ ومتمؽ ہیف ںیم اچنہپ  و دمحم رۃمح اہلل ہیلع  ے ع

اًلا اھت
َ
َ ٍ
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ّ
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 ُم
َ
 ْ

 َ

 

 ہی اتکب ڑپ ی ہک اس ںیم ع

 ییحی نب ییحی، یمیمت، میلس نب ارضخ، انب ترؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیص اک ایبؿف :   ابب

 ف فق ےک ایبؿ ںیم

     1731    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی زائسہ، اسحاٚ، ازہز اٟش٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَ  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس ب٩ُِ و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اُ٪ ح و َحسَّ َّ٤ ُٙ أَِخبََر٧َا أَِزَصزُ اٟشَّ ث٨ََا إِٔسَح بٔی َزائَٔسَة ح و َحسَّ



 

 

٠َُط َُيَِر أَ٪َّ َحسٔیَث ابِ  ِْ ٣ٔ ٔ ًَِوٕ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ اب٩ِٔ  ُض٥ِ  ًَسٔٓیٕ ك٠ُُّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٧َِتَهی ٨ًَِٔس ٩ٔ أَبٔی َزائَٔسَة َوأَِزَصَز ا

ًَسٔٓیٕ ٓٔيطٔ ٣َا َسُظ َوَحٔسیُث اب٩ِٔ أَبٔی  ٌِ ٥َِٟ یُِذََکِ ٣َا َب َُيَِر ٣َُت٤َو٢ِّٕ ٓٔيطٔ َو ا  ّ٘ ٥ٌَٔ َػٔسي ِؤٟطٔ أَِو یُِل ثُِت  َٗ َحسَّ َٓ ِوُٟطُ  َٗ َذََکَ ُس٠َِي٥ْ 

 ٔ ظ ٔلَی آَٔخٔ ّسا إ َِٟحٔسیٔث ٣َُح٤َّ  بَٔضَذا ا

، ااحسؼ، ازرہ اامسلؿ، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب ترؿ ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ وج اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ

ٍِؽ ہیف کت  مت نویئگ ےہ افر انب دعی ےس رفاتی ےہ ہک اس ابرے ںیم میلس  ے ذرک ایک ہک 
ّ
َوو
م َ

 

ت
ُ
م

 
َ
 ْ

 َ

 

ہک ازرہ یک رفاتی ےک اطمقب ع

 ایبؿ یک۔ ںیم  ے ہی دحثی دمحم نب ریسنی ےس آرخ کت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ، ااحسؼ، ازرہ اامسلؿ، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب ترؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 ف فق ےک ایبؿ ںیم

     1732    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوزاؤز ، ٤ًز ب٩ سٌس، سٔيا٪، اب٩ ًو٪، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٔ ٩ًَِ ُس ٕس  ٌِ یُّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ َس َِٟحََفٔ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َياَ٪ 

٠ُِت أََػ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََتِيُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ أََػِبُت أَِرّؿا ٩ِ٣ٔ أَِرٔق َخِيبََر  َٗ ٥َِٟ أُٔػِب ٣َاُّل أََحبَّ ٤ًََُز  ِبُت أَِرّؿا 

َص ٨ًِٔٔسی  َٔ َِ َ ٔلَیَّ َوَُل أ َسظُ إ ٌِ ّسا َو٣َا َب ثُِت ٣َُح٤َّ َحسَّ َٓ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ١ِْٔ َحٔسیْٔض٥ِٔ َو َِٟحٔسیَث ب٤ٔٔ َٚ ا  ٨ِ٣َٔضا َوَسا

ااحسؼ نب اربامیہ، اوبداؤد، رمع نب دعس، ایفسؿ، انب ترؿ، انعف، انب رمع، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم زنیم 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک اپس آای افر ںیم  ے رعض ایک ےھجم ا یس زنیم یلم اسیج وکیئ امؽ ےھجم ہن دنسپ ےہ  ربیخ ےس زنیم یلم  و روسؽ اہلل

 افر ہن یہ ریمے زندکی دمعہ ےہ ابیق دحثی سگر یکچ ےہ۔

  ہنعااحسؼ نب اربامیہ، اوبداؤد ، رمع نب دعس، ایفسؿ، انب ترؿ، انعف، انب رمع، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... س ےک اپس ف تیص ےلیک وکیئ زیچ ہن نو اس اک ف تیص وک رتک رک  ے ےک ہک ایبؿ ںیم

 فتیص اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک ہک ایبؿ ںیم  س ےک اپس ف تیص ےلیک وکیئ زیچ ہن نو اس اک ف تیص وک رتک رک  ے

     1733    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ك٠حہ ب٩ ٣صٖ، ًبساہلل ب٩ ابی اوفی :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ٤ٔئِمُّ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ  ٕٖ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ٣َُصِّ َو٢ٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ٣ٔ ٣َِضٔسٓیٕ 

٠ُُِٗت  ا٢َ َُل  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی أَِوفَی َص١ِ أَِوَصی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ُِٟت  َ َِٟؤػيَُّة َسأ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ا ًَلَی ا تَٔب  ُٛ  ٥َٔ٠ َٓ

 ٥َٔ٠ َٓ ًَزَّ َوَج١َّ  أَِو  َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ا٢َ أَِوَصی ب َٗ ٔة  َِٟؤػيَّ  أ٣ُٔزُوا بٔا

ییحی نب ییحی یمیمت، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب ،لوؽ، ہحلط نب رصمػ، دبعاہلل نب ایب افیف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے دبعاہلل نب 

 فآہل فملس  ے فتیص یک  یھ  و اوہنں  ے اہک  ںیہ ںیم  ے اہک  و رھپ ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

املسمؿ  ر فتیص ویکں رفض یک یئگ ےہ ای ا ںیہ فتیص اک مکح ویکں دای ایگ ےہ اوہنں  ے اہک ہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 اہلل یک اتکب  ر لمع رک ے یک فتیص یک

 امحؿ نب دہمی، امکل نب ،لوؽ، ہحلط نب رصمػ، دبعاہلل نب ایب افیفییحی نب ییحی یمیمت، دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

  س ےک اپس ف تیص ےلیک وکیئ زیچ ہن نو اس اک ف تیص وک رتک رک  ے ےک ہک ایبؿ ںیم

     1734    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، اب٩ ٤٧ير، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢ :  راوی

 ًَ ص٤َُا  ث٨ََا أَبٔی لِٔکَ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ ٩ِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ٣ٔ و َحسَّ َو٢ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِِ

٠ُُِٗت   ٕ َِٟؤػيَّةٔ َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧يِر َٕ أ٣َُٔز ا٨َّٟاُض بٔا َِٜي َٓ ٠ُُِٗت   ٍٕ ٠َُط َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث َوٛٔي ِْ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ٣ٔ ًَلَی ا تَٔب  ُٛ  َٕ ِي َٛ

َِٟؤػيَّةُ   ا

ثی یک دف اانسد ذرک یک ںیہ۔ رضحت فعیک رۃمح اہلل ہیلع یک دحثی رابرہک اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ریمن، امکل نب ،لوؽ، ایس دح

ںیم ےہ ہک ںیم  ے اہک ووگں وک فتیص اک مکح ویکں دای ایگ افر انب ریمن یک دحثی رابرہک ںیم ےہ ہک ںیم  ے اہک املسمؿ  ر فتیص 

 ویکں رفض یک یئگ ےہ؟

 نب ،لوؽاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ریمن، امکل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

  س ےک اپس ف تیص ےلیک وکیئ زیچ ہن نو اس اک ف تیص وک رتک رک  ے ےک ہک ایبؿ ںیم

     1735    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابی وائ١،  :  راوی

 ٣ْسوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ٌَ ٕ َوأَبُو ٣ُ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة 

َِٟت ٣َ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل اَُل َحسَّ َٗ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبٔی َوأَبُو ٣ُ َّی اہللُ َحسَّ ا َتَزَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠َيِ  ٌٔيّرا َوَُل أَِوَصی بَٔظِيٕئ ًَ  طٔ َوَس٥ََّ٠ زٔی٨َاّرا َوَُل زِٔرَص٤ّا َوَُل َطاّة َوَُل َب

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، ایب فالئ، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دانیر ہن ٹوھڑا ہن درمہ ۔ رکبی ہن افٹن افر ہن یہ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر

 یسک زیچ یک فتیص یک۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، ایب فالئ، رسمفؼ، دیسہ  :  رافی

 اہنع اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

  س ےک اپس ف تیص ےلیک وکیئ زیچ ہن نو اس اک ف تیص وک رتک رک  ے ےک ہک ایبؿ ںیم

     1736    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ز٫يرب٩ رحب و ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ و اسحاٚ ب٩ ابزا٫ي٥، جزیز، ًلی ب٩ خْش٦، ًيسٰی و ہو اب٩ یو٧ص، ا٤ًع :  راوی

ٕ ح و َحسَّ  ٩ًَِ َجزٔیز ُض٥ِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ك٠ُُّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ِْ ٕب َوًُ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ و َحسَّ ٕ أَِخبََر٧َا ث٨ََا  ٦

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِْل ا  ٌّ  ًٔيَسی َوصَُو اب٩ُِ یُو٧َُص َج٤ٔي

زریہنب رحب ف امثعؿ نب ایب ہبیش ف ااحسؼ نب اربامیہ ، رجری، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع ف نو انب وی،س، اشمع ےس یھب ہی دحثی اؿ اانسد 

 ےس رمفی۔

 نب ایب ہبیش ف ااحسؼ نب اربامیھ، رجری، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع ف نو انب وی،س، اشمعزریھنب رحب ف امثعؿ  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم س ےک اپس ف تیص ےلیک وکیئ زیچ ہن نو اس اک ف تیص وک رتک رک  ے ےک ہک ایب

     1737    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًية، اب٩ ًو٪، ابزاہي٥، حرضت اسوز ب٩ یزیس :  راوی

ُى َٟٔيِحٌَی  ِٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ و َحسَّ ًَِوٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َة  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ

َِٟيطٔ  ٔ َِٟت ٣ًََی أَِوَصی إ ا َ٘ َٓ ا  ٠ًَٔياا كَاَ٪ َؤػيا ًَائَٔظَة أَ٪َّ  وا ٨ًَِٔس  ا٢َ َذََکُ َٗ ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٔلَی َػِسرٔی ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٨ُِت ٣ُِش٨َٔسَتُط إ ُٛ ِس  َ٘ َٓ

ا َٗ َِٟيطٔ أَِو  ٔ ٤ًََی أَِوَصی إ َٓ َُّط ٣َاَت  زُِت أ٧َ ٌَ ِس ا٧َِد٨ََث فٔی َحِحزٔی َو٣َا َط َ٘ ٠َ َٓ ِشٔت  ًَا بٔاٟلَّ َس َٓ  َِٟت َحِحزٔی 

ا، انب ترؿ، اربامیہ، رضحت اوسد نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک ووگں  ے دیسہ اعہشئ 

 

ی ہ
ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب عل

اہنع ےک اپس ذرک ایک ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع فیص ےھت۔ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای آپ یلص ریض اہلل اعتٰیل 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ بک فیص انبای؟ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمے ےنیس ےک اسھت ل ک اگلیئ نویئ  یھ ای 

تشط وگنماای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی وگد ںیم رگ ڑپے افر ےھجم آپ ےک فاصؽ اک ملع  ریمی وگد ںیم افر آپ  ے اکی

 یھب ہن نوا  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دیسان یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےیل بک فتیص یک۔

ا، انب ترؿ، اربا :  رافی

 

ی ہ
 میہ، رضحت اوسد نب سیدیییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب عل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

  س ےک اپس ف تیص ےلیک وکیئ زیچ ہن نو اس اک ف تیص وک رتک رک  ے ےک ہک ایبؿ ںیم

     1738    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪، س٠امی٪، حرضت سٌيس ب٩ جبير رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َو  ًَ ٌٔيٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٌٔيُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو ث٨ََا َس َياُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ُى َٟٔش ِٔ ا٠َّٟ

َِٟد٤ٔئص  َِٟد٤ٔئص َو٣َا یَِو٦ُ ا ًَبَّإض یَِو٦ُ ا ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َ٪ اِْلَِحَو٢ٔ  طُ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٌُ َّی ب١ََّ َز٣ِ ث٥َُّ بَکَی َحً

ًَبَّإض َو٣َا یَِو٦ُ  ٠ُِت یَا اب٩َِ  ُ٘ َٓ َِٟحَصی  ُتِب  ا ِٛ ا٢َ ائُِتونٔی أَ َ٘ َٓ طُ  ٌُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَج ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اِطَتسَّ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َِٟد٤ٔئص  ا



 

 

اُٟوا ٣َا َطأ٧ُُِط أََصَحَز  َٗ َْ َو َٓت٨ََاَزًُوا َو٣َا ی٨ََِبغٔی ٨ًَِٔس ٧َٔيٓیٕ َت٨َاُز ٔسی  ٌِ ٠ُّوا َب ـٔ ض٤ُٔوُظ َل٥ُِٜ َٛٔتابّا َُل َت ِٔ َّٟٔذی أ٧ََا اِسَت ا َٓ ا٢َ َزًُونٔی  َٗ

٨ُِت  ُٛ ٔ ٣َا  َِٓس ب٨َِٔحو َو ِٟ َزٔب َوأَٔجيزُوا ا ٌَ ِٟ ٔ ا ٛٔيَن ٩ِ٣ٔ َجزٔیَزة ٤ُِِْٟشٔ ُجوا ا ََلٕث أََِخٔ َْ ٔ ٩ًَِ ٓٔيطٔ َخيِْر أُؤػي٥ُِٜ ب ََٜت  ا٢َ َوَس َٗ  أُٔجيزُص٥ُِ 

َٙ إٔبِ  ا٢َ أَبُو إِٔسَح َٗ َِٔشیُتَضا  ُ أ َٓ ََٟضا  ا َٗ ةٔ أَِو  َْ ٔ اٟ َّْ َِٟحٔسیٔث اٟ َياُ٪ بَٔضَذا ا ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ بِْٔشٕ  ث٨ََا ا  َزاصٔي٥ُ َحسَّ

دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ، امیلسؿ، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ےک دؿ رفامای رعمجات اک دؿ ایک ےہ؟ رھپ رف دےیئ اہیں کت ہک آوسنؤں  ے  ےہ ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعمجات

رکنکویں وک رت رکدای ںیم  ے رعض ایک اے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رمجات اک دؿ ایک ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ریمے اپس الؤ اتہک ںیم اہمترے ےیل ا یس اتکب ھکل دفں ہک فملس ےک درد ںیم دشت نویئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای

مت ریمے دعب رمگاہ ہن نو ےگ۔ ووگں  ے ڑگھجا ایک احالہکن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ڑگھجا انمبس ہن اھت افر احصہب 

ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجا نو رےہ ںیہ؟ رھپ  رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک احؽ ےہ

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھجمس و۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےھجم ٹوھڑ دف افر  س ارم ںیم ںیم وغشمؽ نوں فہ رتہب

د وک وپرا وپرا ایس رطح دف  س رطح ںیم ےہ ںیم ںیہمت نیت اب وں یک فتیص رکات نوں رشم ک ن وک زجریہ رعب ےس اکنؽ دف افر فوف

ا ںیہ وپرا وپرا ادا رکات نوں افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رسیتی ابت ےس اخومش نو ےئگ ای آپ  ے رفامای  نکی ںیم اےس وھبؽ 

 ایگ۔

  نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ، امیلسؿ، رضحت دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

  س ےک اپس ف تیص ےلیک وکیئ زیچ ہن نو اس اک ف تیص وک رتک رک  ے ےک ہک ایبؿ ںیم

     1739    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ك٠حہ ب٩ ٣صٖ، سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ٌٔي ٩ًَِ َس  ٕٖ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ٣َُصِّ َو٢ٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ٣ٔ  ٍْ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َوٛٔي ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٕ ٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر

یِ  ًَلَی َخسَّ َّی َرأَیُِت  ١َ َتٔشي١ُ ز٣ُُوًُطُ َحً ٌَ َِٟد٤ٔئص ث٥َُّ َج َِٟد٤ٔئص َو٣َا یَِو٦ُ ا ا٢َ َیِو٦ُ ا َٗ َّطُ  ا٢َ ًَبَّإض أ٧َ َٗ ِذُٟذٔ  ََّضا ٧َٔوا٦ُ ا٠ُّٟ أ٧َ َٛ طٔ 

 ٔ ٥َ ائُِتون ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َسُظ َٗ ٌِ وا َب ُّ٠ ـٔ ٩َِٟ َت ُتِب َل٥ُِٜ َٛٔتابّا  ِٛ ٔ أَ َواة ٔ أَِو ا٠َِّٟؤح َواٟسَّ َواة ٕٔ َواٟسَّ ٔ َٜت ی بٔاِل



 

 

٥َ َیِضُحزُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اُٟوا إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  أَبَّسا 

ت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، امکل نب ،لوؽ، ہحلط نب رصمػ، دیعس نب ریبج، رضح

اوہنں  ے رعمجات ےک دؿ اہک رعمجات اک ایک ےہ؟ رھپ اؿ ےک آ آوسن اجری نو ےگ۔ اہیں کت ہک ںیم  ے آوسن اؿ ےک راسخرفں  ر 

افر دفات ای یتخت افر دفات  وم ںوں یک ڑلویں یک رطح دےھکی افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریمے اپس ڈہی

ہلل الؤ اتہک ںیم ںیہمت ا یس اتکب ھکل دفں ہک اس ےک دعب مت یھبک رمگاہ ہن نو ےگ۔ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک روسؽ اہلل یلص ا

 ہیلع فآہل فملس )داین( ٹوھڑ رےہ ںیہ۔

 نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، امکل نب ،لوؽ، ہحلط نب رصمػ، دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص اک ایبؿ :   ابب

  س ےک اپس ف تیص ےلیک وکیئ زیچ ہن نو اس اک ف تیص وک رتک رک  ے ےک ہک ایبؿ ںیم

     1740    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَِبْس أَِخبََر٧َا و  ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  و َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ َرآ

ا حرُٔضَ َرُسو٢ُ اہللٔ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ًَ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ  ِٟبَِئت اٟزُّصِزٔیِّ  ٥َ َوفٔی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

وَ٪  رَٔجا٢ْ ٓٔيض٥ِٔ  ُّ٠ ـٔ ُتِب َل٥ُِٜ َٛٔتابّا َُل َت ِٛ ٥َ َص٥ُ٠َّ أَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ إٔ٪َّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ َسُظ  ٌِ َب

َُِٟقِ  ٥ِ ا ُٛ ٍُ َو٨ًَِٔس َِٟوَج ٠ًََِيطٔ ا ٠َََُب  ِس  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِٟبَِئت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٕ أَص١ُِ ا اِخَت٠َ َٓ آُ٪ َحِشب٨َُا َٛٔتاُب اہللٔ 

 َٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َٛٔتابّا  ًَ َّی اہللُ  بُوا یَُِٜتِب َل٥ُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل و٢ُ ََقِّ ُ٘ ٨ِٔ٤َُٓض٥ِ ٩ِ٣َ َي اِخَتَؼ٤ُوا  َسُظ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َٓ ٌِ ٠ُّوا َب ـٔ ٩ِ َت

ا َّ٤٠ََٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ و٢ُ ٣َا  ُ٘ َّی اہللُ َي ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٖ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َو َوأُلِختََٔل ِِ ثَرُوا ا٠َّٟ ِٛ ٠َِيطٔ أَ ًَ  

وُُل إٔ٪َّ اٟزَّزٔیََّة ك١َُّ اٟزَّزٔیَّٔة ٣َا  ُ٘ ًَبَّإض َي َٓکَاَ٪ اب٩ُِ  ا٢َ ًُبَِيُس اہللٔ  َٗ ُٗو٣ُوا   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َحا٢َ بَيَِن َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ٔلض٥ِٔ  َِ َٟ َٜٔتاَب ٩ِ٣ٔ اِختََٔلٓٔض٥ِٔ َو َٔک اِل ُض٥ِ ذَٟ َٟ  َوبَيَِن أَِ٪ یَُِٜتَب 

ہنع ےس  دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

رفاتی ےہ ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاصؽ اک فتق آای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ںیم یئک احصہب ےھت 



 

 

 اؿ ںیم ےس رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای آؤ ںیم ںیہمت ا یس اتکب ھکل دفں ہک

مت اس ےک دعب رمگاہ ہن نوےگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر فیلکت اک ہبلغ ےہ 

افر اہمترے اپس رقآؿ ےہ افر امہرے ےیل اہلل یک اتکب اکیف ےہ  و الہ تیب ںیم االتخػ افر ڑگھجا نوا اؿ ںیم ےس ضعب فہ ےھت وج 

زندکی رکف اتہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمترے ےیل ا یس اتکب ھکل دںی ہک اس ہک دعب مت رہسگ رمگاہ ہن نو ےتہک ےھت ہک 

ےئگ افر اؿ ںیم ےس ضعب  ے فیہ اہک وج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ثحب 

روسؽ اہلل  ے رفامای ڑھکے نواجؤ دیبع اہلل  ے اہک ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک  راشیوینں  افر االتخػ زایدہ نوایگ  و

ںیم بس ےس ےڑی  راشیین یک ابت وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اس اتکب ےک ےنھکل ےک درایمؿ احلئ نویئ فہ ثحب افر 

 االتخػ اھت۔

  نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ : ابب

 ...ذنر وک وپرا رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 ر اک ایبؿذن :   ابب

 ذنر وک وپرا رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1741    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح اب٩ ٣ہاجز، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث اب٩ طہاب، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل،  :  راوی

 ًبازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحرضت اب٩ ًباض سے روایت ےہ ٛہ حرضت سٌس ب٩ 

اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ  َٗ  ٔ ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ٤ٔئِمُّ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ث٨ََا َحسَّ ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا 

ًَِبسٔ اہللٔ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َّی اہللُ َِٟيْث  ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ًَی َس ِٔ ا٢َ اِسَت َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ   

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َيُط  ـٔ ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ َِّٓيِت  طٔ تُُو ًَلَی أ٣ُِّ ًَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ٧َِذٕر كَاَ٪  طٔ  ـٔ ِٗ ا َٓ  ٥َ  ٨َِضاِيطٔ َوَس٠َّ

ییحی نب ییحی یمیمت، دمحم نب رل  انب اہمرج، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ، انب باہب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ابعس ےس رفاتی 



 

 

ےہ ہک رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ذنر ےک ابرے ںیم وتفی بلط ایک وج 

دلہ  ر  یھ افر فہ اےس وپرا رک ے ےس لبق وفت نویئگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس  و اس یک رطػ ےس اؿ یک فا

 ادا رک دے۔

ییحی نب ییحی یمیمت، دمحم نب رل  انب اہمرج، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ، انب باہب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابعس ےس  :  رافی

 ہک رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرفاتی ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ذنر وک وپرا رک ے ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1742    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ًیی٨ہ، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩  :  راوی

وہب، یو٧ص، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس اب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ہظا٦ ب٩ 

 رعوة، برک ب٩ وائ١، زہزی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیحِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاو َحسَّ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ًَلَی ٣َأٟٕک ح و َحسَّ أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٩ًَِ ٌَی  صٔي٥َ 

ث٨ََا إِٔس  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ ثَىٔی رَحِ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو َح

ِبَسةُ بِ  ًَ ث٨ََا  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ اَُل أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٪َ ٩ُ ُس٠َامِیَ

٩ًَِ ا ُض٥ِ  ىَی َحٔسیْٔطٔ برَِکٔ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ ك٠ُُّ ٌِ ٔ ا٠َِّٟئث َو٣َ  ٟزُّصِزٔیِّ بٔإِٔس٨َاز

، دبع ییحی نب ییحی، امکل، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، ااحسؼ نب اربامیہ

رعفة، رکب نب فالئ، زرہی ایس دحثی ابال یک دفرسی اانسد انب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب 

 ذرک یک ںیہ ۔ اؿ بس  ے یھب ایس ینعم یک دحثی ذرک یک ےہ۔

ییحی نب ییحی، امکل، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، ااحسؼ نب  :  رافی

 دبعارلزاؼ، رمعم، امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفة، رکب نب فالئ، زرہی اربامیہ، دبع انب دیمح،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ذنر امےنن ےس نام تع ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس وکیئ زیچ  ںیہ ریتک

 اک ایبؿذنر  :   ابب

 ذنر امےنن ےس نام تع ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس وکیئ زیچ  ںیہ ریتک

     1743    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣زة، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالی ٨ًہا زہير ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ :  راوی

ثَىٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼ و َحسَّ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٕب َوإِٔسَح ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ  ٩ًَِ وٕر 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ أََخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ٤ََّا ٣ُزََّة  َُّط َُل یَزُزُّ َطِيّئا َوإ٧ٔ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٩ًَِ ا٨َِّٟذرٔ َوَي ٥َ یَِو٣ّا ی٨ََِضا٧َا 

ٔحئح  ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ  ُيِشَتَِخَ

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، دبعاہلل نب رمة، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

ہیلع فآہل فملس ںیمہ ذنر ےس عنم رفام ے ےگل افر رفام ے ےگل ہک فہ یسک زیچ وک  ںیہ  ایتل۔ اس ےک ذرہعی  و رصػ دؿ روسؽ یلص اہلل 

 لیخب یہ ےس امؽ ولکناای اجات ےہ۔

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، دبعاہلل نب رمة، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ذنر امےنن ےس نام تع ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس وکیئ زیچ  ںیہ ریتک

     1744    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ابی حٜي٥، سٔيا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ یحٌی، یزیس ب :  راوی

 ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٜٔي٥ٕ  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َح ُس ب٩ُِ یَِحٌَی َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َِٟبدٔي١ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا يُِشَتَِخَ ُظ َوإ٧ٔ ُ ٦ُ َطِيّئا َوَُل یَُذَخِّ سِّ َ٘ ا٢َ ا٨َِّٟذُر َُل ُي َٗ َّطُ   ٥َ أ٧َ

 دمحم نب ییحی، سیدی نب ایب میکح، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 ای ہک ذنر یسک زیچ وک ہن آےگ رک یتکس ےہ ہن ےھچیپ۔ اس ےک ذرہعی  و رصػ لیخب ےس امؽ ولکناای اجات ےہ۔فآہل فملس  ے رفام

 دمحم نب ییحی، سیدی نب ایب میکح، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ذنر امےنن ےس نام تع ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس وکیئ زیچ  ںیہ ریتک

     1745    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

طٌبہ، ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ ٣زة،  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َّی َوابِ  ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ ٩ُ َبظَّ

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َج ًَ

َِٟبدٔي١ٔ  ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا يُِشَتَِخَ ٕ َوإ٧ٔ ِتٔی بَٔديِر َُّط َُل َیأ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٩ًَِ ا٨َِّٟذرٔ َو َُّط ٧ََهی   أ٧َ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، دبعاہلل نب رمة، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ذنر امےنن ےس عنم رفامای افر رفامای ہک فہ وکیئ  ںیہ الیت اس ےک ذرہعی  و

 رصػ لیخب یہ ےس امؽ ولکناای اجات ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، دبعاہلل نب رمة، رضحت انب رمع ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ذنر امےنن ےس نام تع ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس وکیئ زیچ  ںیہ ریتک

     1746    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، ٣ٔـ١، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، ٨٣ؼور، جزیز :  راوی

َّ  و ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ١ْ ح و َحسَّ َـّ َٔ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ إر  ی َواب٩ُِ َبظَّ

ٔ ٧َِحَو َحٔسی ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  َياَ٪ لِٔکَ ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٕ  ٔث َجزٔیز

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دبعارلنمح ، ایفسؿ، وصنمر، رجری ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دبعارلامحؿ، ایفسؿ، وصنمر، رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ذنر امےنن ےس نام تع ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس وکیئ زیچ  ںیہ ریتک

     1747    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌَٟلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز زراورزی، ا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َراَوِرزٔیَّ  ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی  و َحسَّ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ َُل َت٨ِذٔ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َِٟبدٔي١ٔ اہللُ  ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا يُِشَتَِخَ َسرٔ َطِيّئا َوإ٧ٔ َ٘ ِٟ ىٔی ٩ِ٣ٔ ا ِِ إٔ٪َّ ا٨َِّٟذَر َُل ُي َٓ  ُروا 

ہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی درافردی، االعلء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہکن ذنر ےس دقتری اک ھچک افدئہ  ںیہ۔ اس ےک ذرہعی  و رصػ لیخب یہ ےس امؽ ولکناای اجات ےہ ے رفامای مت ذنر ہن امون ویک

 ہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی درافردی، االعلء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ذنر امےنن ےس نام تع ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس وکیئ زیچ  ںیہ ریتک

     1748    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، اٌَٟلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ُت و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ِ ٨َا ٣َُح٤َّ ًَ ُث  ََلَئ یَُحسِّ ٌَ ِٟ ا

٩ًَِ ا٨َِّٟذ  َّطُ ٧ََهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَبٔيطٔ  ٤ََّا ُيِشَتَِخَ َسرٔ َوإ٧ٔ َ٘ ِٟ َّطُ َُل َیزُزُّ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ رٔ َو

َِٟبدٔي١ٔ   ا

آہل دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، االعلء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ف

  فہ دقتری وک  ںیہ دبؽ یتکس۔ اس ےک ذرہعی  و رصػ لیخب ےس امؽ ولکناای اجات ےہ۔فملس  ے ذنر ےس عنم رفامای افر رفامای

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، االعلء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ذنر امےنن ےس نام تع ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس وکیئ زیچ  ںیہ ریتک

     1749    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

یزہ یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف، ٤ًزو، ًبساٟزح٤ا٪ ارعد، حرضت ابوہز :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٌٔيٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٤ِزٕو َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ َج

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلرَِعَ  ٩ًَِ ٤ِزٕو  ُب ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ آَز٦َ َطِيّئا ًَ ا٢َ إٔ٪َّ ا٨َِّٟذَر َُل ُيََقِّ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٥َِٟ َی٩ُِٜ  َِٟبدٔي١ٔ ٣َا  ُد بَٔذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا َٓيَُِخَ َسَر  َ٘ ِٟ ُٙ ا ٔ ٩ِٜٔ ا٨َِّٟذُر یَُوآ ُط َوَل َٟ َرُظ  سَّ َٗ ٥ِ َی٩ُِٜ اہللُ  َِٟبدٔي١ُ یُزٔیُس  َٟ َد  ا  أَِ٪ یَُِخٔ

ییحی نب اویب، ہبیتق انب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، رمعف، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

س یک رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ذنر وکیئ ا یس زیچ انب آدؾ ےک رقبی  ںیہ رک یتکس  ےس اہلل  ے ا

راتھک اھت  دقتری ںیم ہن ایک نو  نکی ذنر  و دقتری یہ یک وماتقف رکیت ےہ افر ہی لیخب ےس فہ زیچ اکنےنل اک ذرہعی ےہ  ےس فہ اکنےنل اک ارادہ ہن

 ۔

 اعتٰیل ییحی نب اویب، ہبیتق انب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، رمعف، دبعارلامحؿ ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ذنر امےنن ےس نام تع ےک ایبؿ ںیم افر ہی ہک اس ےس وکیئ زیچ  ںیہ ریتک

     1750    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، ًبساٌٟزیز زراورزی، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًزو :  راوی

 ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ارٔیَّ َو َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ص٤َُا  َراَوِرزٔیَّ لِٔکَ ىٔی اٟسَّ

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ٠َطُ  ًَ ِْ ٣ٔ ٔ ٤ِزٕو بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ًَ  أَبٔی 

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، دبعایزعسی درافردی، رمعف نب ایب رمعف ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلامحؿ اقری، دبعایزعسی درافردی، رمعف نب ایب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل یک ان رفامین یک ذنر وپرا ہن رکے افر  س  ر اقدر ہن نو اےس وپرا ہن رک  ے اک ب



 

 

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿاہلل یک ان رفامین یک ذنر وپرا ہن رکے افر  س  ر اقدر ہن نو اےس وپرا ہن رک  ے اک

     1751    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، ًلی ب٩ ححز سٌسی، زہير، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ایوب، ابی َٗلبہ، ابی ا٤ٟہ٠ب، حرضت ٤ًزا٪ ب٩  :  راوی

 حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٕب َو ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی  و َحسَّ ث٨ََا أَیُّوُب  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصيِر ِٔ سٔیُّ َوا٠َّٟ ٌِ اٟشَّ

ِت َث  أََِسَ َٓ ِي١ٕ  َ٘ اَئ َٟٔبىٔی ًُ َٔ ُٕ ح٠َُ ا٢َ كَا٧َِت َث٘ٔي َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  ٤َُِٟض٠َّٔب  ٩ًَِ أَبٔی ا ِ ََٗٔلبََة  ُٕ َرُج٠َي ٔن ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٘ٔي

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُجَّل  ًَ َّی اہللُ  ٥َ َوأََِسَ أَِػَحاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  طُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ ِي١ٕ َوأََػابُوا ٣َ َ٘  ٩ِ٣ٔ بَىٔی ًُ

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٠َِيطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َتَی  أ َٓ َباَئ  ـِ ٌَ ِٟ ا٢َ ب٥َٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا َطأ٧َُِک  َ٘ َٓ أََتاُظ  َٓ ُس  ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َٗ  ٔٚ َِٟوثَا ٥َ َوصَُو فٔی ا َس٠َّ

َٕ ث٥َُّ  ائَٔک َث٘ٔي َٔ ًَِوا٣ّا َٟٔذَٟٔک أََخِذتَُک بَٔحزٔیَزةٔ ح٠َُ ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ َِٟحادِّ  َة ا َ٘ ا٢َ أََخِذَتىٔی َوب٥َٔ أََخِذَت َسابٔ َ٘ َٓ ٨َاَزاُظ  َٓ ٨ًَِطُ   َٖ ََِصَ ا

ایَ  َ٘ َٓ َِٟيطٔ  ٔ ٍَ إ َج ا ََفَ ّ٘ ٥َ َرحامّٔی َرٗٔي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُس َوكَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُس یَا ٣َُح٤َّ ِو ا ٣َُح٤َّ َٟ ا٢َ  َٗ ِّی ٣ُِش٥ْٔ٠  ٔن ا٢َ إ َٗ ٢َ ٣َا َطأ٧َُِک 

 َٖ ََِصَ ََلحٔ ث٥َُّ ا َٔ ِٟ ٠َِِٓحَت ك١َُّ ا َ ِّی ٠َُِٗتَضا َوأ٧ََِت َت٠٤ُِٔک أ٣ََِزَک أ ٔن ا٢َ إ َٗ ا٢َ ٣َا َطأ٧َُِک  َ٘ َٓ أََتاُظ  َٓ ُس  ُس یَا ٣َُح٤َّ ا٢َ َیا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ٨َاَزاُظ  َٓ

ِت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ َوأُِٔسَ َٗ ُٔٔسَی بٔاٟزَُّج٠َئِن  َٓ ٔ َحاَجُتَک  ا٢َ َصٔذظ َٗ أَِس٘ٔىٔی  َٓ ٤ٌِٔىٔی َوَه٤ِآُ٪  ِ أَك َٓ  ٍْ ٔ ََِؼارٔ َوأُٔػیَبِت َجائ َ ِْل

 َ َٓک َباُئ  ـِ ٌَ ِٟ َِٟي٠َ ا ٠ََتِت َذاَت  َٔ َِ ا َٓ ٤َُض٥ِ بَيَِن یََسِی بُُيوتٔض٥ِٔ  ٌَ ََ ِو٦ُ یُزٔیُحوَ٪  َ٘ ِٟ ٚٔ َوكَاَ٪ ا َِٟوثَا ٤َِٟزِأَةُ فٔی ا ٚٔ ا٧َِت ا َِٟوثَا ٕة ٩ِ٣ٔ ا

بَ  ـِ ٌَ ِٟ ٔلَی ا َّی َت٨َِتهَٔی إ ُط َحً ُٛ َتتِرُ َٓ َُا  ٔ َر ٌٔير َِٟب ٠َِت إَٔذا َز٧َِت ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َح َٓ أََتِت اِْلٔب١َٔ  َسِت فٔی َٓ ٌَ َ٘ َٓ ْة  َٗ ْة ٨َ٣ُوَّ َٗ ا٢َ َو٧َا َٗ ٥ِ٠َ َتزُِْ  َٓ أئ 

ا٢َ َو٧ََذَرِت ِهَّلِل إِٔ٪ ٧َحَّا َٗ ًَِحزَِتُض٥ِ  َ أ َٓ َل٠َبُوصَا  َٓ ِت َو٧َٔذُروا بَٔضا  َ٘ َٓا٧َِل٠َ ا ًَُحزَٔصا ث٥َُّ َزَجَزِتَضا  َّ٤٠َ َٓ ََّضا  ٧ َٟت٨َََِحَ ٠َِيَضا  ًَ صَا اہللُ 

٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٣َِت ا ََّضا ٧ََذَرِت َٗ َِٟت إ٧ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َباُئ ٧َا ـِ ٌَ ِٟ اُٟوا ا َ٘ َٓ اَصا اہللُ َرآَصا ا٨َّٟاُض  إِٔ٪ ٧َحَّ

َٟطُ  وا َذَٟٔک  ََٓذََکُ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََتِوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ََّضا  ٧ َٟت٨َََِحَ ٠َِيَضا  ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ بٔئَِش٤َا َجزَِتَضا ٧ََذَرِت ِهَّلِل  ًَ َ٘ َٓ

 ٔ ِبُس َوف ٌَ ِٟ ٔؼَيٕة َوَُل ٓامَٔی َُل ی٠٤َُِٔک ا ٌِ اَئ ٨َِٟٔذٕر فٔی ٣َ َٓ ََّضا َُل َو ٧ َٟت٨َََِحَ ٠َِيَضا  ًَ ٔؼَئة اہللٔ إِٔ٪ ٧َحَّاَصا اہللُ  ٌِ ٕ َُل ٧َِذَر فٔی ٣َ  ی رَٔواَیٔة اب٩ِٔ حُِحز

، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل زریہ نب ہ لت 
م
ل

 رحب، یلع نب رجح دعسی، زریہ، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، ایب القہب، ایب ا

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فیقث، ونبلیقع ےک فیلح ےھت فیقث  ے ااحصب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس دف آدویمں وک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ینب لیقع ںیم ےس آدیم وک دیق رکایل افر اس ےک اسھت ابضعء افینٹن وک یھب  دیق رکایل افر ااحصب روسؽ اہلل



 

 

رگاتفر ایک ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس رشتفی ال ے اس احؽ ںیم ہک دنباھ نوا اھت ۔ اس  ے اہک اے دمحمیلص اہلل 

آہل فملس اس ےک اپس آ ے افر اس ےس اہک ایک ابت ےہ؟  و اس  ے رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع ہیلع فآہل فملس ! آپ یلص اہلل ہیلع ف

فآہل فملس  ے ےھجم ویکں ڑکپا افر سک فہج ےس احویجں  ر تق ےل اج ے فایل )اف ینٹن( وک رگاتفر ایک ےہ؟  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رے فیلح فیقث ےک دبےل رگاتفر ایک ےہ۔ رھپ آپ اس ےس و ے  و فملس  ے رفامای اس ےڑے وصقر یک فہج ےس ںیم  ے ےھجت اہمت

 اس  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اے دمحم! اے دمحم! ہہک رک اکپرا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہمابؿ افر رنؾ دؽ ےھت

ں آپ  ے رفامای اکش  و ہی ابت اس فتق اتہک  ب  و آپ اس یک رطػ و ے  و رھپ رفامای ایک ابت ےہ  و اس  ے اہک ںیم املسمؿ نو

 آپ اےنپ اعمہلم اک لمکم وطر  ر امکل اھت  و  و وپری اکایمیب احلص رک اکچ نوات ہی ہہک رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ و ے  و اس  ے

رفامای ایک ابت ےہ؟  و اس  ے اہک ںیم وھباک نوں ےھجم وک ای دمحم! ای دمحم ہہک رک اکپرا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس آ ے افر 

ں الھکےیئ افر ںیم ایپاس نو ےھجم الپ ے ۔  و آپ  ے رفامای ہی ریتی احتج ف رضفرت ےہ ینعی اےس الھکای افر الپای ۔ رھپ اےس اؿ دف آدویم

 اکی تررت افر ابضعء )افینٹن( رگاتفر رکیل یئگ افر فہ اک ہیہی انبای ایگ ۔ )ںیہنج فیقث  ے رگاتفر ایک اھت( رافی اتہک ےہ ہک ااصنر ںیم ےس

تررت دنب ی نویئ  یھ افر وقؾ ےک وگ اےنپ رھگفں ےک اسےنم اےنپ اجونرفں وک آراؾ دے رےہ ےھت اکی دؿ فہ رگاتفری ےس 

ں کت ہک فہ ابضعء کت یچنہپ  و اھبگ یلکن افر افوٹنں ےک اپس آیئ  ب فہ یسک افٹن ےک اپس اجیت فہ آفاز اکناتل  و فہ اےس ٹوھڑ دیتی اہی

فہ  اس  ے آفاز ہن یک افر فہ افینٹن اہنتی نیکسم  یھ  و فہ تررت اس یک ھٹیپ  ر ھٹیب یئگ رھپ اےس ڈااٹن  و لچ دی۔ اکرففں وک ربخ نویئ ۔

 ارگ اس ابضعء  ے اےس اجنت اس یک التش ںیم ےلکن  و ابضعء  ے اؿ وک اعزج رکدای ۔ رافی اتہک ےہ افر اس  ے اہلل ےک ےیل ذنر امین ہک

ہیلع دال دی  و فہ اس انہق وک رقابؿ رک دے یگ  ب فہ دمہنی آیئ افر ووگں  ے اےس داھکی  و اوہنں  ے اہک ہی ابضعء  و روسؽ اہلل یلص اہلل 

اسھت اجنت دے  و اےس فآہل فملس یک افینٹن ےہ ۔  و اس تررت  ے اہک ہک اس )ںیم(  ے ذنر امین ےہ ہک ارگ اہلل اےس اس افینٹن ےک 

رحن رکے یگ۔ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو رک آپ ےس اس اک ذرک ایک  و 

نو ے یک آپ  ے رفامای اہلل اپک ےہ اس تررت  ے اس افینٹن وک ربا دبہل دای ہک اس  ے اہلل ےک ےیل ذنرامین ارگ اہلل اےس اس  ر وسار 

وصرت ںیم اجنت دے  و فہ اےس رحن رکے یگ۔ انرفامین ےک ےیل امین اج ے فایل ذنر اک وپرا رکان رضرفی  ںیہ افر ہن یہ اس زیچ یک ذنر 

  س اک ااسنؿ امکل  ںیہ ےہ افر انب رجح یک رفاتی ںیم ےہ اہلل یک انرفامین ںیم ذنر  ںیہ ےہ۔

، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض زریہ نب رحب، یلع نب رجح دعسی، ز :  رافی ہ لت 
م
ل

ریہ، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، ایب القہب، ایب ا

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 نو اےس وپرا ہن رک  ے اک ایبؿ اہلل یک ان رفامین یک ذنر وپرا ہن رکے افر  س  ر اقدر ہن

     1752    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ ًتکی، ح٤از اب٩ زیس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب ث٘فی، ایوب :  راوی

ىٔی اب٩َِ  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ث٨ََا إِٔسَح َزیِٕس ح و َحسَّ

َباُء َٟٔزُج١ٕ  ـِ ٌَ ِٟ ا٢َ كَا٧َِت ا َٗ  ٕ از ٔ ٧َِحَوُظ َوفٔی َحسٔیٔث َح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  فٔیِّ لِٔکَ َ٘ َّْ ِي١ٕ َوكَا٧َِت ٩ِ٣ٔ اٟ َ٘  ٩ِ٣ٔ بَىٔی ًُ

 َٗ فٔیِّ َوهَٔی ٧َا َ٘ َّْ ٕة َذُٟو٢ٕ ٣َُحزََّسٕة َوفٔی َحٔسیٔث اٟ َٗ ًَلَى ٧َا أََتِت  َٓ ا  ـّ َِٟحادِّ َوفٔی َحٔسیْٔطٔ أَِي ٙٔ ا ٔ بَْة َسَواب  ْة ٣َُسرَّ

ی، امحد انب زدی، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، دبعاواہب یفقث، اویب، ایس دحثی یک دف اانسد زمدی ذرک یک ںیہ

ک

 

غی

 افر اوبرعیب 

رضحت امحد یک دحثی ںیم ےہ ہک ابضعء ینب لیقع ںیم ےس اکی آدیم یک  یھ افر احویجں یک آےگ رےنہ فایل افوینٹنں ںیم ےس  یھ افر 

زمدی اؿ یک دحثی ںیم ہی یھب ےہ ہک فہ تررت ا یس افینٹن  ر آیئ وج نیکسم  یھ افر )اس ےک ےلگ ںیم( یٹنھگ ڈایل نویئ  یھ یفقث یک 

  ہک فہ افینٹن اھکسیئ نویئ  یھ۔دحثی ںیم ےہ

ی، امحد انب زدی، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، دبعاواہب یفقث، اویب :  رافی

ک

 

غی

 اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہبعک یک رطػ دیپؽ لچ رک اج ے یک ذنر ےک ایبؿ ںیم

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک رطػ دیپؽ لچ رک اج ے یک ذنر ےک ایبؿ ںیم

     1753    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، یزیس ب٩ زریٍ، ح٤يس، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ٔي ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ُى َحسَّ ِٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ٩ًَِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٩ًَِ ح٤َُِيٕس   ٍٕ َٟطُ ِٔمُّ أَِخبََر٧َا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ

 َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ثَىٔی ثَابْٔت  ث٨ََا ح٤َُِيْس َحسَّ زَارٔیُّ َحسَّ َٔ ِٟ اؤَیَة ا ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَی َطِيّدا  یَحسَّ ًَ اہللُ 

َش  ِٔ ََ ٔذیٔب َصَذا  ٌِ ٩ًَِ َت ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َٗ اُٟوا ٧ََذَر أَِ٪ ی٤َِٔشَی  َٗ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ صََذا  َ٘ َٓ َب یَُضاَزی بَيَِن اب٨َِِيطٔ  َٛ ىٔیٌّ َوأ٣َََزُظ أَِ٪ یَزِ َِ َٟ  ُط 

ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  ییحی نب ییحی یمیمت، سیدی نب زرعی، دیمح، اثتب، رضحت

اکی وبڑے وک اےنپ دف وٹیبں ےک درایمؿ ل ک اگل ے )ےتلچ( نو ے داھکی  و رفامای اس اک ایک احؽ ےہ؟ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے 



 

 

 فآہل فملس  ے رفامای اہلل اس ےک سفن وک ذعاب دےنی ےس ےب  رفاہ رعض ایک ہک اس  ے دیپؽ ےنلچ یک ذنر امین ےہ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع

 ےہ افر اےس وسار نو ے اک مکح دای

 ییحی نب ییحی یمیمت، سیدی نب زرعی، دیمح، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک رطػ دیپؽ لچ رک اج ے یک ذنر ےک ایبؿ ںیم

     1754    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف، ٤ًزو، ًبساٟزح٤ا٪ ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ٕ  و ٤ِز ًَ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ًَِبسٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٤ًَِزٕو  و َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔد  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلرَِعَ َ٘ َٓ ٠َِيض٤َٔا  ًَ  ُ أ َّٛ ٥َ أَِزَرَک َطِيّدا ی٤َِٔشی بَيَِن اب٨َِِيطٔ یََتَو َس٠َّ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ ٧َِذْر  ًَ ا٢َ اب٨َِاُظ َیا َرُسو٢َ اہللٔ كَاَ٪  َٗ ٥َ ٣َا َطأُِ٪ َصَذا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ اِر َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِب  َػل َٛ

 ٕ تَِیَبَة َواب٩ِٔ حُِحز ُ٘ ٔ ُى ٟ ِٔ ٩ًَِ ٧َِذرَٔک َوا٠َّٟ ٨ًََِک َو َُىٔیٌّ  إٔ٪َّ اہللَ  َٓ ِيُذ   أَیَُّضا اٟظَّ

ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع، انب رفعج، رمعف، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

آہل فملس  ے اکی وبڑے وک اےنپ وٹیبں  ر ل ک اگل رک ےتلچ نو ے اپای  و اراشد رفامای اےس ایک نوا؟  و اس ےک وٹیبں یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس  ر اکی ذنر  یھ ۔  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے 

  اعتیل ھجت ےس افر ریتی ذنر ےس ےب  رفاہ ےہوبڑے! وسار نواج ویکہکن اہلل

 ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع، انب رفعج، رمعف، دبعارلامحؿ ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر اک ایبؿذن :   ابب

 ہبعک یک رطػ دیپؽ لچ رک اج ے یک ذنر ےک ایبؿ ںیم

     1755    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز زراورزی، حرضت ٤ًز ب٩ ابی ٤ًزو :  راوی



 

 

ىٔی ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠َطُ  و َحسَّ ِْ ٣ٔ ٔ ٤ِزٕو بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ َراَوِرزٔیَّ   اٟسَّ

 ہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی درافردی، رضحت رمع نب ایب رمعف ےس یھب اؿ اانسد ےس ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعایزعسی درافردی، رضحت رمع نب ایب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک رطػ دیپؽ لچ رک اج ے یک ذنر ےک ایبؿ ںیم

     1756    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ، ًبساہلل ب٩ ًياغ، یزیس ب٩ ابی حبيب، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ززَکیا ب٩ یحٌی اب٩ ػاٟح ٣صی، ٣ٔـ١ اب٩ ٓـاٟ :  راوی

 ًَ ثَىٔی  ََٟة َحسَّ ا ـَ َٓ ىٔی اب٩َِ  ٌِ ١ُ َي َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا یُّ َحسَّ ٤ِِٟٔصٔ یَّاُئ ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َػأٟٕح ا ث٨ََا َزََکٔ ٩ًَِ َیزٔیَس و َحسَّ ًَيَّإغ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ 

ِٟدَ  ٩ًَِ أَبٔی ا أ٣َََزِتىٔی أَِ٪ ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔيٕب  َٓ ٔلَی بَِئت اہللٔ َحآَٔيّة  ا٢َ ٧ََذَرِت أُِخًٔی أَِ٪ َت٤ِٔشَی إ َٗ َُّط  ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ًَٔی يِر ِٔ  أَِسَت

ِب  َٛ ِٟتَرِ ا٢َ َٟٔت٤ِٔع َو َ٘ َٓ تَِیُتُط  ِٔ َٓاِسَت  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ََٟضا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ہ ت  اعرم ےس رفاتی ےہ ہک زرکای نب ییحی
غقت
 انب اصحل رصمی، لضفم انب اضفہل، دبعاہلل نب ایعش، سیدی نب ایب بیبح، رضحت 

ریمی نہب  ے تیب اہلل یک رطػ ےگنن اپؤں لچ رک اج ے یک ذنر امین ےھجم مکح دای ہک ںیم اس ےک ےیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اچےیہ ہک فہ دیپؽ ےلچ افر وسار یھب نو ۔ فملس ےس وتفی بلط رکفں  و آپ یلص اہلل

 زرکای نب ییحی انب اصحل رصمی، لضفم انب اضفہل، دبعاہلل نب ایعش، سیدی نب ایب بیبح، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک رطػ دیپؽ لچ رک اج ے یک ذنر ےک ایبؿ ںیم

     1757    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، سٌيس ب٩ ابی ایوب، یزیس ب٩ ابی حبيب، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز جہىی رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ٌٔيُس ب٩ُِ أَبٔی أ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََر٧َا َس ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ یُّوَب أَ٪َّ َیزٔیَس ب٩َِ أَبٔی َحبٔيٕب أَِخبََرُظ و َحسَّ

َّطُ  ُِٟحَضىٔیِّ أ٧َ ٕ ا ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ثَطُ  ٔ َحسَّ َِٟديِر ٥َِٟ یَِذَُکِ فٔی  أَ٪َّ أَبَا ا ١ٕ َو َـّ َٔ ١ِْٔ َحٔسیٔث ٣ُ ََٓذََکَ ب٤ٔٔ ا٢َ ٧ََذَرِت أُِخًٔی  َٗ



 

 

َبةَ  ِ٘ ًُ ُٚ ارٔ َٔ ٔ َُل ُي َِٟديِر َِٟحٔسیٔث َحآَٔيّة َوَزاَز َوكَاَ٪ أَبُو ا  ا

 اعتٰیل ہنع ےس دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، دیعس نب ایب اویب، سیدی نب ایب بیبح، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل

رفاتی ےہ ہک ریمی نہب  ے ذنر امین ابیق دحثی لضفم یک دحثی یہ یک رطح ذرک یک افر دحثی ںیم ےگنن اپؤں اک ذرک  ںیہ ایک افر ہی 

 ااضہف یھب ایک ہک اوباریخل ہبقع ےس دجا  ںیہ نو ے ےھت

 ایب بیبح، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، دیعس نب ایب اویب، سیدی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک یک رطػ دیپؽ لچ رک اج ے یک ذنر ےک ایبؿ ںیم

     1758    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ابی خ٠ٕ، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، یحٌی ب٩ ایوب، حرضت یزیس ب٩ حبيب :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ  ٕٕ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َواب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ث٨َٔيطٔ ٣َُح٤َّ أَیُّوَب أَ٪َّ َیزٔیَس  أَِخبََرنٔی یَِحٌَی ب٩ُِ و َحسَّ

 ٔٚ ا ًَِبسٔ اٟزَّزَّ ١َِْ َحٔسیٔث  ٣ٔ ٔ  ب٩َِ أَبٔی َحبٔيٕب أَِخبََرُظ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

دمحم نب احمت، انب ایب فلخ، رفح نب ابعدہ، انب رج ،، ییحی نب اویب، رضحت سیدی نب بیبح  ے اس اانسد ےک اسھت دبعارلزاؼ یک 

 دحثی لقن یک ےہ

 احمت، انب ایب فلخ، رفح نب ابعدہ، انب رج ،، ییحی نب اویب، رضحت سیدی نب بیبح دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذنر ےک افکرہ اک ایبؿ

 ذنر اک ایبؿ :   ابب

 ذنر ےک افکرہ اک ایبؿ

     1759    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، یو٧ص ب٩ ًبساُلًلی، اح٤س ب٩ ًيسی، یو٧ص، اب٩ وہب، ٤ًز ب٩ حارث، ٌٛب ب٩ ٤٘٠ًہ،  :  راوی

 ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ط٤اسہ، ابی اٟدير، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ  ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ث٨ََا  و َحسَّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ا٢َ یُو٧ُُص أَِخبََر٧َا و  َٗ ًِلَی َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی  َ ًَِبسٔ اِْل َویُو٧ُُص ب٩ُِ 



 

 

 ٔ ٩ًَِ أَب ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٔط٤َاَسَة   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٔب ب٩ِٔ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ٩ًَِ اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی   ٔ َِٟديِر ٕ  ی ا ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ

َِٟي٤ٔئن  اَرةُ ا َّٔ َٛ اَرةُ ا٨َِّٟذرٔ  َّٔ َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

اہرفؿ نب دیعس ا،یل، وی،س نب دبعاالیلع، ادمح نب یسیع، وی،س، انب فبہ، رمع نب احرث، بعک نب ہمقلع، دبعارلنمح انب رامہس، ایب 

ت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ذنر اک افکرہ فیہ ےہ وج اریخل، رضح

 مسق اک افکرہ ےہ

اہرفؿ نب دیعس ا،یل، وی،س نب دبعاالیلع، ادمح نب یسیع، وی،س، انب فبہ، رمع نب احرث، بعک نب ہمقلع، دبعارلامحؿ انب  :  رافی

 ہس، ایب اریخل، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنعرام

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ : ابب

 ...ریغ اہلل یک مسق یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمریغ اہلل یک مسق یک نام تع ےک ایب

     1760    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ِسح، اب٩ وہب، یو٧ص، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩  :  راوی

 ًبساہلل، حرضت ٤ًز ب٩ خلاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔ أَِح٤َُس  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ و َحسَّ ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٕح َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َِسِ ًَ ب٩ُِ 

َِٟدلَّ  ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  وُُل َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ُ٘ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أب َي َٗ  

َواہللٔ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ  ٔ ٥ِ أَِ٪ َتِح٠ ُٛ زَّ َوَج١َّ ی٨ََِضا ًَ ٥َ إٔ٪َّ اہلَل  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ُت بَٔضا ٨ِ٣ُُذ َس٤ٔ ِٔ  ٣َا َح٠َ

٨ًََِضا َذأَکّ  ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا َوَُل آثّٔزاَػل

اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، وی،س، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت رمع نب 



 

 

 اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل اعتیل ںیہمت اےنپ آابؤ ادجاد یک ںیمسق ا ےن ے

ےس عنم رکات ےہ ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک اہلل یک مسق!  ب ےس ںیم  ے روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس یک 

 نام تع ینس ےہ ۔ ںیم اینس یک مسق  ںیہ ا ےنیئ۔ اینپ رطػ ےس ذرک رکےت نو ے افر ہن وکیئ اکحتی لقن رکےت نو ے۔

رسح، انب فبہ، وی،س، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب  :  رافی

 رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمریغ اہلل یک مسق یک نام تع ےک ایب

     1761    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت  :  راوی

 زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث حَ  ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ُٙ ب٩ُِ و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ِي١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس ح و َحسَّ َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  سَّ

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ب ص٤َُا  ٤َْز لِٔکَ ٌِ ٚٔ أَِخبَر٧ََا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس  ًَ ٔ إٔبَِزاصٔي٥َ َو َُيَِر أَ٪َّ ف ٠َُط  ِْ ی َحٔسیٔث َضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ٔ

٨ًََِضا َوَُل َتک٤َّ٠َِ  ٥َ ی٨ََِهی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ُت بَٔضا ٨ِ٣ُُذ َس٤ٔ ِٔ ِي١ٕ ٣َا َح٠َ َ٘ ا َوَُل آثّٔزاًُ ١ِ َذأَکّ ُ٘ ٥ِ َي َٟ  ُت بَٔضا َو

زاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارل

یک  دن ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ رضحت لیقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ںیم ےہ ہک ںیم  ے  ب ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ر یہک افر ہن اکحتی ےک فآہل فملس وک مسق ےس عنم رکےت نو ے انس ےہ  و ںیم  ے ہن  و اس ےک اسھت وکیئ وگتفگ یک افر ہن ذرک ےک وطر 

 وطر  ر۔

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ،، لیقع نب اخدل، ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں اک ایبؿومسق :   ابب

 ریغ اہلل یک مسق یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     1762    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ رحب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حرضت سا٥ٟ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطیِ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ و َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ٩ًَِ َبَة َو

١ِْٔ رَٔوایَٔة یُو٧َُص  ُٕ بٔأَبٔيطٔ ب٤ٔٔ ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤ًََُز َوصَُو یَِح٠ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕ  أَبٔيطٔ  ٤َز ٌِ  َو٣َ

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اےنپ ابپ ےس رفاتی ےہ 

 ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اےنپ ابپ یک مسق ا ےنےت نو ے انس ۔ ابیق دحثی وی،س ف رمعم

 یک رفاتی یک رطح ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 نام تع ےک ایبؿ ںیم ریغ اہلل یک مسق یک

     1763    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ ُر٣ِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ و َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َٟطُ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ُى  ِٔ ٕح َوا٠َّٟ

 ٔ ُٕ بٔأَب ٔ ٕب َو٤ًَُزُ َیِح٠ ِٛ أب فٔی َر َِٟدلَّ َّطُ أَِزَرَک ٤ًََُز ب٩َِ ا ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َاَزاص٥ُِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ يطٔ 

 ًَ ِٕ ٔ ٠َِيِح٠ َٓ ا  ّٔ ٔ ٩ِ٤َ كَاَ٪ َحاٟ َٓ ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ  ٔ ٥ِ أَِ٪ َتِح٠ ُٛ َّ َوَج١َّ َی٨َِضا ًَز   بٔاہللٔ أَِو َٟٔيِؼ٤ُِت ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََُل إٔ٪َّ اہلَل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 ے رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اکی اقہلف ںیم اس احؽ ںیم اپای ہک رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ یک مسق اھک 

ہک مت اےنپ آابؤ رےہ ےھت ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ اکپر رک رفامای آاگہ رنو ہک اہلل زعفلج ںیہمت عنم رکات ےہ 

 ادجاد یک ںیمسق ا ےنؤ ۔ وج مسق ا ےن ے فاال نو  و فہ اہلل یک مسق ا ےن ے ای اخومش رےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 ریغ اہلل یک مسق یک نام تع ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1764    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل اب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ًبيساہلل، بْش ب٩ ہَل٢، ًبساٟوارث، ایوب، ابوَکیب،  :  راوی

يس اب٩ ْٛير، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اس٤اًي١ ب٩ ا٣يہ، اب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، اب٩ ابی ذئب، اسحاٚ ابواسا٣ہ، وٟ

 ب٩ ابزاہي٥، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًبساٟک

 ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُبَِيسٔ اہللٔ ح و َحسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ

ث٨ََا أَ  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ث٨ََا أَیُّوُب ح و َحسَّ َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ثَىٔی بِْٔشُ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ َحسَّ ٕ و َحسَّ ْٔير َٛ َِٟؤٟئس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا بُو أَُسا٣ََة 

ث٨ََا ابِ  َُٓس ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ َرآ َة ح و َحسَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس یِٕک أَِخبََر٧َا ٩ُ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ

 ٔٚ ا ًَِبٔس اٟزَّزَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ َرآ ث٨ََا إِٔسَح اُک َواب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب ح و َحسَّ حَّ َـّ ی٥ٔ  اٟ ًَِبُس اِلرَکٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ةٔ  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ١ِْٔ صَٔذظ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز ب٤ٔٔ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ك١ُُّ َصُذَُلٔئ 

اویب، اوبرکبی، اوبااسہم، فدیل انب ریثک، انب ایب  دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، دمحم نب ینثم، ییحی، دیبع اہلل، رشب نب یالؽ، دبعاوارث،

رمع، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، انب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک، انب ایب ذبئ، ااحسؼ نب اربامیہ، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی ہصق ایس رطح دبعارکلمی، انعف، انب رمع ایس دحثی یک فلتخم اانسد ذرک یک ںیہ نج بس  ے رضحت انب رمع ریض 

 رفاتی ایک ےہ

دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، دمحم نب ینثم، ییحی، دیبعاہلل، رشب نب یالؽ، دبعاوارث، اویب، اوبرکبی، اوبااسہم، فدیل انب ریثک،  :  رافی

احسؼ نب اربامیہ، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب ایب رمع، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، انب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک، انب ایب ذبئ، ا

 انب رج ،، دبعاکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 ریغ اہلل یک مسق یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     1765    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤اًي١، اب٩ جٌَف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ َیحِ  َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوَیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ث٨ََا و َحسَّ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ٌَی أَِخبََر٧َا و 



 

 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز  َُّط َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ٥َ ٩ِ٣َ كَاَ٪ إِٔس٤َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

ِٕ إُٔلَّ بٔاہللٔ  ٔ ََل یَِح٠ َٓ ا  ّٔ ٔ ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ  َحاٟ ٔ ا٢َ َُل َتِح٠ َ٘ َٓ ُٕ بٔآبَائَٔضا  ٔ یِْع َتِح٠  َوكَا٧َِت َُقَ

 ےس ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی نب ییحی، اامسلیع، انب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

آابؤ ادجاد یک ںیمسق  ال نو  و فہ اہلل ےک العفہ یسک یک مسق ہن اھک ے افر رقشی اےنپرفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل  ے رفامای وج مسق ا ےن ے فا

 ا ےنےت ےھت  و آپ  ے رفامای اےنپ آابؤ ادجاد یک ںیمسق ہن ا ےنؤ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی نب ییحی، اامسلیع، انب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... س  ے الت افر زعی یک مسق اھکیئ اس ےک ال اہل اال اہلل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 ہلل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم س  ے الت افر زعی یک مسق اھکیئ اس ےک ال اہل اال ا
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ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص، رح٠٣ہ اب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًوٖ،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ا اب٩ُِ َوصِٕب 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٖٕ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ح٤َُِيُس ب٩ُِ    َٕ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َح٠َ

 َٓ ا٣ٔزَِک  َٗ ُ ا٢َ أ ٌَ ا٢َ َٟٔؼاحٔبٔطٔ َت َٗ َط إُٔلَّ اہللُ َو٩ِ٣َ  َٟ ٔ ١ِ َُل إ ُ٘ ٠َِي َٓ ٔت  ٔٔطٔ بٔاَٟلَّ ٔ ا٢َ فٔی َح٠ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ِٚ  ٠َِیَتَؼسَّ

ػ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اوباطرہ، انب فبہ، وی،س، رحہلم انب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیمح نب دبعارلنمح نب تر

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ںیم ےس  س  ے مسق ا ےنیئ افر اینپ مسق ںیم الت اہک اےس

ُ ےہک افر  س  ے اےنپ اس یھ ےس اہک آؤ ںیم ھجت ےس وجا ولیھکں  و اےس اچ
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
 ےیہ ہک فہ دصہق رکے۔اچےیہ ہک فہ ل

اوباطرہ، انب فبہ، وی،س، رحہلم انب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیمح نب دبعارلامحؿ نب ترػ، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اک ایبؿ ومسقں :   ابب

  س  ے الت افر زعی یک مسق اھکیئ اس ےک ال اہل اال اہلل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم
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 سویس ب٩ سٌيس، وٟيس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ثَىٔی ُسوَ  ِبُس و َحسَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ ح و َحسَّ َِٟؤٟيُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ٌٔيٕس َحسَّ اَُل  یُِس ب٩ُِ َس َٗ ب٩ُِ ح٤َُِيٕس 

ٔ َوَحٔسی ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  ٤َْز لِٔکَ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ ١ُِْ َحٔسیٔث یُو٧َُص  ٣ٔ ٕ ٤َز ٌِ ُث ٣َ

ُِٟحَشئِن ٣ُِش٥ْٔ٠ صَ  ا٢َ أَبُو ا َٗ َّی  ز ٌُ ِٟ ٔت َوا َٕ بٔاَٟلَّ ِٚ بَٔظِيٕئ َوفٔی َحٔسیٔث اِْلَِوَزاعٔیِّ ٩ِ٣َ َح٠َ ٠َِیَتَؼسَّ َٟطُ َٓ ِو َٗ ىٔی  ٌِ ُٖ َي ََِٟحِ َذا ا

ِٚ َُل َیزِ  ٠َِیَتَؼسَّ َٓ ا٣ٔزَِک  َٗ ُ الَی أ ٌَ َّی اہللَُت ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا َیزِؤیطٔ  ّْ ٌٔيَن َحٔسی ا٢َ َو٠ٟٔزُّصِزٔیِّ ٧َِحْو ٩ِ٣ٔ تِٔش َٗ َُيِرُ اٟزُّصِزٔیِّ   ؤیطٔ أََحْس 

 ٕ ُط ٓٔيطٔ أََحْس بٔأََسا٧ٔيَس ٔجَياز ُٛ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َُل ُيَظارٔ

 دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی ایس دحثی یک دفرسی اانسد ںیہ وسدی نب دیعس، فدیل نب ملسم، افزایع، ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب

رضحت رمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ںیم ےہ ہک آپ  ے رفامای اےس اچےیہ ہک فہ یسک زیچ اک دصہق رکے افر افازیع یک دحثی 

س اک وقؽ آؤ ںیم ھجت ےس وجا ولیھکں  و اےس ںیم ےہ  س  ے الۃ افر زعی یک مسق ا ےنیئ اوبانیسحل اامؾ ملسم  ے اہک ہک ہی رحػ ینعی ا

اچےئہ ہک فہ دصہق رکے اےس زرہی ہک العفہ یسک  ے رفاتی  ںیہ ایک افر اامؾ زرہی ہک ابرے ںیم رفامای ہک رفاتی یک ںیہ نج ںیم 

 اؿ اک وکیئ رشکی  ںیہ دیج اانسد ےک اسھت۔

 ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہیوسدی نب دیعس، فدیل نب ملسم، افزایع، ااحسؼ نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

  س  ے الت افر زعی یک مسق اھکیئ اس ےک ال اہل اال اہلل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1768    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساُلًلی، ہظا٦، حش٩، حرضت ًبس اٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ًِلَی  َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ب٩ِٔ َس٤ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َزَة 

َواغٔی َوَُل بٔآبَائ٥ُِٜٔ  ُٔوا بٔاٟلَّ ٔ ٥َ َُل َتِح٠ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، اشہؾ، نسح، رضحت دبع ارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 



 

 

 د رفامای وتبں یک مسق ہن ا ےنؤ افر ہن اےنپ ادجاد یک۔ہیلع فآہل فملس  ے اراش

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، اشہؾ، نسح، رضحت دبع ارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ت    س  ے مسق ا ےنیئ رھپ

 

حی
مس

 ... اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 
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خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، یحٌی ب٩ حبيب حارثی، ح٤از ب٩ زیس، ُيَل٪ اب٩ جزیز، ابی بززة، حرضت ابو٣وسی  :  راوی

 اطٌزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى  ِٔ َِٟحارٔثٔیُّ َوا٠َّٟ ٌٔيٕس َوَیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٕ َو ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ ث٨ََا َخ٠َ ٩ًَِ  َحسَّ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕٕ َٟٔد٠َ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِيُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ زٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اِْلَِط ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة   ٕ زٔیِّيَن  َُِيََلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز ٌَ َوَس٥ََّ٠ فٔی َرصِٕم ٩ِ٣ٔ اِْلَِط

ا٢َ َواہللٔ  َ٘ َٓ َٟ  ََِشَتِح٠ٔ٤ُطُ  أ٣َََز  َٓ ُتَٔی بٔإٔب١ٕٔ  ٨َا ٣َا َطاَئ اہللُ ث٥َُّ أ ِْ ٔ ٠َب َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِيطٔ  ََلٔث َُل أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ َو٣َا ٨ًِٔٔسی ٣َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤  َْ ٔ ٨َا ب

٨ََٟا أَتَ  ٕف َُل یَُبارُٔک اہللُ  ٌِ ٨َا َٟٔب ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٨َ٠ُِٗا أَِو  ٨َا  ِ٘ ا ا٧َِل٠َ َّ٤٠ََٓ َری  ٕ َُغِّ اٟذُّ ٥َ َذِوز ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َّ٩ٜٔ ا٢َ ٣َا أ٧ََا َح٠ِ٤َُت٥ُِٜ َوَل َ٘ َٓ أَِخبَرُوُظ  َٓ أََتِوُظ  َٓ َٕ أَِ٪ َُل یَِح٨َ٠َٔ٤ا ث٥َُّ َح٨َ٠َ٤َا  َح٠َ َٓ ِّی َواہللٔ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ ََِشَتِح٠ٔ٤ُُط  ٔن  اہللَ َح٥ُِٜ٠َ٤َ َوإ

 َ ل ًَ  ُٕ ٔ َّٟٔذی صَُو َخيِرْ َُل أَِح٠ ٩ًَِ ی٤َٔيىٔی َوأََتِيُت ا ُت  ِ
َفَّ َٛ  ی ی٤َٔيٕن ث٥َُّ أََری َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا إُٔلَّ 

فلخ نب اشہؾ، ہبیتق نب دیعس، ییحی نب بیبح احریث، امحد نب زدی، الیغؿ انب رجری، ایب ربدة، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای ۔ آپ ےس وساری امےنگن ےک ےیل ۔  و آپ  ے رفامای اہلل یک مسق ہنع ووگں ےک اقہلف ںیم یبن رکمی یلص

ںیم ںیہمت وسار  ںیہ رکفں اگ افر ہن یہ ریمے اپس فہ زیچ ےہ  س  ر ںیہمت وسار رکفں۔ مہ رہھٹے رےہ ینتج دری اہلل  ے اچاہ ۔ 

نیت دیفس وکاہؿ فاےل افٹن دےنی اک مکح دای ۔  ب مہ ےنلچ ےگل  و مہ  ے اہک رھپ آپ ےک اپس افٹن ال ے ےئگ  و آپ  ے امہرے ےئل 

ای امہرے ضعب  ے ضعب ےس اہک ںیمہ اہلل ربتک ہن دے اگ۔ مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آ رک آپ ےس وساری 

وہنں  ے آپ ےک اپس آرک آپ وک اس یک ربخ بلط یک  و آپ  ے ںیمہ وسار ہن رک ے یک مسق ا ےنیئ۔  ر ںیمہ وساری دے دی  و ا

ت  ر دی ۔  و آپ  ے رفامای ںیم  ے ںیہمت وسار  ںیہ ایک ہکلب اہلل  ے ںیہمت وسار ایک ےہ افر اہلل یک مسق! ارگ اہلل  ے اچاہ  و ںیم یسک اب



 

 

 ؾ اجب الؤں اگ وج رتہب ےہمسق ہن ا ےنؤں اگ رھپ ںیم اےس رتہب دوھکیں  و ںیم اینپ مسق اک افکرہ ادا رکفں اگ افر فیہ اک

فلخ نب اشہؾ، ہبیتق نب دیعس، ییحی نب بیبح احریث، امحد نب زدی، الیغؿ انب رجری، ایب ربدة، رضحت اوبومیس ارعشی ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 
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 ابواسا٣ہ، بزیس، ابی بززہ، حرضت ٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ بزاز اطٌزی، ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء ہ٤سانی،  :  راوی

ٔى  ِٔ اَربَا فٔی ا٠َّٟ َ٘ َِٟض٤َِسانٔیُّ َوَت ََلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا زٔیُّ َو٣َُح٤َّ ٌَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَزَّازٕ اِْلَِط ًَ ث٨ََا  ٩ِ  َحسَّ ًَ ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اَُل َحسَّ َٗ

 َ ٩ًَِ أ ُِٟح٤ََِلَ٪ أَبٔی بُزَِزَة  َُٟض٥ِ ا ٥َ أَِسأَُُٟط  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ أَِرَس٠َىٔی أَِػَحابٔی إ َٗ ُط فٔی بٔی ٣ُوَسی  ٌَ  إٔذِ ص٥ُِ ٣َ

َٟيِ  ٔ ٠ُِت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ إٔ٪َّ أَِػَحابٔی أَِرَس٠ُونٔی إ ُ٘ َٓ َُزَِوةُ َتبُوَک  ٔ َوهَٔی  ة ِْسَ ٌُ ِٟ ًَلَی َطِيٕئ َجِئع ا ا٢َ َواہللٔ َُل أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤  َ٘ َٓ َک َٟٔتِح٠َٔ٤ُض٥ِ 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٍٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت َحزٔی٨ّا ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َ ٌِ َج زُ ََفَ ٌُ َباُ٪ َوَُل أَِط ـِ َُ ُتطُ َوصَُو  ِ٘ َٓ ٔة أَِ٪ یَُٜوَ٪ َرُسو٢ُ َوَوا َٓ ٥َ َو٩ِ٣ٔ ٣ََدا

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ اہللٔ َػل َٗ َّٟٔذی  أَِخبَرِتُُض٥ِ ا َٓ ٔلَی أَِػَحابٔی  ُت إ ٌِ َج ًَلَیَّ ََفَ ٔشطٔ  ِٔ ََ ِس َوَجَس فٔی  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٠َِيطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ   َػل

يِ  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ُت بََٔلُّل ی٨َُازٔی أَِی  ٌِ ّة إٔذِ َس٤ٔ ٌَ َِٟبِث إُٔلَّ ُسَوِي ٥ِ٠َ أَ َٓ  ٥َ َّی اہللُ َوَس٠َّ ا٢َ أَٔجِب َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ أََجبُِتُط  َٓ ٕص 

ی ََِٟقٔ ا٢َ ُخِذ َصَذی٩ِٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا أََتِيُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ٥َ یَِسًُوَک  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ی٨َئِن َوَصَذی٩ِٔ ًَ ََِٟقٔ ٨َئِن َوَصَذی٩ِٔ ا

ةٔ  ی٨َئِن ٟٔٔشتَّ ََِٟقٔ ا٢َ إٔ٪َّ َر ا َٗ ١ِ إٔ٪َّ اہلَل أَِو  ُ٘ َٓ ٔلَی أَِػَحابَٔک  ِٙ بٔض٩َّٔ إ ٔ َٓا٧َِل٠ ٕس  ٌِ ًَُض٩َّ حٔی٨َئٕٔذ ٩ِ٣ٔ َس َزةٕ ابَِتا ٌٔ َّی أَبِ ُسو٢َ اہللٔ َػل

ٔلَی ُت إ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ا٢َ أَبُو ٣ُوَسی  َٗ بُوص٩َُّ  َٛ اِر َٓ ًَلَی َصُذَُلٔئ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِح٥ُُِٜ٠ٔ٤  ًَ َّی  اہللُ  ٠ُِت إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ أَِػَحابٔی بٔض٩َّٔ 

 ٥ُِٜ ـُ ٌِ َٙ ٣َعٔی َب ٔ َّی ی٨ََِل٠ ٩ِٜٔ َواہللٔ َُل أََز٥ًُُِٜ َحً ًَلَی َصُذَُلٔئ َوَل ٥َ َیِح٥ُُِٜ٠ٔ٤  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َة َرُسو٢ٔ اہللٔ اہللُ  َٟ ا َ٘ ٣َ ٍَ ٔلَی ٩ِ٣َ َس٤ٔ إ

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ِّی َحسَّ َػل َٔک َُل َتُو٨ُّوا أَن َس ذَٟ ٌِ ًَِلائَطُ إٔیَّاَی َب ٔ ٢ٔ ٣َزَّةٕ ث٥َُّ إ طُ فٔی أَوَّ ٌَ ُِٟتطُ َل٥ُِٜ َو٨ِ٣َ َ ٠ِطُ ٥َ حٔيَن َسأ ُ٘ ٥َِٟ َي ثُِت٥ُِٜ َطِيّئا 

َٙ أَ  ا٧َِل٠َ َٓ ٩٠ََّ ٣َا أَِحبَِبَت  ٌَ ِٔ ٨َ َٟ ْٚ َو ٤ََُٟؼسَّ ََّک ٨ًَِٔس٧َا  اُٟوا لٔی َواہللٔ إ٧ٔ َ٘ ِو٢َ َٓ َٗ وا  ٌُ َّٟٔذی٩َ َس٤ٔ َّی أََتِوا ا بُو ٣ُوَسی ب٨َََٔفٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َحً

ثُوص٥ُِ ب٤َٔا َحسَّ  َحسَّ َٓ ُس  ٌِ ًَِلائَُض٥ِ َب ٔ ُط إٔیَّاص٥ُِ ث٥َُّ إ ٌَ ٥َ َو٨ِ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ثَُض٥ِ بٔطٔ أَبُو ٣ُوَسی َسَواّئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 این، اوبااسہم، ربدی، ایب ربدہ، رضحت ومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم دبع اہلل نب رباد ارعشی، دمحم
 
 نب االعلء ہ



 

 

ریمے اس ویھتں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ اجیھب اتہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اؿ ےک ےیل وساری 

ک ںیم آپ ےک اسھت ےھت ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک یبن! ریمے اسویھتں  ے اموگنں۔  س فتق فہ شیج ارسعلہ ینعی زغفہ وبت

ےھجم آپ یک رطػ اس ےیل اجیھب ےہ اتہک آپ اؿ وک وساری دے دںی  و آپ  ے رفامای اہلل یک مسق! ںیم ںیہمت یسک زیچ  ر وسار  ںیہ 

 ملع ہن اھت  و ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل رکفں اگ افر ںیم  ے آپ ےک ہصغ یک اح تل ںیم آپ ےس وماتقف )ابت( یک افر ےھجم

فملس ےک ااکنر یک فہج ےس ڈر یک فہج ےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہک ھجم  ر اےنپ دؽ ںیم ھچک وبھج وسحمس رکںی نیگمغ 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامیئ ںیم وھتڑی و ا ںیم  ے اےنپ اسویھتں ےک اپس فا س آ رک ا ںیہ اس ابت یک ربخ دی وج روسؽ اہلل یلص 

دری یہ رہھٹا اھت اہک ااچکن ںیم  ے رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اکپر ے یک آفاز اے دبعاہلل نب س ، ینس۔ ںیم  ے اےس 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  وجاب دای  و اوہنں  ے اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجؤ فہ ےھجت الب رےہ ںیہ  ب ںیم روسؽ

فآہل  فملس  ے رفامای ہی اؿ دفونں اک وجڑا افر ہی اؿ دفونں اک وجڑا افر ہی اؿ دفونں اک وجڑا ےل و ھچ افوٹنں ےک ےیل وج آپ یلص اہلل ہیلع

 ےب کش اہلل ای فملس  ے ایس فتق رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رخدیے ےھت افر ا ںیہ اےنپ اس ویھتں ےک اپس ےل اج افر ہہک

اہک ا ںیہ رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہمت اؿ  ر وسار رک رےہ ںیہ  و مت اؿ  ر وسار نو اجؤ اوبوم یس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے 

یک مسق ںیم ںیہمت ےل رک ںیم اےنپ اس ویھتں یک رطػ الچ  و ںیم  ے اہک ےب کش اہلل ےک روسؽ ںیہمت اؿ  ر وسار رکےت ںیہ  نکی اہلل 

ہن ٹوھڑفں اگ  ب کت ہک مت ںیم ےس دنچ وگ ریمے اسھت اؿ ووگں یک رطػ ہن ںیلچ وہنجں  ے روسؽ اہلل اک وقؽ افر آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اک عنم رکان اس فتق انس  ب ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہمترے ےیل وساؽ ایک اھت یلہپ رمہبت ںیم رھپ

ےک دعب فیہ افٹن آپ  ے اطع رکدےیئ افر مت اس ابت اک امگؿ یھب ہن رکان ہک ںیم  ے مت ےس فہ دحثی ایبؿ یک  ےس آپ یلص اہلل  اس

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و اوہنں  ے ےھجم اہک اہلل یک مسق مت امہرے زندکی اہتبل دصتقی ےیک نو ے نو افر مہ ایس رطح رکںی ےگ ےسیج 

اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ںیم ےس ضعب آدویمں وک ےل ےلچ اہیں کت ہک اؿ ووگں ےک اپس آ ے وہنجں  ے مت  ے دنسپ ایک 

 ا ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااکنر انس رھپ ا ںیہ اس ےک دعب اطع رکدای  و مت یھب

  اوبومیس  ے ا ںیہ ربارب ربارب ایبؿ رک دی۔اس رطح دحثی ایبؿ رکف ےسیج

 این، اوبااسہم، ربدی، ایب ربدہ، رضحت ومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 
 دبعاہلل نب رباد ارعشی، دمحم نب االعلء ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿومسقں  :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 
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 ٥ ب٩ ًاػ٥، حرضت ز٫س٦ جزمیابوربيٍ ًتکی، ح٤از يٌىی اب٩ زیس، ایوب، ابی َٗلبہ، ٗاس :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة َو ٩ًَِ أَیُّوَب  ىٔی اب٩َِ َزیِٕس  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي ٩ًَِ َزصَِس٦ٕ َحسَّ ًَأػ٥ٕ  أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ

ُى ٣ٔ  َٔ أس٥ٔ أَِح َ٘ ِٟ ا٢َ أَیُّوُب َوأ٧ََا َٟٔحٔسیٔث ا َٗ َِٟحزِمٔیِّ  ٠َِيَضا ا ًَ ًَا ب٤َٔائَٔستٔطٔ َو َس َٓ ٨َّا ٨ًَِٔس أَبٔی ٣ُوَسی  ُٛ ا٢َ  َٗ ىِّی َٟٔحٔسیٔث أَبٔی ََٗٔلبََة 

 َ٘ َٓ َّٜأَ  َت٠َ َٓ ُط َص٥ُ٠َّ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ََِٟوالٔی  ََٓسَخ١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َتِي٥ٔ اہللٔ أَِح٤َزُ َطبٔيْط بٔا ِس َرأَیُِت َِٟح٥ُ َزَجإد  َٗ ِّی  إٔن َٓ َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ َص٥ُ٠َّ 

ُت  ِٔ َح٠َ َٓ ٔذِرتُُط  َ٘ َٓ ِّی َرأَیُِتُط َیأِك١ُُ َطِيّئا  ٔن ا٢َ اٟزَُّج١ُ إ َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأِك١ُُ ٨ِ٣ُٔط  َّی اہللُ  ٩ًَِ َػل ثَِک  ا٢َ َص٥ُ٠َّ أَُحسِّ َ٘ َٓ ٤َطُ  ٌَ ِ  أَِ٪ َُل أَك

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ِّی أََتِيُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔن ا٢َ َواہللٔ َُل أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ َو٣َا ٨ًِٔسٔی َذَٟٔک إ َ٘ َٓ ََِشَتِح٠ٔ٤ُُط  زٔیِّيَن  ٌَ ٥َ فٔی َرصِٕم ٩ِ٣ٔ اِْلَِط ِيطٔ َوَس٠َّ

 ٔ ٥َ ب٨َِٔضٔب إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ ٨َا ٣َا َطاَئ اہللُ  ِْ ٔ ٠َب َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ًَا ب٨َٔ ٣َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤  َس َٓ ٕ ب١ٕٔ  ٨ََٟا بَٔد٤ِٔص َذِوز أ٣َََز  َٓ ا 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٨َ٠ِا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٔ ٕف أَُِ ٌِ ٨َا َٟٔب ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٨َا  ِ٘ ا ا٧َِل٠َ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َری  ٨َا َُغِّ اٟذُّ ٌِ َج ٨ََٟا ََفَ ٥َ َی٤ٔی٨َطُ َُل یَُباَرُک 

َّا أََتیِ  ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ َِٟيطٔ  ٔ ِّی إ ٔن ا٢َ إ َٗ ٨َٔشيَت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ َت أَِ٪ َُل َتِح٨َ٠َٔ٤ا ث٥َُّ َح٠ِ٤َت٨ََا أَ ِٔ ََّک َح٠َ ََِشَتِح٠ٔ٤َُک َوإ٧ٔ ٨َاَک 

َّٟٔذی صَُو َخيِرْ  َُيَِرَصا َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا إُٔلَّ أََتِيُت ا أََری  َٓ ًَلَی ی٤َٔيٕن   ُٕ ٔ ٤ََّا َح٥ُِٜ٠َ٤َ َوَتحَ  َواہللٔ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ َُل أَِح٠ َٓإ٧ٔ وا  ُ٘ ٔ َٓا٧َِل٠ ٠ُِتَضا  َّ٠

َّ َوَج١َّ  ًَز  اہللُ 

ی، امحد ینعی انب زدی، اویب، ایب القہب، اقمس نب اعمص، رضحت زدھؾ رجیم ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت اوبومیس ریض 

ک

 

غی

اوبرعیب 

رمغ اک وگتش اھت ینب میت اہلل ںیم ےس اکی آدیم رسخ اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ت ےھٹ نو ے ےھت آپ  ے درتسوخاؿ وگنماای افر اس ںیم 

رگن الغؾ یک اشمتہب رےنھک فاال آای اوبومیس ریض اہلل  ے اہک @ آؤ اس  ے فلکت ایک  و اوبومیس ریض اہلل  ے اہک آؤ، ویکہکن ںیم  ے 

  ے اےس )رم ںوں وک( وکیئ زیچ )دنگیگ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھب اس ےس اھکےت نو ے داھکی  و اس آدیم  ے اہک ںیم

 اھکےت داھکی  و ےھجم اس ےس نھگ آیئ ںیم  ے اےس ہن اھک ے یک مسق ا ےنیئ  و اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک آؤ ںیم ےھجت اس ابرے

ہیلع فآہل فملس ےس وساری  ںیم دحثی ایبؿ رکفں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ارعشی ہلیبق ںیم آپ یلص اہلل

بلط رک ے ےک ےیل آای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل یک مسق ںیم ںیہمت وسار ہن رکفں اگ ہن یہ ریمے اپس ا یس زیچ ےہ 

 ےک  س  ر ںیم ںیہمت وسار رکفں  س مہ رہھٹے رےہ انتج اہلل  ے اچاہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس امؽ 

 

مت

 

ت

 

غ

افٹن ال ے ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ ولباای افر امہرے ےیل دیفس وکاہؿ فاےل اپچن افوٹنں اک مکح دای ےتہک ںیہ  ب 

مہ ےلچ  و ضعب  ے اکی دفرسے ےس اہک مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آپ یک مسق ےس اغلف رکدای امہرے ےیل ربتک 

مہ  ے آپ ےک اپس وٹ رک رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ مہ آپ ےس وساری بلط رک ے ےک ےیل آ ے افر آپ  ے ہن نویگ 



 

 

رھپ  ںیمہ وساری ہن دےین یک مسق ا ےنیئ رھپ آپ وھبؽ ےئگ آپ  ے رفامای اہلل یک مسق ارگ اہلل  ے اچاہ  و ںیم مسق ہن ا ےنؤں اگ یسک زیچ یک

 و ںیم فیہ اکؾ رکفں اگ وج رتہب نواگ افر مسق اک افکرہ دفں اگ  س مت اجؤ ےب کش اہلل  ے ںیہمت ںیم اس ےک العفہ ںیم ریخ دوھکیں 

 وساری دی ےہ۔

ی، امحد ینعی انب زدی، اویب، ایب القہب، اقمس نب اعمص، رضحت زدھؾ رجیم :  رافی

ک

 

غی

 اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1772    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟوہاب ث٘فی، ایوب، ابی َٗلبہ، ٗاس٥ ت٤يِم، حرضت زہس٦ جزمیاب٩ ابی ٤ًز، ًبس :  راوی

أس٥ٔ اٟ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة َوا ٩ًَِ أَیُّوَب  فٔیُّ  َ٘ َّْ َِٟوصَّأب اٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ا٢َ كَاَ٪ و َحسَّ َٗ َِٟحزِمٔیِّ  ٩ًَِ َزصَِس٦ٕ ا ٤ٔئِمِّ  تَّ

َِٟهیِّ ٣ٔ  ٔ بَيَِن َصَذا ا ا٦ْ ٓ ٌَ َ َِٟيطٔ ك ٔ َب إ ََُٓقِّ زٔیِّ  ٌَ ٨ََُّٜٓا ٨ًَِٔس أَبٔی ٣ُوَسی اِْلَِط زٔیِّيَن ُوزٌّ َوإَٔخاْئ  ٌَ ٕ َوبَيَِن اِْلَِط َِٟح٥ُ َزَجإد ٩ِ َجز٦ِ يطٔ 

 ََٓذََکَ ٧َِحَوظُ 

ےک اس ہلیبق افر رعشفں ےک انب ایب رمع، دبعاواہب یفقث، اویب، ایب القہب، اقمس یمیمت، رضحت زدہؾ رجیم ےس رفاتی ےہ ہک رجؾ 

درایمؿ دف  یھ افر اھبیئ اچرہ اھت مہ رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےھت  و اھک ے اؿ ےک رقبی ایک ایگ  س ںیم 

 رمیغ اک وگتش اھت ابیق ایس رطح دحثی ذرک یک ےہ۔

 ، رضحت زدہؾ رجیمانب ایب رمع، دبعاواہب یفقث، اویب، ایب القہب، اقمس یمیمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1773    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ٤٧ير، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، ایوب، ٗاس٥ ت٤يِم، زہس٦ اٟحزمی :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٔسیُّ َوإِٔسَح ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ٤ٔئِمِّ و َحسَّ أس٥ٔ اٟتَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَیُّوَب  َة  ٌٔي١َ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ إِٔس٤َ

٩ًَِ َزصِ  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َِٟحزِمٔیِّ ح و َحسَّ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ٩ًَِ َزصَِس٦ٕ ا َِٟحزِمٔیِّ ح و َحسَّ َس٦ٕ ا



 

 

 َٙ ِٟ  ب٩ُِ إِٔسَح ٩ًَِ َزصَِس٦ٕ ا أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة َوا ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا ُوَصِيْب َحسَّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٨َّا ٨ًَِٔس َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ َحزِمٔیِّ 

ٔ ب٩ِٔ َزیِسٕ  از ىَی َحٔسیٔث َح٤َّ ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ ا ا ٌّ وا َج٤ٔي َتؼُّ ِٗ  أَبٔی ٣ُوَسی َوا

ی، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ریمن، اامسلیع نب ہیلع، اویب، اقمس یمیمت، زدہؾ ارجلیم ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک یلع نب رجح دعس

 ںیہ اؿ بس  ے امجد نب زدی یک رطح دحثی ایبؿ یک ےہ۔

 یلع نب رجح دعسی، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ریمن، اامسلیع نب ہیلع، اویب، اقمس یمیمت، زدہؾ ارجلیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1774    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ َفور، ػٌٙ يٌىی اب٩ حز٪، ٣ِط اٟوراٚ، حرضت زہس٦ اٟحزمی :  راوی

ث٨ََا َزصَِس  ُٚ َحسَّ ا َِٟورَّ ث٨ََا ٣ََِطْ ا ىٔی اب٩َِ َحزِٕ٪ َحسَّ ٌِ ُٙ َي ٌِ ث٨ََا اٟؼَّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ َِٟحزِمٔیُّ و َحسَّ ًَلَی ٦ْ ا ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ

ِّی َواہللٔ ٣َا  ٔن ا٢َ إ َٗ ٔ َحٔسیْٔض٥ِٔ َوَزاَز ٓٔيطٔ  َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َٚ ا َِٟح٥َ َزَجإد َوَسا  ََٔشیُتَضاأَبٔی ٣ُوَسی َوصَُو َیأِك١ُُ 

ق ینعی انب زحؿ، رطم اوراؼ، رضحت زدہؾ ارجلیم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوبومیس ریض اہلل اعت

صػ

یل ہنع ےک ابیشؿ نب رففخ، 

اپس احرض نوا فہ رمیغ اک وگتش اھک رےہ ےھت۔ ابیق دحثی اؿ یک رطح سگر یکچ ےہ افر اس ںیم ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس  ے رفامای اہلل یک مسق ںیم )اس مسق وک(  ںیہ وھبال۔

ق ینعی انب زحؿ، رطم اوراؼ، رضحت زدہؾ ارجلیم :  رافی

صػ

 ابیشؿ نب رففخ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1775    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، س٠امی٪ تيِم، َضیب ب٩ َٔير ٗيسی، زہس٦، حرضت ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

یِٔب بِ  ٩ًَِ َُضَ َِّئِمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی و َحسَّ  ٕ ٩ًَِ َزصَِس٦ ِئسیِّ  َ٘ ِٟ ٕ ا يِر َ٘ َُ ٩ٔ

ا٢َ ٣َا ٨ًِٔٔسی ٣َا أَِح٤ٔ  َ٘ َٓ ََِشَتِح٠ٔ٤ُُط  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ أََتِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ زٔیِّ  ٌَ َث اِْلَِط ٌَ ٥ُُِٜ٠ َواہللٔ ٣َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ ث٥َُّ َب



 

 

َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ  ٔ َّی اہللُ إ َّا أََتِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٨َ٠ِا إ٧ٔ ُ٘ َٓ َری  ٍٔ اٟذُّ ِ٘ ٕ بُ ََلثَةٔ َذِوز َْ ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل  

ًَلَی یَ   ُٕ ٔ ِّی َُل أَِح٠ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ أَِخبَر٧َِاُظ  َٓ أََتِی٨َاُظ  َٓ َٕ أَِ٪ َُل یَِح٨َ٠َٔ٤ا  َح٠َ َٓ َّٟٔذی ََِشَتِح٠ٔ٤ُطُ  ٤ٔيٕن أََری َُيَِرَصا َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا إُٔلَّ أََتِيُت ا

 صَُو َخيِرْ 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، امیلسؿ یمیت، رضبی نب ریفن یسیق، زدہؾ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

فملس ےس وسارایں بلط رک ے ےک ےیل احرض نو ے  و آپ  مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریمے اپس وساری  ںیہ  س  ر ںیم ںیہمت وسار رکفں اہلل یک مسق! ںیم ںیہمت وسار  ںیہ رکفں اگ 

مہ  ے اہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امہری رطػ نیت ربکتچی وکاہؿ فاےل افٹن ےجیھب  و

فآہل فملس ےک اپس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساری امےنگن ےک ےیل احرض نو ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مسق ا ےنیئ 

نو رک اس یک ربخ دی  و  ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ وسار  ںیہ رکںی ےگ مہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض

ات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم یسک ابت  ر مسق  ںیہ ا ےنات افر اس ےک العفہ ںیم اس ےس الھبیئ داتھکی نوں  و فیہ اکؾ رک

 نوں وج الھبیئ فاال نو

 ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، رجری، امیلسؿ یمیت، رضبی نب ریفن یسیق، زدہؾ، رضحت اوبومیس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ

 

حی
مس

 ںیم  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1776    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساُلًلی تيِم، ٣ٌت٤ز، ابوس٠ي١، زہس٦، حرضت ابو٣و سی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔيطٔ َحسَّ  َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا َِّئِمُّ َحسَّ ًِلَی اٟت َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َحسَّ ثُطُ  ٕ یَُحسِّ ٩ًَِ َزصَِس٦ ٠ٔي١ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟشَّ

 ٕ ٔ َحٔسیٔث َجزٔیز ََِشَتِح٠ٔ٤ُُط ب٨َِٔحو  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََتِی٨َا ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َٓ ٨َّا ٣َُظاّة  ُٛ ا٢َ  َٗ 

،، زدہؾ، رضحت اوبوم یس ریض اہلل
ی 
مل

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ دیپؽ لچ رک اہلل ےک یبن دمحم نب دبعاالیلع یمیت، رمتعم، اوب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض نو ے افر مہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساری بلط یک ابیق دحثی رجری یک دحثی 

 یک رطح یک ےہ

،، زدہؾ، رضحت اوبوم یس ریض :  رافی
ی 
مل

 اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب دبعاالیلع یمیت، رمتعم، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1777    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ٓزاری، یزیس ب٩ ٛيشا٪، ابی حاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ زَارٔیُّ أَِخبََر٧ َٔ ِٟ اؤیََة ا ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ِيَشاَ٪  َٛ ا یَزٔیُس ب٩ُِ 

ِس ٧َا َٗ بَِيَة  َوَجَس اٟؼِّ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ  ٍَ إ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َرَج ًَ َّی اہللُ  ًَِت٥َ َرُج١ْ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٕ َُل أَ َح٠َ َٓ ا٣ٔطٔ  ٌَ أََتاُظ أَص٠ُِطُ بَٔل َٓ ٣ُوا 

َٟطُ َیأِك١ُُ ٣ٔ  ََٓذََکَ َذَٟٔک   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ َٓ أَك١ََ  َٓ ُط  َٟ َّی اہللُ  ٩ِ أَِج١ٔ ٔػبَِیتٔطٔ ث٥َُّ بََسا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ

٠َِيأِتٔضَ  َٓ َُيَِرَصا َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا  أَی  ًَلَی َی٤ٔيٕن ََفَ  َٕ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َح٠َ  ِ ََٜفِّ ُِٟي  ا َو

زریہ نب رحب، رمفاؿ نب اعمفہی زفاری، سیدی نب اسیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

 وسات نوا اپای اس آدیم وک رات ےک فتق یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دری نویئگ رھپ اےنپ الہ ف ایعؽ یک رطػ و ا  و  وچں وک

 ےک اپس اس یک ویبی اھکان الیئ اس  ے مسق ا ےنیئ ہک فہ اےنپ  وچں یک فہج ےس ہن اھک ے اگ رھپ اس ےک ےیل اظرہ نوایگ  و اس  ے اھک ایل

آہل فملس  ے رفامای ۔ رھپ اس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو رک اس اک ذرک ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 وج صخش یسک ابت  ر مسق ا ےن ے رھپ اس ےک العفہ ںیم الھبیئ فریخدےھکی  و اچےہ فہ الھبیئ وک اایتخر رکے افر اینپ مسق اک افکرہ ادا رک

 دے

 زریہ نب رحب، رمفاؿ نب اعمفہی زفاری، سیدی نب اسیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1778    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، ٣اٟک، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأْٟک  ًَ ث٨ََا  ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ أَ  و َحسَّ بٔيطٔ 

 ٩ًَِ  ِ ٠ِيََُٜفِّ َٓ َُيَِرَصا َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا  أَی  ًَلَی ی٤َٔيٕن ََفَ  َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١ِ اہللٔ َػل ٌَ ِٔ َي ِٟ   َی٤ٔی٨ٔطٔ َو

ہ ہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ر

 

یض اہلل اعتٰیل غت



 

 

  ے سک ابت یک مسق ا ےنیئ رھپ اس ےک العفہ ںیم اس ےس رتہبی دیھکی  و فیہ لمع اایتخر رکے وج 

 
  

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س ش

 رتہب نو افر اےنپ مسق اک افکرہ ادا رکے۔

 نب ایب اصحل، رضحت اوبرہری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل، لیہس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افک

 

حی
مس

 رہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1779    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، اب٩ ابی یو٧ص، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ل٠ب، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی أَُویِ  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ٔ ب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ٕص َحسَّ

أَی َُيَِرَصا َخ  ًَلَی ی٤َٔيٕن ََفَ  َٕ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َح٠َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َّٟ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٠َِيأِٔت ا َٓ ٔذی صَُو َخيِْر يِّرا ٨ِ٣َٔضا 

٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ   ِ ََٜفِّ ُِٟي  َو

زریہ نب رحب، انب ایب وی،س، دبعایزعسی نب بلطم، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

  ے یسک ابت یک مسق ا ےنیئ رھپ اس ےک ریغ ںیم اس ےس

 
  

 رتہبی دیھکی  و فیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س ش

 لمع اایتخر رکے وج رتہب نو افر اینپ مسق اک افکرہ ادا رک دے۔

 زریہ نب رحب، انب ایب وی،س، دبعایزعسی نب بلطم، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1780    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ يٌىی اب٩ بَل٢، سہي١ٗاس٥ ب٩ زَکیا، خاٟس  :  راوی

ىٔی اب٩َِ بََٔل٢ٕ َحسَّ  ٌِ ُ٪ َي ثَىٔی ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ یَّاَئ َحسَّ أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ٔ و َحسَّ ثَىٔی ُسَضِي١ْ فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز

 ِٔ َِٟي ِ َی٤ٔی٨َطُ َو ٠ُِيََٜفِّ َٓ ىَی َحٔسیٔث ٣َأٟٕک  ٌِ َّٟٔذی صَُو َخيِرْ ب٤َٔ ١ِ ا ٌَ 

اقمس نب زرکای، اخدل نب دلخم، امیلسؿ ینعی انب البؽ، لیہس ایس دحثی یک دفرسی  دن ےہ اس ںیم ےہ اچےیہ ہک اینپ مسق اک افکرہ ادا 



 

 

 رکے افر فیہ لمع رس ااجنؾ دے وج رتہب ےہ۔

 اقمس نب زرکای، اخدل نب دلخم، امیلسؿ ینعی انب البؽ، لیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1781    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، جزیز، ًبساٌٟزیز يٌىی اب٩ رٓيٍ، حرضت ت٤ي٥ ب٩ َطٓہ :  راوی

َٓةَ  ٩ًَِ َت٤ٔي٥ٔ ب٩ِٔ ََطَ  ٍٕ ِي َٓ ىٔی اب٩َِ ُر ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َجاَئ َسائ١ْٔ َحسَّ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ    ٔلَی  إ

ًِٔليَک إُٔلَّ زِٔر  ُ َِٟيَص ٨ًِٔٔسی ٣َا أ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٔف ث٩ٔ٤ََ َخاز٦ٔ ٌِ ٕ أَِو فٔی َب ّة فٔی ث٩ٔ٤ََ َخاز٦ٔ َ٘ َٔ ََ َٟطُ  َ َشأ َٓ ٔلَی َحات٥ٕٔ  ُتُب إ ِٛ َ أ َٓ ی  ََفٔ ِِ عٔی َو٣ٔ

ا٢َ أ٣ََا  َ٘ َٓ ًَٔسیٌّ  َب  ـٔ َِ َٓ ٥ِ٠َ َیزَِق  َٓ ا٢َ  َٗ َضا  َٛ ُلو ٌِ ِوَُل أَصِلٔی أَِ٪ ُي َٟ ا٢َ أ٣ََا َواہللٔ  َ٘ َٓ ًِٔليَک َطِيّئا ث٥َُّ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ َرضَٔی  ُ َواہللٔ َُل أ

ًَلَی ی٤َٔيٕن ث٥َُّ َرأَی أَِتَقی ِهَّلِل  َٕ و٢ُ ٩ِ٣َ َح٠َ ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ َوی ٣َا أَن ِ٘ ٠َِيأِٔت اٟتَّ َٓ  ٨ِ٣َٔضا 

ُِْت َی٤ٔيىٔیحَ  َّ٨ 

ہبیتق نب دیعس، رجری، دبعایزعسی ینعی انب رعیف، رضحت میمت نب رطہف ےس رفاتی ےہ ہک اکی اسلئ دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 اک رخچ ای الغؾ یک تمیق ےک ضعب ہصح اک وساؽ ایک  و اوہنں  ے اہک ریمے اپس ےھجت اطع 

 

مت
ق
ےک اپس آای افر اؿ ےس اکی الغؾ یک 

رک ے ےک ےیل وسا ے زرہ افر ریمی وخد ےک ھچک  ںیہ ےہ ںیم اےنپ رھگ فاوں وک اتھکل نوں ہک فہ ےھجت ھچک اطع رکدںی ےگ رافی ےتہک 

 اہلل ںیہ فہ  و رایض نوا  نکی دعی ےصغ ںیم آ ےئگ افر اہک اہلل یک مسق ںیم ھچک یھب ہن اطع رکفں اگ رھپ فہ آدیم رایض نوایگ  و اوہنں  ے اہک

 مسق ارگ ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ہن انس نوات  و ےھجت ھچک یھب ہن داتی آپ رفامےت ےھت  س  ے یسک ابت  ر مسقیک 

 ا ےنیئ رھپ اس ےس زایدہ  رزیہاگری اک لمع دےھکی  و فیہ وقتی فاال لمع اایتخر رکےل  و ںیم اینپ مسق وک ہن  وڑات افر احثن ہن نوات۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، دبعایزعسی ینعی انب رعیف، رضحت میمت نب رطہف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 

 

حی
مس

 ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1782    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 بيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓيٍ، ت٤ي٥ ب٩ َطٓہ، حرضت ًسی ب٩ حات٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اذٕ َحسَّ  ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ و َحسَّ  ٩ًَِ َة  َٓ ٩ًَِ َت٤ٔي٥ٔ ب٩ِٔ ََطَ  ٍٕ ِي َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ

 ِ٠ َٓ َُيَِرَصا َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا  أَی  ًَلَی َی٤ٔيٕن ََفَ  َٕ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َح٠َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َِٟيتِرُِک  َيأِٔت َٗ َّٟٔذی صَُو َخيِْر َو ا

 َی٤ٔی٨َطُ 

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دبعایزعسی نب رعیف، میمت نب رطہف، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 رتہبی دیھکی  و فیہ رکے وج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے یسک ابت  ر مسق ا ےنیئ رھپ اس ےک العفہ ںیم اس ےس

 رتہب ےہ افر اینپ مسق وک ٹوھڑ دے۔

 دیباہلل نب اعمذ، ہبعش، دبعایزعسی نب رعیف، میمت نب رطہف، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1783    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٓـي١، ا٤ًع، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓيٍ، ت٤ي٥ كائی، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ َطیٕ بحلی،  :  راوی

 حرضت ًسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اَُل  َٗ  ٕٕ ی ُى ُٔلب٩ِٔ ََطٔ ِٔ َِٟبَحلٔیُّ َوا٠َّٟ ٕٕ ا ی ُس ب٩ُِ ََطٔ ٕ َو٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ِي١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ  َحسَّ

 َ٤ًِ َ ٠ًََ اِْل َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَٔسٓیٕ   ٩ًَِ ائٔیِّ  ٩ًَِ َت٤ٔي٥ٕ اٟلَّ  ٍٕ ِي َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َٕ ٔع  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َح٠َ

َّٟٔذی صَُو َخيِرْ  َِٟيأِٔت ا َصا َو ِ ََٜفِّ ٠ُِي َٓ أَی َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا  َِٟي٤ٔئن ََفَ ًَلَی ا  ٥ِ ُٛ  أََحُس

 نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رطفی ،یلج، دمحم نب لیضف، اشمع، دبعایزعسی نب رعیف، میمت اطیئ، رضحت دعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب مت ںیم ےس وکیئ یسک اکؾ  ر ںیمسق ا ےن ے رھپ اس ےس رتہب 

  مسق اک افکرہ دے افر فیہ لمع اایتخر رکے وج رتہب ےہ۔لمع وک دےھکی  و

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رطفی ،یلج، دمحم نب لیضف، اشمع، دبعایزعسی نب رعیف، میمت اطیئ، رضحت دعی ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1784    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٓـي١، طیبانی، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓيٍ، ت٤ي٥ كائی، حرضت ًسی ب٩ حات٥ رضی اہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ َطیٕ، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

يِ  َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ِي١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕٕ َحسَّ ی ُس ب٩ُِ ََطٔ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَٔسیِّ و َحسَّ  ٩ًَِ ائٔیِّ  ٩ًَِ َت٤ٔي٥ٕ اٟلَّ  ٍٕ

َٔک ب٩ِٔ َحا و٢ُ ذَٟ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َُّط َس٤ٔ  ت٥ٕٔ أ٧َ

دمحم نب رطفی، دمحم نب لیضف، ابیشین، دبعایزعسی نب رعیف، میمت اطیئ، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

  انس۔اوہنں  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت نو ے

 دمحم نب رطفی، دمحم نب لیضف، ابیشین، دبعایزعسی نب رعیف، میمت اطیئ، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک 

 

حی
مس

 ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 

     1785    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب، حرضت ت٤ي٥ ب٩ َطٓہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ َت٤ٔي٥ٔ ب٩ِٔ َح٤َّ ٕب 

ا٢َ َتِشأَُٟىٔی َ٘ َٓ ًَٔسیَّ ب٩َِ َحات٥ٕٔ َوأََتاُظ َرُج١ْ َيِشأَُُٟط ٣ٔائََة زِٔرَص٥ٕ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  َٓ ٣ٔائََة زِٔرَص٥ٕ َوأ٧ََا اب٩ُِ َحات٥ٕٔ َواہللٔ َُل  ََطَ

ًَلَی ی٤َٔ   َٕ و٢ُ ٩ِ٣َ َح٠َ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ َِٟوَُل أَن ا٢َ  َٗ ًِٔليَک ث٥َُّ  ُ ٠َِيأِٔت أ َٓ يٕن ث٥َُّ َرأَی َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا 

َّٟٔذی صَُو َخيِرْ   ا

انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت میمت نب رطہف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے دعی نب احمت ریض اہلل  دمحم نب ینثم،

اعتٰیل ہنع ےس انس ہک اکی آدیم اکی وس درمہ امےنگن آای اوہنں  ے اہک  و ھجم ےس وس درمہ اک وساؽ رکات ےہ احالہکن ںیم انب احمت نوں 

ہن دفں اگ رھپ اہک ارگ ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت نو ے ہن انس نوات وج آدیم یسک ارم اہلل یک مسق ںیم ںیہمت ھچک 

  ر مسق ا ےن ے رھپ اس ےس زایدہ رتہبی یسک دفرسی زیچ ںیم دےھکی  و اچےہ ہک فیہ اکؾ رسا اجنؾ دے وج رتہب نو



 

 

 ہبعش، امسک نب رحب، رضحت میمت نب رطہف دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک

 

حی
مس

   ے ہک ایبؿ ںیم س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب، ت٤ي٥ ب٩ َطٓہ، حرضت ًسی ب٩ حات٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  َٓ ُت َت٤ٔي٥َ ب٩َِ ََطَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٨َا ٔس٤َاُک ب٩ُِ رَحِ

ًََلائٔی ََٟک أَِرَب٤ٌٔائَة فٔی  ٠َطُ َوَزاَز َو ِْ ََٓذََکَ ٣ٔ ُط  َٟ َ  ًَٔسیَّ ب٩َِ َحات٥ٕٔ أَ٪َّ َرُجَّل َسأ

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم  ے دمحم نب احمت، زہب، ہبعش، امسک نب رحب، میمت نب رطہف، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل

 اس ےس وپاھچ۔ ابیق دحثی ایس رطح ذرک یک ےہ افر اس ںیم ااضہف ہی ےہ افر ریتے ےیل ریمی اطعء ےس اچر وس )درمہ( ںیہ

 دمحم نب احمت، زہب، ہبعش، امسک نب رحب، میمت نب رطہف، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے ہک ایبؿ ںیم

 

حی
مس

  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 
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 طیبا٪ ب٩ َفور، جزیز ب٩ حاز٦، حش٩، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َس  ًَ ث٨ََا  َِٟحَش٩ُ َحسَّ ث٨ََا ا ٕ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ َٗ َحسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ ٤َُزَة 

ًِٔلیَتَضا  ُ ََّک إِٔ٪ أ إ٧ٔ َٓ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ َس٤َُزَة َُل َتِشأ٢َِ اِْل٣َٔاَرَة  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا  َّی اہللُ  ِيَضا َوإِٔ٪ َػل َٟ ٔ ٕة ُوك٠َِٔت إ َٟ َ ٩ًَِ ٣َِشأ

٠َِيَضا َوإَٔذا حَ  ًَ َٟٕة أ٨ًَُِٔت  َ ٔ ٣َِشأ ٩ًَِ َُيِر ًِٔلیَتَضا  ُ َّٟٔذی صَُو أ ٩ًَِ ی٤َٔی٨َٔک َوائِٔت ا  ِ ََٜفِّ َٓ َُيَِرَصا َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا  أَیَِت  ًَلَی َی٤ٔيٕن ََفَ َت  ِٔ ٠َ

 ٔ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر ب َجٔسیُّ َحسَّ ٤َِٟاَِسِ بَّأض ا ٌَ ِٟ ث٨ََا أَبُو ا ُِٟح٠ُوزٔیُّ َحسَّ ا٢َ أَبُو أَِح٤ََس ا َٗ َِٟحٔسیٔث َخيِْر   َضَذا ا

رففخ، رجری نب احزؾ، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ابیشؿ نب 

ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اے دبعارلنمح نب رمسہ رسادری اک وساؽ ہن رکان ویکہکن ارگ ےھجت رسادری امےنگن دیسی یئگ  و اس ےک 

ےھجت ریتے امےنگن ےک ریغب اطع یک یئگ  و اس  ر ریتی دمد یک اج ے یگ افر  ب  و یسک ابت  ر مسق ا ےن ے رھپ  و  رپسد رکدای اج ے اگ افر ارگ



 

 

  ے اس ےک العفہ ںیم اس ےس رتہبی دیھکی  و اینپ مسق اک افکرہ ادا رک افر فیہ لمع رسااجنؾ دے وج رتہب نو۔

 رلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعابیشؿ نب رففخ، رجری نب احزؾ، نسح، رضحت دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

ت  نو ے افر مسق اک افکرہ ادا رک  ے

 

حی
مس

 ہک ایبؿ ںیم  س  ے مسق ا ےنیئ رھپ اس ہک ریغ ںیم الھبیئ نو اس ہک ےیل الھبیئ اک اکؾ رکان 
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ًلی ب٩ ححز سٌسی، ہظي٥، یو٧ص، ٨٣ؼور، ح٤يس، ابوكا١٣ ححسری، ح٤از ب٩ زیس، س٤اک ب٩ ًليہ، یو٧ص ب٩  :  راوی

ازہ، حش٩، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًبيس، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٣ٌت٤ز، ً٘بہ ب٩ ٣رک٦، سٌيس ب٩ ًا٣ز، سٌيس ٗت

 س٤زہ

ث٨ََا أَبُو كَا٣ٔ  ٩ًَِ یُو٧َُص َو٨ِ٣َُؼوٕر َوح٤َُِيٕس ح و َحسَّ ث٨ََا صَُظِي٥ْ  ٔسیُّ َحسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ازُ َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ١ٕ ا

َة َویُو٧َُص ب٩ِٔ ًُبَِيسٕ  ًَٔليَّ ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ  ث٨ََا  ب٩ُِ َزیِٕس  ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ی٩َ ح و َحسَّ اَ٪ فٔی آََخٔ ٔ ب٩ِٔ َحشَّ َوصَٔظا٦

 ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َس  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔيُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ُّ َحسَّ ِمِّ ٌَ ِٟ ٦ٕ ا َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٩ًَِ أَبٔيطٔ ح و َحسَّ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُ ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ٩ًَِ ا ُض٥ِ  َتاَزَة ك٠ُُّ َٗ   ٩ًَِ

 ِٟ َِٟيَص فٔی َحٔسیٔث ا َِٟحٔسیٔث َو ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ًَ ٔ ٩ًَِ أَبٔيطٔ ذَِٔکُ اِْل٣َٔاَرة  ٔ َت٤ٔز ٌِ ٤ُ 

، وی،س نب دیبع، اشہؾ نب اسحؿ، دیبع اہلل یلع نب رجح دعسی، ،میش، وی،س، وصنمر، دیمح، اوباکلم دجحری، امحد نب زدی، امسک نب ہیطع

نب اعمذ، رمتعم، ہبقع نب رکمؾ، دیعس نب اعرم، دیعس داتدہ، نسح، دبعارلنمح نب رمسہ ذموکرہ ابال دحثی یہ یک زمدی دفرسی اانسد ذرک 

 یک ںیہ۔

 ہیطع، وی،س نب دیبع، اشہؾ نب اسحؿ، یلع نب رجح دعسی، ،میش، وی،س، وصنمر، دیمح، اوباکلم دجحری، امحد نب زدی، امسک نب :  رافی

 دیبعاہلل نب اعمذ، رمتعم، ہبقع نب رکمؾ، دیعس نب اعرم، دیعس داتدہ، نسح، دبعارلامحؿ نب رمسہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ف اےل یک تین  ر نو ے ےک ایبؿ ںیم مسق ا ےن ے ف اےل یک مسق اک دمار مسق دال  ے

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 مسق ا ےن ے ف اےل یک مسق اک دمار مسق دال  ے ف اےل یک تین  ر نو ے ےک ایبؿ ںیم
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 ب٩ ابی ػاٟح، ٤ًزو، ہظي٥ ب٩ بظير، ًبساہلل ب٩ ابی یحٌی ب٩ یحٌی، ٤ًزو٧اٗس، یحٌی، ہظي٥ ب٩ بظير، ًبساہلل :  راوی

 ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبَر٧ََا صَُظِي٥ُ ب٩ُِ َبٔظير َٗ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ث٨ََا َحسَّ ٤ًَِْزو َحسَّ ا٢َ  َٗ  أَبٔی َػأٟٕح و 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َػأٟٕح  ٕ أَِخبََر٧َا  ٥َ ی٤َٔی٨َُک صَُظِي٥ُ ب٩ُِ َبٔظير ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

َُٗک بٔطٔ َػاحٔبُ  ٤ًَِْزو ُيَؼسِّ ا٢َ  َٗ ٠ًََِيطٔ َػاحٔبَُک و  َُٗک   َک ًَلَی ٣َا ُيَؼسِّ

ہلل ییحی نب ییحی، رمعفاندق، ییحی، ،میش نب ریشب، دبعاہلل نب ایب اصحل، رمعف، ،میش نب ریشب، دبعاہلل نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض ا

ر  نویگ  س  ر ریتی دصتقی رکے 

 

ی ي
مػ

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ریتی مسق فیہ 

 ر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای  س ااقتعد ےک اسھت ریتی دصتقی رکے۔اف

ییحی نب ییحی، رمعفاندق، ییحی، ،میش نب ریشب، دبعاہلل نب ایب اصحل، رمعف، ،میش نب ریشب، دبعاہلل نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 مسق ا ےن ے ف اےل یک مسق اک دمار مسق دال  ے ف اےل یک تین  ر نو ے ےک ایبؿ ںیم
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 و٪، ہظي٥، ًبازہ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہار :  راوی

ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  ًَبَّاز  ٩ًَِ ٩ًَِ صَُظِي٥ٕ  ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ  و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔيطٔ 

 َّ ٕٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٤ُِِٟشَتِح٠ ًَلَی ٧ٔيَّةٔ ا َِٟي٤ٔيُن  ٥َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، ،میش، ابعدہ نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 فاےل یک تین  ر ےہ۔ اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای مسق اک دارفدمار مسق ا ےن ے

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، ،میش، ابعدہ نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مسق ف ریغہ ںیم اشء اہلل ےنہک اک ایبؿ



 

 

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 مسق ف ریغہ ںیم اشء اہلل ےنہک اک ایبؿ

     1791    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوربيٍ ًتکی، ابوكا١٣ ححسری، ٓـي١ ب٩ حشين، ح٤از، اب٩ زیس، ایوب، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ٍٔ ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔي اْز  َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ  ٍٔ ُى ْٔلَبٔی اٟزَّبٔي ِٔ ِي١ُ ب٩ُِ حَُشيِٕن َوا٠َّٟ ـَ ُٓ َِٟحِحَسرٔیُّ  َتکٔیُّ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ٌَ ِٟ َوصَُو اب٩ُِ َزیِٕس ا

ا٢َ  َ٘ َٓ وَ٪ ا٣َِزأَّة  َ٪ ٔستُّ ا٢َ كَاَ٪ ُٟٔش٠َامِیَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  ََٓتِح١ُٔ٤ ك١ُُّ َواحَٔسةٕ َحسَّ ِي٠ََة  ٠ًََِيض٩َّٔ ا٠َّٟ  َّ٩َٓ َْلَكُو

٥ِ٠َ َتِح١ِٔ٤ ٨ِ٣ُٔض٩َّ إُٔلَّ  َٓ ات١ُٔ فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ  َ٘ ارّٔسا يُ َٓ َت٠ُٔس ك١ُُّ َواحَٔسةٕ ٨ِ٣ُٔض٩َّ ََُُل٣ّا  َٓ ََِشإ٪  ٨ِ٣ُٔض٩َّ  ٔ َٕ إ ََٟسِت َِٔؼ َو َٓ َواحَٔسْة 

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ات١ُٔ فٔی َسبٔيَٓ َ٘ َٓارّٔسا يُ ََٟسِت ك١ُُّ َواحَٔسةٕ ٨ِ٣ُٔض٩َّ ََُُل٣ّا  َو َٟ ىَی  ِْ ِو كَاَ٪ اِسَت َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  ١ٔ اہللٔ ی اہللُ 

ی، اوباکلم دجحری، لیضف نب نیسح، امحد، انب زدی، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ک

 

غی

اوبرعیب 

ت امیلسؿ ہیلع االسلؾ یک اسھٹ ویبایں  ںیھ اوہنں  ے اہک ںیم اؿ بس ےک اپس اکی رات ںیم اجؤں اگ ۔ اؿ ںیم رہ اکی وک رضح

لمح نواگ افر اؿ ںیم ےس رہ اکی وسہشار ڑلےک وک منج دے یگ وج اہلل ےک راےتس ںیم اہجد رکے اگ  نکی اؿ ںیم ےس اکی ےک العفہ 

 آدے ےچب وک منج دای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ فہ ااشنء اہلل ہہک ےتیل  و اؿ ںیم یسک وک لمح ہن نوا افر اس  ے یھب

 ےس رہ اکی تررت وسہشار ڑلےک وک منج دیتی وج اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکات۔

ی، اوباکلم دجحری، لیضف نب نیسح، امحد، انب زدی، اویب، دمحم، رضح :  رافی

ک

 

غی

 ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 مسق ف ریغہ ںیم اشء اہلل ےنہک اک ایبؿ

     1792    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًباز، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ہظا٦ ب٩ ححير، كاؤض، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ص َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اَُل َحسَّ َٗ ُِٔى ُٔلب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  ًَبَّازٕ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٩ًَِ كَاُوٕض   ٕ َظا٦ٔ ب٩ِٔ حَُحيِر

٩ََّٓ صُ  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ٧َٔيیُّ اہللٔ َْلَكُو ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِتٔی َزیَِزَة  ٌٔيَن ا٣َِزأَّة ك٠ُُُّض٩َّ َتأ ًَلَی َسِب ِي٠ََة  ا٠َّٟ

 َ٠٤َِٟ َُٟط َػاحٔبُطُ أَِو ا ا٢َ  َ٘ َٓ ات١ُٔ فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ  َ٘ ََل٦ٕ يُ ُِ ٥ِ٠َ َتأِٔت َواحَٔسْة ٩ِ٣ٔ ََٔشائٔطٔ إُٔلَّ بٔ َٓ ١ِ َو٧َٔسَی  ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ١ُِٗ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ  ُک 



 

 

 َٟ ا٢َ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ  َٗ ِو  َٟ ٥َ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٕ ِّٙ ََُُل٦ ُط َواحَٔسْة َجائَِت بٔٔظ َٟ فٔی ٥ِ َیِح٨َِث َوكَاَ٪ َزَركّا 

 َحاَجتٔطٔ 

 دمحم نب ابعد، انب ایب رمع، ایفسؿ، اشہؾ نب ،ریج، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

ی ااؿ ہیلع االسلؾ  ے رفامای ںیم اس رات رتس ترر وں ےک اپس اجؤں اگ اؿ ںیم ےس رہ 
م
مل
فآہل فملس  ے رفامای اہلل ےک یبن رضحت 

تررت اکی ہچب ےنج یگ وج اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکے اگ اؿ ےس اؿ ےک اس یھ ای رفےتش  ے اہک آپ اؿ اشء اہلل ہہک ںیل فہ وھبؽ 

ےئگ افر اؿ اشء اہلل ہن اہک اؿ یک ویبویں ںیم ےس وسا ے اکی تررت ےک یسک ےک اہں ہچب یک فالدت ہن نویئ افر اس ےک اہں یھب آدے 

 و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ فہ اؿ اشء اہلل ہہک ےتیل  و اؿ یک ابت رد ہن یک اجیت افر اےنپ دصقم ےچب یک فالدت نویئ 

 وک یھب احلص رکےتیل۔

 دمحم نب ابعد، انب ایب رمع، ایفسؿ، اشہؾ نب ،ریج، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 مسق ف ریغہ ںیم اشء اہلل ےنہک اک ایبؿ

     1793    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابی اٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٠َُط أَِو و َحسَّ ِْ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ ًَ َّی اہللُ  یِّ َػل

 ٧َِحَوظُ 

  اعتٰیل ہنع ےس یہ ہی دحثی دفرسی  دن ےس رمفی ےہ۔انب ایب رمع، ایفسؿ، ایب ازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

 انب ایب رمع، ایفسؿ، ایب ازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 اشء اہلل ےنہک اک ایبؿمسق ف ریغہ ںیم 

     1794    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ ب٩ ہ٤ا٦، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ٕ أَ  ا٦ ٚٔ ب٩ُِ َص٤َّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ا٢َ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٤َْز  ٌِ ِخبََر٧َا ٣َ

 ٔ ات َ٘ ٕ ٨ِ٣ُٔض٩َّ ََُُل٣ّا يُ ٌٔيَن ا٣َِزأَّة َت٠ُٔس ك١ُُّ ا٣َِزأَة ًَلَی َسِب ِي٠ََة  ٩َّ ا٠َّٟ َٔ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َْلُكٔي ١ُِٗ إِٔ٪ ُس٠َامِیَ َُٟط  ٘ٔي١َ  َٓ  ١ُ فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ 

ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ََِشإ٪  ٔ َٕ إ ٥ِ٠َ َت٠ِٔس ٨ِ٣ُٔض٩َّ إُٔلَّ ا٣َِزأَْة َواحَٔسْة َِٔؼ َٓ َٖ بٔض٩َّٔ  أَكَا َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ٠ًََِيطٔ َطاَئ اہللُ  َّی اہللُ  ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥َِٟ َیِح٨َِث َوكَاَ٪ َزَركّا َٟٔحاَجتٔطٔ  ا٢َ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ  َٗ ِو  َٟ  ٥َ  َوَس٠َّ

 دیمح، دبعارلزاؼ نب امہؾ، رمعم، انب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امیلسؿ نب داؤد دبع نب

ہیلع االسلؾ  ے رفامای ںیم آج رات رتس ترر وں ےک اپس اجؤں اگ اؿ ںیم ےس رہ تررت ڑلاک منج دے یگ وج اہلل ےک راہتس ںیم اہجد 

ؿ اشء اہلل ہہک ںیل  نکی اوہنں  ے ہن اہک فہ اؿ ےک اپس ےئگ  نکی اؿ ںیم ےس اکی تررت ےک وسا رکے اگ اؿ ےس رعض یک یئگ ا

ےتیل  و  یسک تررت  ے ھچک یھب منج ہن دای افر اس  ے یھب آداھ ڑلاک انج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ فہ اؿ اشء اہلل ہہک

  وک چنہپ اجےت۔مسق  وڑ ے فاےل ہن نوےت افر اےنپ دصقم

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ نب امہؾ، رمعم، انب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 مسق ف ریغہ ںیم اشء اہلل ےنہک اک ایبؿ

     1795    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، طبابہ، ورٗاء، ابی اٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اِْل  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز اُئ  َٗ ثَىٔی َوِر ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  رِعَ

ِتٔی بٔ  َضا َتأ ٌٔيَن ا٣َِزأَّة ك٠ُُّ ًَلَی تِٔش ِي٠ََة  ٩ََّٓ ا٠َّٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َْلَكُو ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ا٢َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َ٘ َٓ ات١ُٔ فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ  َ٘ ارٕٔض ُي َٔ

ٔ  َٟطُ  ١ُِٗ إ ٥ِ٠َ َتِح١ِٔ٤ ٨ِ٣ُٔض٩َّ إُٔلَّ ا٣َِزأَْة َواَػاحٔبُطُ  َٓ ا  ٌّ ٠ًََِيض٩َّٔ َج٤ٔي  َٖ َلا َٓ ١ِ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ  ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ َحائَِت ِ٪ َطاَئ اہللُ  َٓ حَٔسْة 

ََٟحاَصُسوا فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ ا٢َ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ  َٗ ِو  َٟ  ٔ ٕس بَٔئسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ ََ َّٟٔذی  ِّٙ َرُج١ٕ َوای٥ُِ ا وَ٪ بٔٔظ ٌُ َسا٧ّا أَِج٤َ   َُفِ

زریہ نب رحب، ابشہب، فراقء، ایب ازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اکی  ے رفامای رضحت امیلسؿ نب داؤد ہیلع االسلؾ  ے رفامای ہک آج یک رات ںیم ونے ترر وں ےک اپس اجؤں اگ اؿ ںیم ےس رہ

وسہشار وک منج دے یگ وج اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکے اگ اؿ ےس اؿ ےک اس یھ  ے اہک آپ اؿ اشء اہلل ہہک ںیل  نکی اوہنں  ے اؿ 

اشء اہلل ہن اہک افر فہ اؿ بس ےک اپس ےئگ  نکی اؿ ںیم ےس اکی تررت ےک وساء وکیئ یھب احہلم ہن نویئ افر اس  ے یھب آدے ڑلےک 



 

 

ر مسق اس ذات یک  س ےک ہضبق دقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ ارگ فہ اؿ اشء اہلل ہہک ےتیل  و فہ اسرے وک منج دای اف

 ےک اسرے اہلل ےک راہتس ںیم وسار نو رک اہجد رکےت۔

 زریہ نب رحب، ابشہب، فراقء، ایب ازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 مسق ف ریغہ ںیم اشء اہلل ےنہک اک ایبؿ

     1796    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضت ابو ز٧ازسویس ب٩ سٌيس، حٔؽ ب٩ ٣يْسہ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ح :  راوی

ٔ بَٔضَذ  ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ َة  ُِٔؽ ب٩ُِ ٣َِيَْسَ ث٨ََا َح ٌٔيٕس َحسَّ ث٨َٔيطٔ ُسَویُِس ب٩ُِ َس َّطُ و َحسَّ َُيَِر أ٧َ ٠َُط  ِْ ٣ٔ ٔ ا اِْلِٔس٨َاز

َضا َتِح١ُٔ٤ ََُُل٣ّا یَُحاصُٔس فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ  ا٢َ ك٠ُُّ َٗ 

 نب رسیمہ، ومٰیس نب ہبقع، رضحت اوبازلااند ےک فاہطس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ وسدی نب دیعس، صفح

 ہک اس ںیم اکی ڑلےک ےس احہلم نویت وج اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکات۔

 وسدی نب دیعس، صفح نب رسیمہ، ومٰیس نب ہبقع، رضحت اوب زاند :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... س مسق ےس مسق ا ےن  ے ف اےل ےک الہ اک اصقنؿ نو اےس مسق ا ےن  ے  ر ارصار رک  ے ےس

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم اس رشط  ر ہک لمع رحاؾ ہن نو ۔ س مسق ےس مسق ا ےن  ے ف اےل ےک الہ اک اصقنؿ نو اےس مسق ا ےن  ے  ر ارصار رک  ے ےس نام تع ےک 

     1797    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٚٔ َحسَّ  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ صََذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٥ِ بَٔي٤ٔی٨ٔطٔ فٔی ٥َ َواہللٔ َْلَِ٪ َی٠َخَّ اہللٔ َػل ُٛ أََحُس

َق اہللُ  ًَّٟٔی ََفَ اَرَتطُ ا َّٔ َٛ ٔلَی  ٌِ َٟطُ ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ُي  أَص٠ِٔطٔ آث٥َُ 



 

 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی رکدہ ااحدثی ںیم ےس ےہ ہک روسؽ اہلل 

ہل فملس  ے رفامای اہلل یک مسق! مت ںیم ےس یسک اک اےنپ ےک ےیل زایدہ انگہ یک ابت ےہ ہک اہلل ےک اہں اس مسق اک افکرہ یلص اہلل ہیلع فآ

 رک ے ےس وج اہلل  ے رقمر ایک ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکرف یک ذنر ےک مکح ےک ایبؿ ںیم  ب فہ املسمؿ نو اج ے

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 اکرف یک ذنر ےک مکح ےک ایبؿ ںیم  ب فہ املسمؿ نو اج ے

     1798    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ابی برک ٣٘سمی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، زہير ب٩ رحب، یحٌی، اب٩ سٌيس ٗلا٪، ًبيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩  :  راوی

 ٤ًز

ُى ٟٔزُصَ  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ َّی َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا مٔیُّ َو٣َُح٤َّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََاَحسَّ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ َیِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ  يِر

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٧َآ َٗ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيٕس ا ٔة أَِ٪ َس َِٟحاص٠ٔٔيَّ ِّی ٧ََذِرُت فٔی ا ٔن إ

ٖٔ ب٨َِٔذ  أَِو َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ٔ  ََِٟحَ ٤َِِٟشحٔٔس ا ِي٠َّة فٔی ا َٟ  َٕ ٜٔ َت ًِ  رَٔک أَ

دمحم نب ایب رکب رادیم، دمحم نب ینثم، زریہ نب رحب، ییحی، انب دیعس اطقؿ، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

رمع  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  ے اجتیلہ ںیم ذنر امین ہک ںیم اکی رات دجسم رحاؾ ںیم ااکتعػ رکفاگن آپ یلص اہلل ہیلع 

  اراشد رفامای  و اینپ ذنر وپری رک۔فآہل فملس  ے

 دمحم نب ایب رکب رادیم، دمحم نب ینثم، زریہ نب رحب، ییحی، انب دیعس اطقؿ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 رف یک ذنر ےک مکح ےک ایبؿ ںیم  ب فہ املسمؿ نو اج ےاک

     1799    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوسٌيس اطخ، ابواسا٣ہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب ث٘فی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًَلء، اسحاٚ ب٩  :  راوی



 

 

 جب٠ة ب٩ رواز، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبيساہلل ب٩ ٧آٍ، اب٩ ٤ًزابزاہي٥، حٔؽ ب٩ ُياث، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ 

ِبُس  ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ٌٔيٕس اِْلََطخُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس فٔیَّ ح و و َحسَّ َ٘ َّْ ىٔی اٟ ٌِ َِٟوصَّأب َي ا

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی ُس  َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔيإث ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ َح ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َج٤ٔي ََلٔئ َوإِٔسَح ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ب٩ُِ َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ

٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ُض٥ِ  َبُة ك٠ُُّ ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ از ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجَب٠ََة ب٩ِٔ أَبٔی َروَّ ا٢َ ًَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز و   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  

َٟيِ   ُٖ ًِتٔکَا َٓفٔی َحٔسیْٔض٤َٔا ا فٔیُّ  َ٘ َّْ ا أَبُو أَُسا٣ََة َواٟ َِٟحٔسیٔث أ٣ََّ ٩ًَِ ٤ًََُز بَٔضَذا ا ْؽ ٩ِ٣ٔ بَِی٨ٔض٥ِٔ  ِٔ َبَة َح ٌِ ا فٔی َحٔسیٔث ُط ٠َٕة َوأ٣ََّ

َِٟيَص  ُُٔط َو ٜٔ َت ٌِ ٠ًََِيطٔ یَِو٣ّا َي  ١َ ٌَ ا٢َ َج َ٘ َِٟي٠َةٕ  َٓ ِٕٔؽ ذَِٔکُ یَِو٦ٕ َوَُل   فٔی َحٔسیٔث َح

رمعف  اوبدیعس اجش، اوبااسہم، دمحم نب ینثم، دبعاواہب یفقث، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، ااحسؼ نب اربامیہ، صفح نب ایغث، دمحم نب

 نب رفاد، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبع اہلل نب انعف، انب رمع، ایس دحثی یک

 

 ی لة
 زمدی اانسد اافلظ ےک  ریغ ف دبتؽ ےک اسھت ذرک یک نب ذ

 ںیہ۔ ینعم ف وہفمؾ فیہ ےہ۔

اوبدیعس اجش، اوبااسہم، دمحم نب ینثم، دبعاواہب یفقث، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، ااحسؼ نب اربامیہ، صفح نب ایغث،  :  رافی

 نب رفاد، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبعا

 

 ی لة
 ہلل نب انعف، انب رمعدمحم نب رمعف نب ذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 اکرف یک ذنر ےک مکح ےک ایبؿ ںیم  ب فہ املسمؿ نو اج ے

     1800    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، جزیز ب٩ حاز٦، ایوب، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ثَطُ  ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ أَ٪َّ أَیُّوَب َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَِبَس اہللٔ بِ  و َحسَّ ثَُط أَ٪َّ  ا َحسَّ ٌّ ٔ ٩َ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٧َآ

 ٌِ َزا٧َةٔ َب ٌِ ٔ ِٟح ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو بٔا ًَ َّی اہللُ  أب َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟدلَّ ثَُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ا٢َ یَا َحسَّ َ٘ َٓ  ٕٔ ٔ ائ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َس أَِ٪ َرَج

 ٔ َٕ یَِو٣ّا ف ٜٔ َت ًِ َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ أَِ٪ أَ ِّی ٧ََذِرُت فٔی ا ٔن ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ إ َٗ ِٕ َیِو٣ّا  ٜٔ َت ًِ ا َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ َٕ َتَزی  َِٜي َٓ  ٔ ا٦ ََِٟحَ ٤َِِٟشحٔسٔ ا ی ا

َٙ َرُسو٢ُ ا ًَِت ا أَ َّ٤٠َ َٓ ُِٟد٤ِٔص  ًَِلاُظ َجارَٔیّة ٩ِ٣ٔ ا ِس أَ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوكَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ہللٔ َػل

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َسَبایَا  ًَ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ًَِت وُٟوَ٪ أَ ُ٘ أب أَِػَواَتُض٥ِ َي َِٟدلَّ ٍَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا اُٟوا ا٨َّٟأض َس٤ٔ َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا صََذا  َ٘ َٓ  

ِبَس  ًَ ا٢َ ٤ًَُزُ یَا  َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َسَبایَا ا٨َّٟأض  َّی اہللُ  َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َت ًِ َد١ِّ َسبٔي٠ََضا أَ َٓ َِٟحارٔیَةٔ  ٔلَی ت٠َِٔک ا  اہللٔ اذَِصِب إ



 

 

اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، رجری نب احزؾ، اویب، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب 

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اطس  ےس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعجاہن ںیم وساؽ ایک

وےنٹ ےک دعب ہک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  ے اجتیلہ ںیم ذنر امین ہک دجسمرحاؾ ںیم اکی دؿ ااکتعػ رکفں اگ آپ یلص اہلل ہیلع 

رکف افر روسؽ اہلل یلص اہلل  فآہل فملس اس ابرے ںیم ایک رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اجؤ افر اکی دؿ اک ااکتعػ

ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ سمخ ےس اکی ویڈی اطع یک  یھ۔  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ووگں ےک دیقویں وک آزاد 

ن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 م
ہ ت

ہل فملس  ے رکدای  و رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اؿ یک آفازںی ںینس۔ فہ ےتہک ےھت 

ں آزاد ایک  و رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہی ایک ےہ؟  و اوہنں  ے اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ووگں ےک دیقوی

 وک آزاد رک دای ےہ۔  و رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای اے دبعاہلل اس ویڈی ےک اپس اجؤ افر اےس یھب ٹوھڑ دف۔

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، رجری نب احزؾ، اویب، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 اکرف یک ذنر ےک مکح ےک ایبؿ ںیم  ب فہ املسمؿ نو اج ے

     1801    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ١َ ا٨َّٟٔيیُّ ٩ِ٣ٔ ح٨َُيِٕن و َحسَّ َٔ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

ٖٔ یَوِ  ًِتٔکَا َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ ا ٩ًَِ ٧َِذٕر كَاَ٪ ٧ََذَرُظ فٔی ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ َسأ٢ََ ٤ًَُزُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ىَی َحٔسیٔث َجزٔیز ٌِ ٕ ث٥َُّ َذََکَ ب٤َٔ ٦

 ٕ  ب٩ِٔ َحاز٦ٔ

ارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبع نب دیمح، دبع

 ب نینح ےس و ے  و رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اینپ اکی دؿ ےک ذنر ااکتعػ ےک 

  یک  یھ۔ رھپ رضحت رجرینب احزؾ  یسی دحثی ذرک یک۔ابرے ںیم وساؽ ایک وج دفر اجتیلہ

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

  مکح ےک ایبؿ ںیم  ب فہ املسمؿ نو اج ےاکرف یک ذنر ےک



 

 

     1802    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ ؿيی، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، حرضت ٧آٍ سے روایت ےہ ٛہ اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  یُّ َحسَّ يِّ َـّ ِبَسَة اٟ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ ذَُٔکَ ٨ًَِٔس اب٩ِٔ ٤ًََُز ٤ًَُِزةُ َرُسو٢ٔ اہللٔ و َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ا َح٤َّ

 َٖ ًِتٔکَا ا٢َ َوكَاَ٪ ٤ًَُزُ ٧ََذَر ا َٗ َت٤ٔزِ ٨ِ٣َٔضا  ٌِ ٥َِٟ َي ا٢َ  َ٘ َٓ َزا٧َٔة  ٌِ ٔ ِٟح ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِٟ َػل ِي٠َٕة فٔی ا َحاص٠ٔٔيَّةٔ ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو َٟ

٩ًَِ أَیُّوَب   ٕ ٤َز ٌِ ٔ ب٩ِٔ َحاز٦ٕٔ َو٣َ  َحٔسیٔث َجزٔیز

ادمح نب دبعہ یبض، امحد نب زدی، اویب، رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ے اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس رمعہ  ںیہ ایک ۔ رفامای ہک رمع ریض  فآہل فملس رعجاہن ےس رمعہ اک ذرک ایک ایگ  و اوہنں

 اہلل اعتٰیل ہنع  ے اجتیلہ ںیم اکی رات ےک ااکتعػ یک ذنر امین  یھ۔

 ادمح نب دبعہ یبض، امحد نب زدی، اویب، رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 اکرف یک ذنر ےک مکح ےک ایبؿ ںیم  ب فہ املسمؿ نو اج ے

     1803    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ٨٣ہا٢، ح٤از، ایوب، یحٌی ب٩ خ٠ٕ، ًبساُلًلی، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، ححاد  :  راوی

 ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َحسَّ اُد ب٩ُِ ا ث٨ََا َححَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ث٨ََا َیحِ و َحسَّ ٌَی ب٩ُِ ٩ِ أَیُّوَب ح و َحسَّ

َِٟحٔسیٔث  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز بَٔضَذا ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ص٤َُا  َٙ لِٔکَ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  ٕٕ َحسَّ فٔی ا٨َِّٟذرٔ َوفٔی َحٔسیْٔض٤َٔا  َخ٠َ

 ٕ ُٖ یَِو٦ ًِتٔکَا ا ا ٌّ  َج٤ٔي

نب فلخ، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل  دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اجحج نب اہنمؽ، امحد، اویب، ییحی

 اعتٰیل ہنع ےس اس دحثی یک افر اانسد ذرک یک ںیہ۔ اؿ بس یک ااحدثی ںیم اکی دؿ ےک ااکتعػ اک ذرک ےہ۔

ؼ، انعف، رضحت انب رمع دبعاہلل نب دبعارلامحؿ داریم، اجحج نب اہنمؽ، امحد، اویب، ییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دمحم نب ااحس :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...الغومں ےک اسھت رباتؤ رک  ے ےک ایبؿ ںیم ۔

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک  ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1804    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ ٓـي١ ب٩ حشين ححسری، ابوًوا٧ہ، َفاض، ذٛوا٪ ابی ػاٟح، حرضت زاذا٪ ابی ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

إض  ٩ًَِ َٔفَ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ِي١ُ ب٩ُِ حَُشيِٕن ا ـَ ُٓ ثَىٔی أَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ٩ًَِ َزاذَاَ٪ أَبٔی ٤ًَُزَ  َحسَّ َواَ٪ أَبٔی َػأٟٕح  ِٛ ٩ًَِ َذ

ا٢َ ٣َا ٓٔيطٔ ٣ٔ  َ٘ َٓ أََخَذ ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق ًُوّزا أَِو َطِيّئا  َٓ ا٢َ  َٗ َٙ ٠٤ِ٣َُوكّا  ًَِت ِس أَ َٗ ا٢َ أََتِيُت اب٩َِ ٤ًََُز َو ٔ ٣َا َيِشَوی َصَذا إُٔلَّ َٗ ٩ِ اِْلَِجز

 َّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ طُ أَن َ٘ ٔ ت ٌِ اَرتُُط أَِ٪ يُ َّٔ َٜ َٓ بَُط  ُط أَِو ََضَ َٛ ََٟل٥َ ٠٤ِ٣َُو و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي  ی اہللُ 

اوباکلم لیضف نب نیسح دجحری، اوبتراہن، رفاس، ذوکاؿ ایب اصحل، رضحت زاذاؿ ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

اپس آای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے الغؾ آزاد ایک  و اوہنں  ے زنیم ےس ڑکلی ای وکیئ زیچ ا ےنیئ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 

افر رفامای ہک اس ںیم اس ےک ربارب یھب ارج ف وثاب  ںیہ ےہ ۔ اہں! ہی ہک ںیم  ے روسؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 را ای  اٹی  و اس اک افکرہ اےس آزاد رکان ےہ۔رفامےت ےھت  س  ے اےنپ الغؾ وک ڑپھت ام

 اوباکلم لیضف نب نیسح دجحری، اوبتراہن، رفاس، ذوکاؿ ایب اصحل، رضحت زاذاؿ ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔الغومں ےک اسھت 

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1805    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، َفاض، ذٛوا٪، حرضت زاذا٪ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَ  و َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ إض ا ٩ِ َٔفَ

 َ٘ َٓ أَی بَٔوِضزٔظٔ أَثَّزا  ُط ََفَ َٟ ََل٦ٕ  ُِ ًَا بٔ ٩ًَِ َزاَذاَ٪ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َز ُث  َواَ٪ یَُحسِّ ِٛ ُت َذ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ أ٧ََِت َٗ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ ُتَک  ٌِ َُٟط أَِوَج ا٢َ 



 

 

ُت َرُسو ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ٔ ٣َا َیزُٔ٪ َصَذا إ ا٢َ ٣َا لٔی ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ اِْلَِجز َ٘ َٓ ا٢َ ث٥َُّ أََخَذ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق  َٗ  ْٙ ٠َِيطٔ ًَتٔي ًَ َّی اہللُ  ٢َ اہللٔ َػل

َٟطُ َحسا  َب ََُُل٣ّا  و٢ُ ٩ِ٣َ ََضَ ُ٘ ٥َ َي طُ َوَس٠َّ َ٘ ٔ ت ٌِ اَرَتطُ أَِ٪ يُ َّٔ َٛ إٔ٪َّ  َٓ ََٟل٤َطُ  ٥ِ َیأِتٔطٔ أَِو  َٟ  ا 

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رفاس، ذوکاؿ، رضحت زاذاؿ ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ 

 فیلکت اچنہپیئ ےہ؟ اس  ے اہک  ںیہ  و انب رمع ریض اہلل اعتٰیل الغؾ وک ولباای افر اس یک ھٹیپ  ر اشنؿ دےھکی  و اس ےس اہک ہک ںیم  ے ےھجت

ہنع  ے اہک  و آزاد ےہ رھپ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے زنیم ےس وکیئ زیچ ا ےنیئ افر رفامای ریمے ےیل اس )الغؾ( ےک آزاد رک ے 

ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اس ےک فزؿ ےک ربارب یھب ارج وثاب  ںیہ ویکہکن ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل

 رفامےت ےھت ہک  س  ے اےنپ الغؾ وک ریغب وصقر ےک امرا ای اےس ڑپھت ردیس ایک  و اس اک افکرہ ہی ےہ ہک اےس آزاد رک دے۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رفاس، ذوکاؿ، رضحت زاذاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1806    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٔيا٪، َفاض، حرضت طٌبہ اور ابوًوا٧ہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٤ا٪،  :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ  و َحسَّ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ص٤َُا  اٟزَِّح٩ٔ٤َ لِٔکَ

َوا٧ََة أ٣ََّ  ًَ َبَة َوأَبٔی  ٌِ ٔ ُط إض بٔإِٔس٨َاز ٥َِٟ َٔفَ ِبَسُظ َو ًَ ََٟل٥َ   ٩ِ٣َ ٍٕ ٥ِ َیأِتٔطٔ َوفٔی َحٔسیٔث َوٛٔي َٟ ا  ََٓذََکَ ٓٔيطٔ َحسا ا َحٔسیُث اب٩ِٔ ٣َِضٔسٓیٕ 

َِٟحسَّ   یَِذَُکِ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح ، ایفسؿ، رفاس، رضحت ہبعش افر اوبتراہن یک اانسد ےس ہی دحثی رمفی ےہ انب 

 یک دحثی ںیم دح وک ذرک ایک ےہ افر فعیک یک دحثی ںیم ےہ  س  ے اےنپ الغؾ وک امطہچن امرا افر دح ذرک  ںیہ یک۔دہمی 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم نب ینثم، دبعارلامحؿ، ایفسؿ، رفاس، رضحت ہبعش افر اوبتراہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1807    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ی اہلل تٌالٰی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، حرضت ٣ٌاویہ ب٩ سویس رض :  راوی

 ٨ًہ

ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٕ ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ  َحسَّ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َٟطُ َحسَّ

َل  َٟ ا٢َ  َٗ اؤَیَة ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َضِي١ٕ  ُٛ ًَاُظ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َس َٓ َٕ أَبٔی  ََٓؼ٠َِّيُت َخ٠ِ  ٔ ِضز ُٗبَِي١َ اٟوُّ َضزَبُِت ث٥َُّ ٔجئُِت  َٓ ٨ََٟا  ٤ُِت ٣َِولّی 

َّی اہللُ ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ًَلَی   ٪ٕ ٨َّا بَىٔی ٣ََُقِّ ُٛ ا٢َ  َٗ ا ث٥َُّ  َٔ ٌَ َٓ ا٢َ ا٣َِت١ِْٔ ٨ِ٣ُٔط  َٗ ًَانٔی ث٥َُّ  ٨َا َوَز َٟ َِٟيَص   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ إُٔلَّ َخاز٦ْٔ  

َٟيِ  اُٟوا  َٗ وصَا  ُ٘ ٔ ًِت ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّ َذَٟٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ ٠ََل٤ََضا أََحُس٧َا  َٓ ا٢َ َواحَٔسْة  َٗ َُٟض٥ِ َخاز٦ْٔ َُيِرَُصا  َص 

٠ُِيَد٠ُّوا َسبٔي٠ََضا َٓ ٨ًََِضا  ٨َِوا  ِِ إَٔذا اِسَت َٓ ٠َِيِشَتِدٔس٣ُوَصا  َٓ 

،، رضحت اعمفہی نب وسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  اوبرکب
 ی 
ہہ

نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن، ایفسؿ، ہملس نب 

الغؾ ںیم  ے اےنپ الغؾ وک امطہچن امرا رھپ اھبگ ایگ رھپ رہظ ےک رقبی آای افر رہظ یک امنز ںیم  ے اےنپ ابپ ےک ےھچیپ ادا یک  و اوہنں  ے 

 البای رھپ رفامای اس ےس دبہل ےل و اس  ے اعمػ رکدای رھپ رفامای مہ ینب رقمؿ ےک اپس زامہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل وک افر ےھجم

فملس ںیم رصػ اکی یہ اخدؾ اھت مہ ںیم ےس یسک  ے اےس امطہچن امر دای ہی ابت  ب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت یچنہپ  و آپ 

فآہل فملس  ے رفامای اےس آزاد رکدف اوہنں  ے رعض ایک ہک اؿ ےک اپس اس ےک العفہ وکیئ اخدؾ  ںیہ ےہ آپ یلص اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس ےس دختم احلص رکف  ب فہ اس ےس ینغتسم نو اجںیئ  و اچےیئ ہک اےس آزاد رکدف۔

،، رضحت اعمفہی نب وسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن :  رافی
 ی 
ہہ

 ، ایفسؿ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1808    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ابی برک، اب٩ ازریص، حؼين، حرضت ہَل٢ ب٩ يشاٖ :  راوی

اَُل حَ  َٗ ُى ْٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ ٩ًَِ سَّ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  اب٩ُِ إِٔزرٔیَص 

٠َِيَک إُٔلَّ رُحُّ  ًَ ًََحزَ   ٪ٕ ُط ُسَویُِس ب٩ُِ ٣ََُقِّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ ٠ََل٥َ َخاز٣ّٔا  َٓ ًَح١َٔ َطِيْذ  ا٢َ  َٗ  ٕٖ ِس َرأَیُِتىٔی صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َيَشا َ٘ َٟ  َوِجضَٔضا 

٨ََٟا َخاز٦ْٔ إُٔلَّ  ٕ٪ ٣َا  ٕة ٩ِ٣ٔ بَىٔی ٣ََُقِّ ٌَ ٍَ َسِب ٔ َضا َساب َ٘ ٔ ت ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َُ َّی اہللُ  أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ز٧َُا  َِ ََٟل٤ََضا أَِػ  َواحَٔسْة 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب رکب، انب ادرسی، نیصح، رضحت یالؽ نب اسیػ ےس رفاتی ےہ ہک اکی خیش  ے 



 

 

 امر دای  و اےس وس دی نب رقمؿ  ے اہک ےھجت اس ےک رہچے ےک العفہ وکیئ ہگج ہن یلم  یھ قیقحت ںیم  ے دلجی یک ہک اےنپ اخدؾ وک امطہچن

اےنپ آپ وک ینب رقمؿ اک اس واں رفد اپای افر امہرے ےیل وسا ے اکی اخدؾ ےک وکیئ دفرسا ہن اھت ہک مہ ںیم ےس بس ےس ٹوھ ے  ے 

  فآہل فملس  ے ںیمہ اس ےک آزاد رک ے اک مکح رفامای۔اےس امطہچن امر دای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب رکب، انب ادرسی، نیصح، رضحت یالؽ نب اسیػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿومسقں اک ایب :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1809    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، حؼين، حرضت ہَل٢ ب٩ يشاٖ :  راوی

ث٨ََا ا اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َّا َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٖ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َيَشا ٩ًَِ حَُؼيِٕن  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَسٔٓیٕ  ب٩ُِ أَبٔی 

َِٟت َٟٔزُج١ٕ  ا َ٘ َٓ َجِت َجارٔیَْة  ََخَ َٓ  ٪ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ٣ََُقِّ ٌِ ٕ٪ أَخٔی ا٨ُّٟ َّ فٔی َزارٔ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ ٣ََُقِّ َبز ِٟ ٍُ ا َب ٧َبٔي ـٔ َِ َٓ ٠ََل٤ََضا  َٓ ٨٣َّٔا ك٤َٔ٠َّة 

 ََٓذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث اب٩ِٔ إِٔزرٔیَص  ُسَویِْس 

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ایب دعی، ہبعش، نیصح، رضحت یالؽ نب اسیػ ےس رفاتی ےہ ہک مہ امعنؿ نب رقمؿ ےک اھبیئ وسدی نب 

 و اس آدیم  ے اےس رقمؿ ےک رھگ ںیم ڑپکا رففتخ ایک رکےت ےھت  و اکی ویڈی یلکن افر اس  ے مہ ےس یسک آدیم وک وکیئ ابت یہک 

 امطہچن امر دای  و وسدی انراض نو ے رھپ انب ادرسی یک رطح دحثی ذرک یک۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ایب دعی، ہبعش، نیصح، رضحت یالؽ نب اسیػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1810    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، طٌبہ، ٣ح٤س، ابوطٌبہ رعاقی، حرضت سویس ب٩ ٣َق٪ :  راوی

ًَبِ  َِٟوارٔٔث ب٩ُِ  ًَِبُس ا ث٨ََا  َبُة و َحسَّ ٌِ ٠ُُِٗت ُط َٜٔسرٔ ٣َا اِس٤َُک  ٨ِ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ا٢َ لٔی ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ٤َسٔ َحسَّ ٔس اٟؼَّ

ََِشا ٔ ََٟل٤ََضا إ َٟطُ  ٕ٪ أَ٪َّ َجارٔیَّة  ٩ًَِ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ ٣ََُقِّ َزاقٔیُّ  ٌٔ ِٟ َبَة ا ٌِ ثَىٔی أَبُو ُط ْس َحسَّ ا٢َ ٣َُح٤َّ َ٘ آَ َ٘ َٓ ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ ْ٪  َُٟط ُسَویِْس أ٣ََا   ٢َ



 

 

٠ًََِيطٔ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕ لٔی ٣َ ٍُ إِٔخَوة ٔ ََٟشاب ِّی  ٔن ِس َرأَیُِتىٔی َوإ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٣َْة  وَرَة ٣ََُحَّ ٨ََٟا َخاز٦ْٔ َُيِرُ َواحٕٔس اٟؼُّ ٥َ َو٣َا   َوَس٠َّ

أ٣َََز٧َا َرُس  َٓ ٠ََل٤َُط  َٓ ٤ََس أََحُس٧َا  ٌَ طُ َٓ َ٘ ٔ ت ٌِ ٥َ أَِ٪ َُ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   و٢ُ اہللٔ َػل

دبعاوارث نب دبعادمصل، ہبعش، دمحم نب دکنمر، ہبعش، دمحم، اوبہبعش رعایق، رضحت وسدی نب رقماؿ ےس رفاتی ےہ ہک اس یک ابدنی 

ایگ ےہ اہک ںیم  ے اےنپ آپ وک اےنپ اھبویئں ںیم ےس اس واں وک یسک ااسنؿ  ے امطہچن امرا  و اےس وسدی  ے اہک ایک  و اج ات ہک رہچہ رحاؾ ایک 

  

 

 

 

 اپای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم افر امہرے ےیل اکی ےک العفہ وکیئ اخدؾ ہن اھت مہ ںیم ےس یسک اکی  ے اےس ت

 د رکدںی۔امر دای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح دای ہک مہ اےس آزا

 دبعاوارث نب دبعادمصل، ہبعش، دمحم نب دکنمر، ہبعش، دمحم، اوبہبعش رعایق، رضحت وسدی نب رقمؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1811    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر :  راوی

ا َٗ َبُة  ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا ُط ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ َجزٔیز َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََاظ إِٔسَح َٜٔسرٔ ٣َا و َحسَّ ٨ِ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ا٢َ لٔی ٣َُح٤َّ َٗ  ٢َ

٤َسٔ  ِبٔس اٟؼَّ ًَ ١ِْٔ َحٔسیٔث  ََٓذََکَ ب٤ٔٔ  اِس٤َُک 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش، دمحم نب دکنمر، اےس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

  نب دکنمرااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1812    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 احس يٌىی اب٩ زیاز، ا٤ًع، ابزاہي٥ تيِم، حرضت ابو٣شٌوز بسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوكا١٣ جحسری، ًبساٟو :  راوی

٩ًَِ إٔبِزَ  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ىٔی اب٩َِ زٔیَازٕ َحسَّ ٌِ َِٟواحٔٔس َي ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َِّئِمِّ  اصٔي٥َ اٟت

٥ِ٠َ أَبُو ٣َ  َٓ  ٕ وز ٌُ ٥ِ٠ًَِ أَبَا ٣َِش ُت َػِوّتا ٩ِ٣ٔ َخ٠ِفٔی ا ٌِ ََٓش٤ٔ ِؤن  ُب ََُُل٣ّا لٔی بٔاٟشَّ ٨ُِت أََِضٔ ُٛ َِٟبِسرٔیُّ  ٕ ا وز ٌُ ِوَت ٩ِ٣ٔ ِش َض٥ِ اٟؼَّ ِٓ أَ



 

 

إٔذَا  َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا َز٧َا ٣ٔىِّی إَٔذا صَُو َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ ٔب  ـَ َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ وزٕ  ٌُ ٥ِ٠ًَِ أَبَا ٣َِش وزٕ ا ٌُ ٥ِ٠ًَِ أَبَا ٣َِش و٢ُ ا ُ٘ صَُو َي

ََل  ُِ ِٟ ًَلَی صََذا ا ٠َِيَک ٨ِ٣َٔک  ًَ َسُر  ِٗ ٕ أَ٪َّ اہللَ أَ وز ٌُ ٥ِ٠ًَِ أَبَا ٣َِش ا٢َ ا َ٘ َٓ ِوَن ٩ِ٣ٔ یَٔسی  ِيُت اٟشَّ َ٘ ِٟ َ أ ُب َٓ ٠ُِت َُل أََِضٔ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٦

َسُظ أَبَّسا ٌِ  ٠٤ِ٣َُوكّا َب

حد ری، دبعاوادح ینعی انب زاید، اشمع، اربامیہ یمیت، رضحت اوبوعسمد دبری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوباک
د 

لم 

اےنپ الغؾ وک وکڑے ےک اسھت امر راہ اھت ہک ںیم  ے اےنپ ےھچیپ ےس آفاز ینس اے اوبوعسمد اجؿ ےل افر ںیم ہصغ یک فہج ےس آفاز ھجمس 

 نو ے  و فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت افر آپ رفام رےہ ےھت اجؿ ےل اوبوعسمد! اجؿ ےل ہن  اک  ب فہ ریمے رقبی

اوبوعسمد! ےتہک ںیہ ںیم  ے اےنپ اہھت ےس وکڑا ڈاؽ دای  و آپ  ے رفامای اجؿ ےل اوبوعسمد اہلل ھجت  ر زایدہ دقرت راتھک ےہ ریتی اس 

  ںیم اس ےک دعب یھبک الغؾ وک ہن امرفں اگ۔الغؾ  ر دقرت ےس ےتہک ںیہ ںیم  ے رعض ایک

حد ری، دبعاوادح ینعی انب زاید، اشمع، اربامیہ یمیت، رضحت اوبوعسمد دبری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
د 

 اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿومسقں اک  :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1813    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ح٤يس، ٤ٌ٣زی، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، سٔيا٪،  :  راوی

 بساٟواحسابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، ً

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ث٨ََاظ إِٔسَح َياَ٪  و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ٤َزٔیُّ  ٌِ ٤َِٟ ُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َوصَُو ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َجزٔیْز ح و َحسَّ

 َ ٚٔ أَِخبََر٧ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو ح و َحسَّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َياُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ا ُس

َم  َ٘ ََٓش  ٕ َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث َجزٔیز َِٟواحٔٔس ٧َِحَو َحٔسیْٔطٔ  ًَِبٔس ا  ٔ ٤ًَِٔع بٔإِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِْل ُض٥ِ  َوا٧ََة ك٠ُُّ ًَ  ٔ ِوُن ٩ِ٣ٔ َصِیبَت  طٔ ٩ِ٣ٔ یَٔسی اٟشَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، زریہ نب رحب، دمحم نب دیمح، رمعمی، ایفسؿ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، 

اوبتراہن، اشمع، دبعاوادح ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ںیم ےہ آپ یک تبیہ 

 ے اہھت ےس وکاڑ رگایگ۔یک فہج ےس ریم

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، زریہ نب رحب، دمحم نب دیمح، رمعمی، ایفسؿ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش،  :  رافی

 افعؿ، اوبتراہن، اشمع، دبعاوادح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1814    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥ تيِم، حرضت ابو٣شٌوز اَؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  ٩ًَِ و َحسَّ َِّئِمِّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟت ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل اؤَیَة َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ٕ بُو َُکَ وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش  أَبٔيطٔ 

٥ِ٠ًَِ أَبَا ٣َِش  ُت ٩ِ٣ٔ َخ٠ِفٔی َػِوّتا ا ٌِ َش٤ٔ َٓ ُب ََُُل٣ّا لٔی  ٨ُِت أََِضٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ََِؼارٔیِّ  َ تُّ اِْل َٔ َِٟت ا َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ٠َِيَک ٨ِ٣َٔک  ًَ َسُر  ِٗ ُط أَ َّ٠َٟ وزٕ  ٌُ

ا َ٘ َٓ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ صَُو رُحٌّ َٟٔوِجطٔ اہللٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إَٔذا صَُو َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َحِتَک ا٨َّٟاُر أَِو َٓ َٔ ٠َ َٟ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ َت َٟ ِو  َٟ ٢َ أ٣ََا 

ِتَک اٟ  ٨َّاُر ٤ََٟشَّ

اوبرکبی، دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ یمیت، رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اےنپ 

 الغؾ وک امر راہ اھت  و ںیم  ے اےنپ ےھچیپ ےس آفاز ینس اوبوعسمد اجؿ ےل ہک اہلل ھجت  ر ریتی اس  ر دقرت ےس زایدہ اقدر ےہ ںیم وتمہج

 و فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت ںیم  ے رعض ایک@ اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ اہلل یک راض ےک ےیل  نوا

 آزاد ےہ آپ  ے رفامای ارگ  و ااسی ہن رکات  و منہج یک آگ ےھجت الج دیتی ای ےھجت ٹوھ یتیل۔

 ، اربامیہ یمیت، رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1815    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ًسی، طٌبہ، س٠امی٪، ابزاہي٥ تيِم، حرضت ابو٣شٌوز اَؼاری رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٩ًَِ ُط َحسَّ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ

و٢ُ أًَُوذُ بٔاہللٔ ُ٘ ١َ َي ٌَ َح َٓ ُب ََُُل٣َطُ  َّطُ كَاَ٪ َيرِضٔ وزٕ أ٧َ ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َِّئِمِّ  ا٢َ أًَُوذُ إٔبَِزاصٔي٥َ اٟت َ٘ َٓ بُُط  ١َ َيرِضٔ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ  

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُط  َٛ تََر َٓ طُ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ  َ٘ ًَِت َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ  ًَ ٠ًََِيَک ٨ِ٣َٔک  َسُر  ِٗ ٠ََّٟطُ أَ ٥َ َواہللٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب دعی، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ یمیت، رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ 



 

 

 
َ
ِ اہک  و اےس اےنپ الغؾ وک امر رےہ ےھت ہک اس  ےأ

َ
ُووُذ رِبَوُسِؽ اّللّ

َ
ِ انہک رشفع رکدای ےتہک ںیہ فہ اےس امرےت رےہ رھپ اس  ے أ

َ
اّللّ
ِ
ُووُذ ب 

ٰیل ٹوھڑ دای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل یک مسق اہلل ھجت  ر زایدہ دقرت راتھک ےہ رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعت

   ے اےس آزاد رکدای۔ہنع رفامےت ںیہ رھپ ںیم

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب دعی، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ یمیت، رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

  رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔الغومں ےک اسھت

     1816    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بْش ب٩ خاٟس، ٣ح٤س يٌىی اب٩ جٌَف، حرضت طٌبہ :  راوی

 ٔ َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ََفٕ  ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨َٔيطٔ بِْٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َُٟط أًَُوذُ بٔاہللٔ أًَُوذُ و َحسَّ ِو َٗ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ َو

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ُووُذ رِبَوُس
َ
ِ افر أ
َ
ُووُذ اِبّللّ
َ
ِ رشب نب اخدل، دمحم ینعی انب رفعج، رضحت ہبعش ےس یھب اؿ اانسد ےک اسھت ہی دحثی رمفی ےہ  نکی أ

َ
ِؽ اّللّ

  فملس ذرک  ںیہ ایک۔یلص اہلل ہیلع فآہل

 رشب نب اخدل، دمحم ینعی انب رفعج، رضحت ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1817    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ٓـي١ ب٩ ُزوا٪، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی ٥ٌَ، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُحَ  ٕ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِي١ُ ب٩ُِ و َحسَّ ـَ ُٓ ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  َّ٤

َّی أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبُو صَُزیَِزَة  ٥ٕ َحسَّ ٌِ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی َُ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٖ  َُزَِواَ٪  َذ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  ًَ اہللُ 

 َٛ ا٢َ ٠٤ِ٣َُو َٗ ٤َا  َٛ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ إُٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪  َِٟحسُّ َیِو٦َ ا ٠ًََِيطٔ ا ا٦ُ  َ٘  طُ بٔاٟز٧َِّا ُي



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، لیضف نب زغفاؿ، دبعارلنمح نب ایب معن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے اےنپ ولممک  ر زان یک تمہت اگلیئ  و اس  ر ایقتم ےک  ےس رفاتی ےہ ہک اوباساقمس یلص اہلل ہیلع

 دؿ دح اقمئ یک اج ے یگ اہں ہی ہک فہ ااسی یہ نو اسیج ہک اس  ے اہک۔

رہریہ ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، لیضف نب زغفاؿ، دبعارلامحؿ نب ایب معن، رضحت اوب :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ےک اسھت رباتؤ رک ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1818    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، وٛيٍ، زہير ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ یوسٕ اُلزرٚ، ٓـي١ ب٩ ُزوا٪ابوَکیب :  راوی

َٕ اِْلَِزَر  ُٙ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا إِٔسَح ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ِي١ٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ـَ ُٓ  ٩ًَِ ص٤َُا  ُٚ لِٔکَ

ٔ َوفٔی َحسٔ  ِوبَةٔ َُزَِواَ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٥َ ٧َٔيیَّ اٟتَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ُت أَبَا ا ٌِ  یْٔض٤َٔا َس٤ٔ

اوبرکبی، فعیک، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب ویفس االزرؼ، لیضف نب زغفاؿ ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذموکر ںیہ اؿ ںیم ہی ےہ 

  انس۔ہک ںیم  ے اوبساقمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یبن اوتلہب ےس

 اوبرکبی، فعیک، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب ویفس االزرؼ، لیضف نب زغفاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الم زؾ ف الغؾ وک وج وخد اھک ے ےیپ افر ےنہپ دےنی افر اس یک اطتق ےس زایدہ اکؾ ہن ؽ

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الم زؾ ف الغؾ وک وج وخد اھک ے ےیپ افر ےنہپ دےنی افر اس یک اطتق ےس زایدہ اکؾ ہن  ےنی ےک ایبؿ ںیم

     1819    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ا٤ًع، حرضت ٣ٌزور ب٩ سویس سے روایت ےہ ٛہ ہ٥ اب :  راوی

ا٢َ ٣َ  َٗ زُورٔ ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠ًََِيطٔ َحسَّ ٔ َو َبٔی َذٓرٕ بٔاٟزَّبََذة َزِر٧َا بٔأ

٨َ٠ِا یَا أَبَا َذٓرٕ  ُ٘ َٓ ٠ُُط  ِْ ًَلَی ََُُل٣ٔطٔ ٣ٔ ٦ْ  بُزِْز َو َُّط كَاَ٪ بَِيىٔی َوبَيَِن َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ إِٔخَوانٔی لَِکَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ّة  َت بَِی٨َُض٤َا كَا٧َِت ح٠َُّ ٌِ ِو َج٤َ َٟ



 

 

٠َ٘ٔي َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََٓظکَانٔی إ طٔ  َّرِتُُط بٔأ٣ُِّ ي ٌَ َٓ ّة  ًَِح٤ٔيَّ طُ أَ َّ َوكَا٧َِت أ٣ُُّ ا٢َ یَا ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ا َٗ ُط  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ َسبَّ اٟزَِّجا٢َ َسبُّوا أَبَاُظ َوأ٣َُّ ْة  ََّک ا٣ِزُْؤ ٓٔيَک َجاص٠ٔٔيَّ ََّک ا٣ِزُْؤ ٓٔيَک أَبَا َذٓرٕ إ٧ٔ ٢َ یَا أَبَا َذٓرٕ إ٧ٔ

٠َُض٥ِ اہللُ  ٌَ ْة ص٥ُِ إِٔخَوا٥ُُِٜ٧ َج ٠ٔبُ َجاص٠ٔٔيَّ ِِ ُٔوص٥ُِ ٣َا َي ا َت٠َِبُشوَ٪ َوَُل تُک٠َِّ ِٟبُٔشوص٥ُِ ٤٣َّٔ ا َتأِك٠ُُوَ٪ َوأَ ٤ٌُٔوص٥ُِ ٤٣َّٔ ِ أَك َٓ ُض٥ِ  َتِحَت أَیِٔسی٥ُِٜ 

أًَٔی٨ُوص٥ُِ  َٓ ُت٤ُوص٥ُِ  ِٔ إِٔ٪ ك٠ََّ َٓ 

ٰیل ہنع ےک اپس ےس اقمؾ زدبہ ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، رضحت رعمفر نب وسدی ےس رفاتی ےہ ہک مہ اوبذر ریض اہلل اعت

سگرے افر اؿ  ر اکی اچدر  یھ افر اؿ ےک الغؾ  ر یھب اؿ  یسی۔  و مہ  ے رعض ایک اے اوبذر! ارگ آپ اؿ دفونں )اچدرفں( وک 

 نویئگ افر  عم رک ےتیل  و ہی ہلح نوات۔ اوہنں  ے رفامای ہک ریمے افر ریمے اھبویئں ںیم ےس اکی آدیم ےک درایمؿ یسک ابت  ر ڑلایئ

اس یک فادلہ یمجع  یھ۔ ںیم  ے اےس اس یک امں یک اعر دالیئ  و اس  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریمی اکشتی یک۔ ںیم یبن 

ےہ ںیم رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الم  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے اوبذر!  و اکی ااسی آدیم ےہ  س ںیم اجتیلہ 

 ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! وج دفرسے ووگں وک اگیل دے اگ  و وگ اس ےک ابپ افر امں وک اگیل دےگنی آپ  ے رفامای اے 

ؤ اوبذر!  و ااسی آدیم ےہ  س ںیم اجتیلہ )اک ارث( ےہ فہ اہمترے اھبیئ ںیہ اہلل  ے ا ںیہ اہمترے امتحت رکدای ےہ۔  و مت اؿ وک فیہ الھک

  و ےت نو افر ا ںیہ فیہ انہپؤ وج مت وخد ےتنہپ نو افر اؿ وک اےسی اکؾ  ر وبجمر ہن رکف وج اؿ  ر دوشار نو افر ارگ مت اؿ ےس ااسی اکؾ ووج مت اھک

 اکؾ یک دمد رکف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، رضحت رعمفر نب وسدی ےس رفاتی ےہ ہک مہ اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الم زؾ ف الغؾ وک وج وخد اھک ے ےیپ افر ےنہپ دےنی افر اس یک اطتق ےس زایدہ اکؾ ہن  ےنی ےک ایبؿ ںیم

     1820    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، زہير، ابی ٣ٌاویہ :  راوی

 َ ث اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ث٨ََا ُزَصيِْر ح و َحسَّ ث٨ََاظ أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٔ و َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إ بَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا ٨َا إِٔسَح

 َٗ َس  ٌِ اؤَیَة َب ٌَ ٕ َوأَبٔی ٣ُ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث ُزَصيِر َ ٩ًَِ اِْل ُض٥ِ  ْة ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ك٠ُُّ ََّک ا٣ِزُْؤ ٓٔيَک َجاص٠ٔٔيَّ ِؤٟطٔ إ٧ٔ

٥ِ َو  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٔ ٜٔبَر ًًَٔی ٩ِ٣ٔ اِل ًَلَی َحا٢ٔ َسا ٠ُُِٗت  ا٢َ  ٔ َوفٔی َحٔسیٔث َٗ ٜٔبَر ًَتَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ًَلَی َحا٢ٔ َسا  ٥ِ ٌَ ََ اؤیََة  ٌَ فٔی رَٔواَیٔة أَبٔی ٣ُ

َِٟيَص فٔی َحسٔیٔث أَبٔی ٣ُ  ٠ًََِيطٔ َو ٨ُِط  ٌٔ ٠ُِي َٓ  ٕ ُط َوفٔی َحٔسیٔث ُزَصيِر ٌِ ٔ ٠َِیب َٓ ٠ٔبُطُ  ِِ ُط ٣َا َي َٔ إِٔ٪ ك٠ََّ َٓ ٨ِطُ ًٔيَسی  ٌٔ ٠ُِي َٓ ُط َوَُل  ٌِ ٔ ٠َِیب َٓ اؤَیَة  ٌَ 



 

 

٠ٔبُطُ  ِِ طُ ٣َا َي ِٔ ِؤٟطٔ َوَُل یُک٠َِّ َٗ  ا٧َِتَهی ٨ًَِٔس 

ادمح نب وی،س، زریہ، اوبرکبی، اوباعمفہی، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، اشمع، زریہ، ایب اعمفہی ایس دحثی یک زمدی دف اانسد 

وقؽ ہک  و اکی ااسی آدیم ےہ ہک  س ںیم ذرک یک ںیہ۔ رضحت زریہ افر رضحت اوباعمفہی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

اجتیلہ )اک ارث ابیق( ےہ ےک دعب ہی ااضہف ےہ ہک ںیم  ے رعض ایک ریمے اس ےڑاھےپ ےک احؽ  ر۔  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےہ ہک ارگ فہ اےس  ے رفامای یج اہں افر اوباعمفہی یک دحثی ںیم ےہ یج اہں! ریتے ےڑ اھےپ ےک احؽ ںیم یھب افر ٰیسیع یک دحثی ںیم

اکؾ  ر وبجمر رکے وج ادیسوشار سگرے  و اچےئیہ ہک فہ اےس چیب دے افر زریہ یک دحثی ںیم ےہ اچےہ ہک فہ اس  ر اس یک دمد رکے 

افر اوباعمفہی یک دحثی ںیم ےنچیب افر دمد رک ے اک ذرک  ںیہ اؿ یک دحثی اس  ر دوشاری ہن ڈاو ہک فہ ولغمب نواج ے  ر وپری 

 ۔نویئگ

 ادمح نب وی،س، زریہ، اوبرکبی، اوباعمفہی، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی،س، اشمع، زریہ، ایب اعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

  دےنی افر اس یک اطتق ےس زایدہ اکؾ ہن  ےنی ےک ایبؿ ںیمالم زؾ ف الغؾ وک وج وخد اھک ے ےیپ افر ےنہپ

     1821    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، واػ١، احسب، حرضت ٣ٌزور ب٩ سویس :  راوی

ارٕ  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َوأػ١ٕ  َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ َوا٠َّٟ

 ِٟ َ َشأ َٓ ٠َُِْضا  ًَلَی ََُُل٣ٔطٔ ٣ٔ ٠ًََِيطٔ ح٠َُّْة َو ا٢َ َرأَیُِت أَبَا َذٓرٕ َو َٗ زُورٔ ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ اِْلَِحَسٔب  َٗ ٩ًَِ َذَٟٔک  َّطُ  ُتُط  ََٓذََکَ أ٧َ

َتَی اٟزَُّج١ُ ا أ َٓ ا٢َ  َٗ طٔ  ََّرُظ بٔأ٣ُِّ ي ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ََٓذََکَ َسابَّ َرُجَّل   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیَّ َػل

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َٟطُ  ٩ِ٤َ كَاَ٪ َذَٟٔک  َٓ ٠َُض٥ِ اہللُ َتِحَت أَیِٔسی٥ُِٜ  ٌَ ْة إِٔخَوا٥ُُِٜ٧ َوَخَوُل٥ُِٜ َج ََّک ا٣ِزُْؤ ٓٔيَک َجاص٠ٔٔيَّ ٥ََّ٠ إ٧ٔ

 َٓ ٠ٔبُُض٥ِ  ِِ ُٔوص٥ُِ ٣َا َي ا ی٠ََِبُص َوَُل تُک٠َِّ ُِٟي٠ِبِٔشطُ ٤٣َّٔ ا یَأِك١ُُ َو ٤ٌُِٔط ٤٣َّٔ ٠ُِيِل َٓ ِٔ أَُخوُظ َتِحَت یََسیِطٔ  ٠َِيطٔ إِٔ٪ ك٠ََّ ًَ أًَٔی٨ُوص٥ُِ  َٓ  ُت٤ُوص٥ُِ 

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، فالص، ادحب، رضحت رعمفر نب وسدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رضحت اوبذر ریض 

 و اوہنں  ے ذرک  اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک اؿ  ر اکی ہلح اھت افر اؿ ےک الغؾ  ر یھب اس اسیج ںیم  ے اؿ ےس اس ابرے ںیم وساؽ ایک

ہیلع ایک ہک اس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک زامہن ںیم اکی آدیم وک اس یک امں یک اعر دال رک اگیل دی فہ آدیم یبن یلص اہلل 

ںیم اجتیلہ )اک ارث  فآہل فملس ےک اپس آای افر آپ ےس اس اک ذرک ایک  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و ااسی آدیم ےہ اس



 

 

ابیق( ےہ۔ ہی اہمترے اھبیئ اہمترے اخدؾ ںیہ اہلل  ے ا ںیہ اہمترے امتحت انبای ےہ۔  س اک اھبیئ امتحت نو  و اچےیہ ہک اےس فیہ 

رگ مت الھک ے وج فہ وخد اھک ے افر اےس فیہ انہپ ے وج فہ وخد زبی نت رکے افر اؿ وک ا یس تقشم ںیم ہن ڈاو وج ا ںیہ اعزج رک دے ا

 اؿ وک ا یس تقشم ںیم ڈاو  و اس  ر اؿ یک دمد رکف )افر  امئ دف( ۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، فالص، ادحب، رضحت رعمفر نب وسدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿومسقں  :   ابب

 الم زؾ ف الغؾ وک وج وخد اھک ے ےیپ افر ےنہپ دےنی افر اس یک اطتق ےس زایدہ اکؾ ہن  ےنی ےک ایبؿ ںیم

     1822    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہ، حرضت ابوہزیزہ ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ِسح، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير ب٩ اطخ، ًحَل٪ ٣ولی ٓاك٤ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ٕح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََر٧َا  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َِسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ و َحسَّ ثَُط  َٜيَِر ب٩َِ اِْلََطخِّ َحسَّ ُ أَ٪َّ ب

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  اك٤ََٔة  َٓ ِحََلٔ٪ ٣َِولَی  ٌَ ِٟ ُٕ ا ا٣ُُط َوِٛٔشَوتُطُ َوَُل یُک٠ََّ ٌَ َ ا٢َ ٠٤ِ٤َ٠ُِٟٔؤک ك َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َزَة 

 ُٙ ١ٔ٤َ إُٔلَّ ٣َا یُٔلي ٌَ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، الجعؿ ومیل افہمط، رضحت اوبرہری

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اخدؾ ےک ابرے ںیم اراشد رفامای ہک اس وک اھکان افر ڑپکا دف افر اس یک اطتق ےس 

 زایدہ یسک لمع اک اےس فلکم ہن انبؤ۔

، الجعؿ ومیل افہمط، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمالم زؾ ف الغؾ وک وج وخد اھک ے ےیپ افر ےنہپ دےنی افر اس یک اطتق ےس زایدہ اکؾ ہن  ےنی ےک ایب

     1823    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيی، زاؤز ب٩ ٗيص، ٣وسٰی ب٩ يشار، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ َيَشإر  ِيٕص  َٗ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ٨َٔيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٥َ  و َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ



 

 

 ِ٠ َٓ طُ  ٌَ ٌِٔسُظ ٣َ ِ٘ ٠ُِي َٓ ُظ َوزَُخا٧َطُ  ِس َولَٔی رَحَّ َٗ ا٣َطُ ث٥َُّ َجائَطُ بٔطٔ َو ٌَ َ ٥ِ َخاز٣ُٔطُ ك ُٛ ٍَ ْٔلََحٔس ُٔوّصا إَٔذا َػ٨َ ا٦ُ ٣َِظ ٌَ إِٔ٪ كَاَ٪ اٟلَّ َٓ َيأِك١ُِ 

 ٔ ٍِ فٔی یَسٔظ ـَ ٠َِي َٓ ٠ٔيَّل  ٤ََتئِن  َٗ ِ٘ ٤َّة أَِو ُٟ ِ٘ ىٔی ُٟ ٌِ ا٢َ َزاُوزُ َي َٗ  ٨ِ٣ُٔط أُك٠َِّة أَِو أُك٠ََِتئِن 

یبنعق، داؤد نب س ،، ومٰیس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ان ایتر رکے رھپ اےس ےل رک احرض نو اس احؽ ںیم ہک اس  ے اس رگیم افر رفامای  ب مت ںیم ےس یسک اک اخدؾ اس ےک ےیل اس اک اھک

 دوھںیئ وک ربداتش ایک نوا  و آاق وک اچےیہ ہک فہ اےس اےنپ اسھت اھٹب رک الھک ے  س ارگ اھکان تہب یہ مک نو  و اچےیہ ہک اس اھک ے ںیم

 اےس اکی ای دف ےمقل اس ےک اہھت  ر رھک دے۔

  س ،، ومٰیس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیبنعق، داؤد نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الغؾ ےک ےیل ارج ف وثاب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم  ب اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رکے افر الل

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےیل ارج ف وثاب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم  ب اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رکے افر اہلل یک ابعدت اےھچ رط  ےق ےس رکےالغؾ 

     1824    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیحِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ِبَس  ٌَی  ٌَ ِٟ إٔ٪َّ ا

٠َطُ أَِجزُُظ ٣َزََّتئِن  َٓ ٔ َوأَِحَش٩َ ًَٔباَزَة اہللٔ  َََؼَح َٟٔشيِّسٔظ  إَٔذا 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای الغؾ  ب اےنپ ییحی نب ییحی، انعف، رضحت انب رمع

 رسدار ف آاق یک ریخ وخایہ رکے افر اہلل یک ابعدت اےھچ رطقی  ر رکے  و اس ےک ےیل دف وثاب ےہ۔

 ییحی نب ییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ےک ےیل ارج ف وثاب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم  ب اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رکے افر اہلل یک ابعدت اےھچ رط  ےق ےس رکے

     1825    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یهی، ٗلا٪، اب٩ ٤٧ير، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبيساہلل، ہارو٪  :  راوی



 

 

 ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اَُل حَ  َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اُ٪ ح و َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا سَّ

ث٨ََا صَ  ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ح و َحسَّ ٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة ك٠ُُُّض٥ِ  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ  اُروُ٪ ب٩ُِ َس َحسَّ

 ١ِْٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ا  ٌّ ثَىٔی أَُسا٣َُة َج٤ٔي   َحٔسیٔث ٣َأٟٕک َوصِٕب َحسَّ

، اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، یحی، اطقؿ، انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دیبع اہلل

 رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہ ےس اس دحثی یک زمدی اانسد ذرک یک ںیہ۔

زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، یحی، اطقؿ، انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دیبعاہلل، اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب  :  رافی

  اہلل اعتٰیل ہنعفبہ، رضحت انب رمع ریض

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ےک ےیل ارج ف وثاب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم  ب اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رکے افر اہلل یک ابعدت اےھچ رط  ےق ےس رکے

     1826    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، رح٠٣ہ اب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٌٔيَس ب٩َِ  َحسَّ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

٠٤ِ٤َُِٟؤک ا ِبٔس ا ٌَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٠ِٟٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٔب َي ٤َُِٟشيَّ ُص أَبٔی ا ِٔ ََ َّٟٔذی  ٤ُِِٟؼ٠ٔٔح أَِجَزأ٪ َوا

ِٟحَٔضازُ  َِٟوَُل ا  ٔ ٨َا أَ٪َّ أَبَا صَُزیِ  صَُزیَِزَة بَٔئسظ َِ ا٢َ َوب٠ََ َٗ ِّی َْلَِحبَِبُت أَِ٪ أ٣َُوَت َوأ٧ََا ٠٤ِ٣َُوْک  َِٟحخُّ َوبٔزُّ أُم ٥َِٟ ی٩َُِٜ فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ َوا َزَة 

 ٥ِ َٟ ٤ُِِٟؼ٠ٔٔح َو ِبٔس ا ٌَ ٔ فٔی َحٔسیْٔطٔ ٠ِٟٔ اصٔز ا٢َ أَبُو اٟلَّ َٗ طُ ُٟٔؼِحبَتَٔضا  َّی ٣َاَتِت أ٣ُُّ ٠٤ِ٤َُِٟوَک َیُحخُّ َحً  یَِذَُکِ ا

اوباطرہ، رحہلم انب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

روسؽ اہلل  ے رفامای کین الغؾ ےک ےیل دفرہا ارج ےہ اس ذات یک مسق  س ےک ہضبق دقرت ںیم اوبرہریہ یک اجؿ ےہ ارگ اہلل ےک 

 اہجد افر جح افر اینپ فادلہ ےک اسھت یکین رکان ہن نوات  و ںیم الغؾ نو رک رمان دنسپ رکات۔ رضحت دیعس نب بیسم رفامےت ںیہ ہک راہتس ںیم

ن ہی ابت یچنہپ ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ فادلہ یک دختم یک فہج ےس اؿ یک فافت ےس ےلہپ جح  ںیہ ایک 

 م
ہ ت

 اینپ دحثی ںیم کین الغؾ اہک ےہ۔ رصػ الغؾ اک ذرک  ںیہ ایک۔اوبااطلرہ  ے 

 اوباطرہ، رحہلم انب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ےک ےیل ارج ف وثاب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم  ب اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رکے افر اہلل یک ابعدت اےھچ رط  ےق ےس رکے

     1827    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ابوػٔوا٪ ا٣وی، یو٧ص، اب٩ طہاب :  راوی

ث٨َٔيطٔ  َٟ  و َحسَّ ٔ َو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َواَ٪ اِْل٣َُؤیُّ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ِٔ ث٨ََا أَبُو َػ ٕب َحسَّ ٨َا َو٣َا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َِ ٥ِ یَِذَُکِ ب٠ََ

َسظُ  ٌِ  َب

 زریہ نب رحب، اوبوفصاؿ اومی، وی،س، انب باہب اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 ریہ نب رحب، اوبوفصاؿ اومی، وی،س، انب باہبز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 ےس رکےالغؾ ےک ےیل ارج ف وثاب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم  ب اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رکے افر اہلل یک ابعدت اےھچ رط  ےق 

     1828    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ا٢َ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع 

َٟطُ أَِجَزا٪ٔ  َّٙ ٣ََوأٟيطٔ كَاَ٪  َّٙ اہللٔ َوَح ِبُس َح ٌَ ِٟ ٥َ إٔذَا أَزَّی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ْب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ّبا  ٌِ َٛ ثُِتَضا  َحسَّ َٓ ا٢َ  َٗ  

٠ًََِيطٔ حَٔشاْب  ًَلَی ٣ُِذ٩ٕ٣ٔ ٣ُزِصٔسٕ َِٟيَص   َوَُل 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ہی دحثی بعک ےس  رفامای  ب الغؾ اہلل اک قح افر اےنپ ومیل اک قح ادا رکے  و اس ےک ےیل دف ارج نوں ےگ رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے

 ایبؿ یک  و بعک  ے رفامای ہک اس الغؾ  ر اسحب ےہ ہن اس نذنم  ر وج داین ےس ےب ریتبغ راتھک نو۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ےک ےیل ارج ف وثاب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم  ب اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رکے افر اہلل یک ابعدت اےھچ رط  ےق ےس رکے



 

 

     1829    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، جزیز، ا٤ًع :  راوی

 ٔ ث٨َ ٔ و َحسَّ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ  يطٔ ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ

 زریہ نب رحب، رجری، اشمع اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ

 زریہ نب رحب، رجری، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ےک ےیل ارج ف وثاب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم  ب اےنپ امکل یک ریخ وخایہ رکے افر اہلل یک ابعدت اےھچ رط  ےق ےس رکے

     1830    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ،  :  راوی

ا٢َ صََذ  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ و َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا ٣َا َحسَّ

ا َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللٔ َػل ا ٠٤ِ٤َ٠ُِٟٔؤک أَِ٪ یَُتَوف َّ٤ٌٔ ٔ َ ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٢َ

َٟطُ  ا  َّ٤ٌٔ ٔ َ ٔ  یُِحٔش٩ُ ًَٔباَزَة اہللٔ َوَػَحابََة َسئِّسظ

ںیہ وج رضحت اوبرہریہ ریض دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہی ااحدثی 

ن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی یک ںیہ اؿ ںیم ےس ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 م
ہ ت

اہلل اعتٰیل ہنع  ے 

یک یھب ایھچ رطح  ے رفامای فہ الغؾ انتک یہ ااھچ ےہ وج اس احؽ ںیم نو ہک فہ اےھچ رط ےق ےس اہلل یک ابعدت رکات نو افر اےنپ امکل 

 دختم رکات نو فہ ایک یہ ااھچ ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم

     1831    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثََک  ٠ُُِٗت ٤َٟٔأٟٕک َحسَّ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٥َ ٩ِ٣َ َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ٧َآ

ًَِلی ُْشَ  َ أ َٓ ِس٢ٔ  ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ٗٔي٤ََة ا ًَ ُٗو٦َِّ  ِبٔس  ٌَ ِٟ ُّ ث٩َ٤ََ ا ُط ٣َا٢ْ َیِب٠ُ َٟ َٓکَاَ٪  ًَِبٕس  ُط فٔی  َٟ كّا  َٙ ْٔشِ َت ًِ ٠َِيطٔ أَ ًَ  َٙ َت ًَ  كَائَُط حَٔؼَؼُض٥ِ َو

 َٙ َت ًَ َٙ ٨ِ٣ُٔط ٣َا  َت ًَ ِس  َ٘ َٓ ِبُس َوإُٔلَّ  ٌَ ِٟ  ا

ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س صخش 

 وک چنہپ اج ے  و اس الغؾ یک وپری وپری تمیق  ے رتشمک الغؾ ںیم ےس اانپ ہصح آزاد ایک افر اس ےک اپس اانت امؽ نو وج الغؾ یک تمیق

اگلیئ اج ے یگ  س فہ اےنپ رشاکء وک اؿ ےک ہصح یک تمیق دے دے افر فہ الغؾ اس یک رطػ ےس آزاد نواگ ۔ فرہن اس الغؾ ںیم ےس 

 اانت یہ آزاد نوایگ وج اس  ے )اانپ ہصح( آزاد ایک۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم

     1832    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بيساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ٤٧ير، ً :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٥َ ٩ِ٣َ َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 َٓ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ٠٤ِ٣َُوٕک  كّا  َٙ ْٔشِ َت ًِ َٙ أَ َت ًَ َٙ ٨ِ٣ُٔط ٣َا  َت ًَ ُط ٣َا٢ْ  َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ ُّ ث٨َ٤ََطُ  َُٟط ٣َا٢ْ َیِب٠ُ طُ ك٠ُُّطُ إِٔ٪ كَاَ٪  ُ٘ ٠َِيطٔ ًِٔت ٌَ 

انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے 

ںیم ےس اانپ ہصح آزاد ایک  و اس  ر اس وک وپار وپار آزاد رکان الزؾ ےہ ارگ اس ےک اپس اس الغؾ یک تمیق ےک ربارب امؽ نو  رتشمک الغؾ

 ارگ اس ےک اپس امؽ ہن نو  و اس الغؾ ںیم ےس آزاد نواگ انتج اس  ے آزاد ایک۔

 انب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1833    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٍٓ ٣ولی حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہطیبا٪ ب٩ َفور، جزیز ب٩ حاز٦، ٧ا :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ ٍٕ ٣َِولَی  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ًَ اہللٔ َػل ٠َِيطٔ ٗٔي٤ََة  ًَ ُٗو٦َِّ  ُّ ٗٔي٤ََتطُ  ِسُر ٣َا یَِب٠ُ َٗ ٤َِٟا٢ٔ  َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا کَاَ٪  َٓ ًَِبٕس  َُٟط فٔی  ََٔؼیّبا   َٙ َت ًِ ِس٢ٕ ٥َ ٩ِ٣َ أَ

 َٙ َت ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  َت ًَ ِس  َ٘ َٓ  َوإُٔلَّ 

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ابیشؿ نب رففخ، رجری نب احزؾ، انعف ومیل رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

فملس  ے رفامای  س  ے الغؾ ںیم ےس اےنپ ہصح وک آزاد ایک افر اس ےک اپس اس الغؾ یک تمیق یک رادار امؽ نو  و اس الغؾ یک تمیق 

 وپری وپری تمیق اگلیئ اج ے یگ فرہن اس ےس اانت یہ ہصح آزاد نواگ انتج اس  ے آزاد ایک۔

  رففخ، رجری نب احزؾ، انعف ومیل رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعابیشؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم

     1834    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، ابوربيٍ،  :  راوی

ابوكا١٣، ح٤از اب٩ زیس، زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ يٌىی اب٩ ٠ًيہ، ایوب، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، 

 رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، اب٩ ابی ذئب، ہارو٪ ب اس٤اًي١ ب٩ ا٣يہ، ٣ح٤س ب٩

 َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ٌٔيٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َِٟوصَّأب و َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ى

 ُ ثَىٔی أَب ٌٔيٕس ح و َحسَّ ُت َیِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ َٗ اْز َوصَُو اب٩ُِ َزیِٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ  و اٟزَّبٔي

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبَرَ  ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ ص٤َُا  َة لِٔکَ ىٔی اب٩َِ ٠ًَُيَّ ٌِ ٌٔي١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ًَ رَحِ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ٩ِ اب٩ِٔ ٧َا 

٩ًَِ ابِ  َُٓسیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َة ح و َحسَّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی إِٔس٤َ ٩ٔ أَبٔی ذٔئِٕب ح و َحسَّ

ا٢َ أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة يَ  َٗ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  َّی ب٩ُِ َس ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ىٔی اب٩َِ َزیِٕس ك١ُُّ َصُذَُلٔئ  ٌِ

َٙ ٨ِ٣ُٔط ٣َا ًََت ِس  َ٘ َٓ ُط ٣َا٢ْ  َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ َِٟيَص فٔی َحٔسیْٔض٥ِٔ َوإِٔ٪  َِٟحٔسیٔث َو ٥َ بَٔضَذا ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َٙ إُٔلَّ فٔی َحٔسیٔث أَیُّوَب  اہللُ  َت ًَ

َٗ َوَیحِ  َِٟحٔسیٔث أَِو  اَُل َُل ٧َِسرٔی أَصَُو َطِيْئ فٔی ا َٗ َِٟحسٔیٔث َو َٖ فٔی ا ََِٟحِ ا َصَذا ا َُّض٤َا َذََکَ إ٧ٔ َٓ ٌٔيٕس  ٍْ ٩ِ٣ٔ َٗٔب٠ٔطٔ ٌَی ب٩ِٔ َس ٔ َُٟط ٧َآ ا



 

 

٥َ إُٔلَّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟيَص فٔی رَٔوایَةٔ أََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ َس٤ٔ سٕ َو ٌِ   فٔی َحٔسیٔث ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، اوبرعیب، اوباکلم، امحد انب زدی، زریہ نب رحب، 

، انب ایب ہیکی، انب ایب اامسلیع ینعی انب ہیلع، اویب، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اامسلیع نب اہیم، دمحم نب راعف

ذبئ، اہرفؿ نب دیعس ا،یل، انب فبہ، ااسہم ینعی انب زدی، انعف، انب رمع ایس دحثی یک زمدی است اانسد ذرک یک ںیہ۔ رضحت انب رمع 

 اس ےک ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی دحثی رفاتی رکےت ںیہ اؿ یک دحثی ںیم ہی  ںیہ ےہ ہک ارگ

مہ  اپس امؽ ہن نو  و اانت یہ آزاد نواگ انتج اس  ے آزاد ایک۔ اویب افر ییحی نب دیعس  ے اینپ اینپ دحثی ںیم ہی رحػ ذرک ایک ےہ اہک ہک

 ںیہ اج ےتن ہک فہ دحثی ںیم ےس ےہ ای انعف  ے اےنپ اپس ےس اہک ےہ افر ق ، نب دعس ےک العفہ یسک یک یھب رفاتی ںیم ہی  ںیہ ےہ 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رل ، ق ، نب دعس، دمحم نب ینثم، دبعاواہب، ییحی نب دیعس، اوبرعیب، اوباکلم، امحد انب زدی، زریہ نب  :  رافی

، دمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، انب رحب، اامسلیع ینعی انب ہیلع، اویب، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رج ،، اامسلیع نب اہیم

 ایب ذبئ، اہرفؿ ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم

     1835    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، حرضت سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ص٤َُا  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز لِٔکَ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ و َحسَّ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ُس

ِبّسا بَِی٨َطُ  ًَ  َٙ َت ًِ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبسٔ اہللٔ  ٠َِيطٔ فٔی ٣َأٟطٔ  ب٩ِٔ  ًَ ُٗو٦َِّ  َوبَيَِن آََخَ 

َص َوَُل َط  ِٛ ًَِس٢ٕ َُل َو اٗٔي٤ََة  ٠َِيطٔ فٔی ٣َأٟطٔ إِٔ٪ كَاَ٪ ٣ُؤِسّ ًَ  َٙ َت ًَ  َلَم ث٥َُّ 

اتی رمعف اندق، انب ایب رمع، انب ہنییع، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رف

ؾ وک آزاد ایک وج اس ےک افر دفرسے آدیم ےک درایمؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے اےسی الغ

دلار رتشمک اھت  و اس الغؾ یک درایمین تمیق اگلیئ اج ے یگ ہن مک افر ہن زایدہ رھپ اس  ر اےنپ امؽ ںیم ےس آزاد رکان الزؾ نواگ ارگ فہ ام



 

 

 نو۔

 رمعف، رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق، انب ایب رمع، انب ہنییع، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم

     1836    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َحسَّ ًَ ث٨ََا  َّی اہللُو َحسَّ ٠َِيطٔ   ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ

 ِٟ ُّ ث٩َ٤ََ ا ُط ٣َا٢ْ یَِب٠ُ َٟ َٙ ٣َا بَقَٔی فٔی ٣َأٟطٔ إَٔذا كَاَ٪  َت ًَ ِبٕس  ًَ ُط فٔی  َٟ كّا  َٙ ْٔشِ ًَِت ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ِبسٔ َوَس٠َّ ٌَ 

فآہل فملس  دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 ے رفامای  س  ے اےنپ رتشمک الغؾ ںیم ےس اانپ ہصح آزاد ایک  و ابیق یھب اس ےک امؽ ںیم ےس یہ آزاد نواگ  ب اس ےک اپس اانت امؽ 

 نو وج الغؾ یک تمیق وک چنہپ اج ے

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم

     1837    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، َرض ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہيک، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  و َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ب٩ُِ َج

َتا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ َٗ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔيٕک  ٩ًَِ َبٔظير ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٠٤ِ٤َُِٟؤک بَيَِن َزَة  ا٢َ فٔی ا َٗ  ٥َ

 ٩ُ٤َ ـِ ا٢َ َي َٗ ُٙ أََحُسص٤َُا  ٔ ت ٌِ ُي َٓ  اٟزَُّج٠َئِن 

 رفعج، ہبعش، داتدہ، رضن نب ا،س، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب



 

 

رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس الغؾ ےک ابرے ںیم اراشد رفامای وج دف آدویمں ےک درایمؿ نو افر اؿ ںیم ےس 

 اکی آزاد رک دے  و دفرسا اس اک اضنم نواگ۔

 نب ینثم، دمحم نب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضن نب ا،س، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل دمحم :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

   ے فاےل ےک ایبؿ ںیمرتشم ہک الغؾ وک آزاد رک

     1838    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، حرضت طٌبہ :  راوی

 ٔ َٙ َط٘ ًَِت ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََاظ ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ُضَو رُحٌّ ٩ِ٣ٔ  يّؼا ٩ِ٣ٔ و َحسَّ َٓ ٠٤ِ٣َُوٕک 

 ٣َأٟطٔ 

 دیبع اہلل نب اعمذ، رضحت ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک  س  ے الغؾ ںیم ےس اےنپ ےصح وک آزاد ایک  و ابیق یھب ایس امؽ ےس آزاد نواگ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، رضحت ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم

     1839    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اہلل ٤ًزو ٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی رعوبہ، ٗتازہ، َرض ب٩ ا٧ص، بظيرب٩ ٧ہيک، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ا٨َّٟ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی رَعُ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ثَىٔی  ٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َبٔظير رِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٟطُ ٣َا٢ْ ٧َضٔيٕک  َدََلُػطُ فٔی ٣َأٟطٔ إِٔ٪ كَاَ٪  َٓ ِبٕس  ًَ َٟطُ فٔی  َٙ َط٘ٔيّؼا  ًَِت ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ

٠َِيطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ ِبُس َُيَِر ٣َِظ ٌَ ِٟ ُط ٣َا٢ْ اِسُتِشعَٔی ا َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ 

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رمعف اندق، اامسلیع نب اربامیہ، انب ایب رعفہب، داتدہ، رضن نب ا،س، ریشبنب کیہن، رضحت اوبرہ



 

 

اگ ارگ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے الغؾ ںیم اےنپ ےصح وک آزاد ایک  و اس اک وپرا آزاد رکان ایس ےک امؽ ںیم ےس نو

 اس ےک اپس امؽ نو افر ارگ اس ےک اپس امؽ ہن نو  و تنحم بلط یک اج ے یگ تقشم ڈاےل ریغب

 رمعف اندق، اامسلیع نب اربامیہ، انب ایب رعفہب، داتدہ، رضن نب ا،س، ریشبنب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 اےل ےک ایبؿ ںیمرتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے ف

     1840    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ٣ح٤س ب٩ بْش، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ خْش٦، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، ابی رعوبہ :  راوی

ًَلٔیُّ بِ  ث٨ََا  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٦ٕ و َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ ح و َحسَّ ٕ َو٣َُح٤َّ ٩ُ ٣ُِشضٔز

وبََة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َوفٔی َحٔسیٔث ًٔيَسی ث٥َُّ يُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی رَعُ ا  ٌّ اَُل أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َج٤ٔي َّٟذٔ َٗ ََٔؼئب ا ی ِشَتِشَعی فٔی 

٠َِيطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ َُيَِر ٣َِظ  ِٙ ٔ ت ٌِ ٥ِ ُي َٟ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رشب، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، ایب رعفہب یہی دحثی اؿ دف اانسد ےس

 ے یگ  س  ے آزاد  ںیہ یھب رمفی ےہ افر رضحت ٰیسیع یک دحثی ںیم ےہ رھب اس ےک الغؾ ےس اس ےک ےصح ںیم تنحم رکفایئ اج

 ایک تقشم ڈاےل ریغب۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رشب، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، ایب رعفہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿومسقں اک :   ابب

 رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم

     1841    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز سٌسی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١، اب٩ ٠ًيہ، ایوب، ابی َٗلبہ، ابی ا٤ٟہ٠ب،  :  راوی

 ٨ہحرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ً

ث٨ََا إِٔس  اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب  ٔسیُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا  ٩ًَِ أَیُّوَب َحسَّ َة  ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ٤َ

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ َرجُ  ٤َُِٟض٠َّٔب  ٩ًَِ أَبٔی ا َُيَِرص٥ُِ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ُط ٣َا٢ْ  َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ُط ٨ًَِٔس ٣َِوتٔطٔ  َٟ َة ٠٤ِ٣َُوٛٔيَن  َٙ ٔستَّ َت ًِ َّل أَ



 

 

 َٙ َت ًِ َ أ َٓ ََ بَِی٨َُض٥ِ  َحزَّأَص٥ُِ أَثََِلثّا ث٥َُّ أََِقَ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَا بٔض٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس ا٢َ َٓ َٗ ّة َو ٌَ َّٚ أَِرَب ِوُّل  اث٨َِئِن َوأََر َٗ َٟطُ 

 َطٔسیّسا

، رضحت رمعاؿ نب نیصح  ہ لت 
م
ل

یلع نب رجح دعسی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اامسلیع، انب ہیلع، اویب، ایب القہب، ایب ا

امؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم  ے اینپ ومت ےک فتق اےنپ ھچ الغومں وک آزاد ایک افر اس اک اؿ ےک العفہ وکیئ 

افر ہن اھت  و ا ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے البای افر ا ںیہ نیت وصحں ںیم مسقت رکدای رھپ اؿ ےک درایمؿ رقہع ادنازی یک 

 دف وک آزاد رکدای افر اچر وک الغؾ راھک افر آپ  ے اےس گ ت اافلظ ےہک۔

، رضحت رمعاؿ نب یلع نب رجح دعسی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب :  رافی ہ لت 
م
ل

، اامسلیع، انب ہیلع، اویب، ایب القہب، ایب ا

 نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم

     1842    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، ث٘فی، ایوب، ح٤از :  راوی

٩ًَِ اٟ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ث٨ََا إِٔسَح اْز ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا َّْ َحسَّ ص٤َُا  فٔیِّ لِٔکَ َ٘

َٓفٔی َحٔسیْٔطٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ  فٔیُّ  َ٘ َّْ ا اٟ َة َوأ٣ََّ َوایَةٔ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ُُْط ََکٔ َحٔسی َٓ اْز  ا َح٤َّ ٔ أ٣ََّ ََِؼارٔ أَِوَصی ٨ًَِٔس ٣َِوتٔطٔ  اِْلِٔس٨َاز َ اِْل

َة ٠٤ِ٣َُوٛٔيَن  َٙ ٔستَّ َت ًِ َ أ َٓ 

ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، یفقث، اویب، امحد ایس دحثی یک افر اانسد ذرک یک ںیہ رہباحؽ امحد یک دحثی ںیم  ہبیتق نب دیعس، امحد،

 ےہ ہک ااصنر ںیم ےس اکی آدیم  ے اینپ ومت ےک فتق فتیص یک افر ھچ الغومں وک آزاد ایک۔

 ب، امحدہبیتق نب دیعس، امحد، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، یفقث، اوی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 رتشم ہک الغؾ وک آزاد رک  ے فاےل ےک ایبؿ ںیم

     1843    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ح٤س ب٩ ًبسة، یزیس ب٩ زریٍ، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢ َضیز، ا :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ اَُل َحسَّ َٗ ِبَسَة  ًَ یزُ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ٔ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ اٟرضَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ سٔ و َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اَ٪  ب٩ِٔ  صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ

َة َوحَ  ١ِْٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  ٕ ٔسيرٔی٩َ  از َّ٤ 

 دمحم نب اہنمؽ رضری، ادمح نب دبعة، سیدی نب زرعی، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے

ا افر امحد یک دحثی رفاتی یک ےہ۔

 

ی ہ
 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انب عل

دمحم نب اہنمؽ رضری، ادمح نب دبعة، سیدی نب زرعی، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دمرب یک عیب ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 دمرب یک عیب ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1844    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوربيٍ، س٠امی٪ ب٩ زاؤز ًتکی، ح٤از يٌىی اب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ َزیِٕس  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ٍٔ ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز زٔی٨َإر 

َٙ ََُُل٣ّ  َت ًِ ََِؼارٔ أَ َ ا٢َ ٩ِ٣َ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ َذَٟٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ َُيِرُُظ  ُط ٣َا٢ْ  َٟ ٥َِٟ َی٩ُِٜ   ٕ ٩ًَِ زُبُز َُٟط  ا 

٤ِْزو َس  ًَ ا٢َ  َٗ َِٟيطٔ  ٔ َضا إ ٌَ َٓ َس َٓ ٤َأ٪ ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ  َْ ٔ ِبٔس اہللٔ ب ًَ ِي٥ُ ب٩ُِ  ٌَ َٓاِطتََراُظ َُ ُت َيِظتَرٔیطٔ ٣ٔىِّی  ٌِ وُُل  ٤ٔ ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي َجابَٔز ب٩َِ 

 ٢َ ًَا٦َ أَوَّ ِبّسا ِٗٔبٔلياا ٣َاَت  ًَ 

ی، امحد ینعی انب زدی، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااصن

ک

 

غی

ر اوبرعیب، امیلسؿ نب داؤد 

ےک اپس اس ےک العفہ امؽ ہن اھت ہی ابت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یچنہپ  و  ںیم ےس اکی آدیم  ے اےنپ الغؾ وک دمرب انب ایل افر اس

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس ھجم ےس وکؿ رخدیے اگ  و میعن نب دبعاہلل  ے ہی الغؾ آھٹ وس درمہ ںیم رخدی ایل افر آپ 

 ے اہک ںیم  ے رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفامےت نو ے انس  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فہ الغؾ اےس دے دای رمعف



 

 

 ہک فہ الغؾ یطبق اھت افر )رضحت دبعاہلل نب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف ےک( ےلہپ اسؽ ںیم وفت نوا۔

ی، امحد ینعی انب زدی، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب :  رافی

ک

 

غی

  نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرعیب، امیلسؿ نب داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 دمرب یک عیب ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1845    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ًیی٨ہ، ابوبرک، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی  ابوبرک ب٩ :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح َٗ و َحسَّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ٍَ ا ُس ا٢َ َس٤ٔ

ًَطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َبا َٓ َُيِرُُظ  َٟطُ ٣َا٢ْ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ُط  َٟ ََِؼارٔ ََُُل٣ّا  َ وُُل َزبََّز َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْل ُ٘ ٤ِْزو َجابّٔزا َي ا٢َ ًَ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ًَا٦َ أَوَّ  ِبّسا ِٗٔبٔلياا ٣َاَت  ًَ ا٦ٔ  اِطتََراُظ اب٩ُِ ا٨َّٟحَّ َٓ ٔ َجابْٔز   ٢َ فٔی إ٣َٔاَرةٔ اب٩ِٔ اٟزُّبَيِر

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااصنر ںیم ےس اکی آدیم  ے اےنپ الغؾ وک دمرب انب ایل افر اس ےک اپس اس ےک العفہ وکیئ امؽ ہن اھت روس

 ے اےس رففتخ رک دای رضحت اجرب نب احنؾ  ے رخدیا افر فہ یطبق الغؾ اھت وج انب زح ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اامرت ےک ےلہپ اسؽ ںیم 

 وفت نوا۔

 اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 دمرب یک عیب ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1846    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ابی زبير، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ا :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ   ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٕس  ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ٌٔيٕس َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َحسَّ ًَ َّی اہللُ  یِّ َػل

ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث حَ  ٤َُِٟسبَّز ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َارٕ ا ًَ  ٩ًَِ ازٕ  َّ٤ 



 

 

 ہبیتق نب دیعس، انب رل ، ق ، نب دعس، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رفاتی یک دفرسی  دن ذموکر ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، انب رل ، ق ، نب دعس، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں اک ایبؿ :   ابب

 دمرب یک عیب ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1847    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ح، جابز ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ِيرہ يٌىی حزامی، ًبسا٤ٟحيس ب٩ سہي١، ًلاء ب٩ ابی ربا :  راوی

ہاط٥، یحٌی يٌىی اب٩ سٌيس، حشين ب٩ ذٛوا٪، ًلاء، جابز، ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ٌاذ، ٣ِط، ًلاء ب٩ ابی رباح، ابی زبير، 

 ٤ًزو زی٨ار، جابز ب٩ ًبساہلل

ًَبِ   ٩ًَِ ِٟٔحزَامٔیَّ  ىٔی ا ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةُ َي ث٨ََا ا ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح   ٩ًَِ ٤َِٟحٔئس ب٩ِٔ ُسَضِي١ٕ  ٔس ا

ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٌٔيٕس  ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی َي ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َصأط٥ٕ َحسَّ ثَىٔی  ِبٔس اہللٔ ح و َحسَّ ًَ ثَىٔی  ب٩ِٔ  ٥ِّٔ٠ َحسَّ ٌَ ٤ُِٟ َواَ٪ ا ِٛ َذ

ٕ ح  ٩ًَِ َجابٔز ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح َو ًََلاْئ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ََِطٕ  ثَىٔی أَبٔی  اْذ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ اَ٪ ا ثَىٔی أَبُو َُشَّ ٔ و َحسَّ أَبٔی اٟزُّبَيِر

ا َٗ ٔ ك١ُُّ َصُذَُلٔئ  ٤َُِٟسبَّز ٍٔ ا ثَُض٥ِ فٔی بَِي ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  ًَ ىَی َو ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٢َ

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ ازٕ َواب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة   َحٔسیٔث َح٤َّ

نیسح ہبیتق نب دیعس، ریغمہ ینعی زحایم، دبعا،دیجم نب لیہس، اطعء نب ایب رابح، اجرب نب دبع اہلل، دبعاہلل نب اہمش، ییحی ینعی انب دیعس، 

ی، اعمذ، رطم، اطعء نب ایب رابح، ایب زح ،، رمعف دانیر، اجرب نب دبعاہلل نیت فلتخم اانسد ےک اسھتنب

مغ
مس

  ذوکاؿ، اطعء، اجرب، اوباسغؿ 

 دحثی دمرب ےک ابرے ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمفی ےہ۔

ء نب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل، دبعاہلل نب اہمش، ییحی ینعی انب دیعس، ہبیتق نب دیعس، ریغمہ ینعی زحایم، دبعا،دیجم نب لیہس، اطع :  رافی

ی، اعمذ، رطم، اطعء نب ایب رابح، ایب زح ،، رمعف دانیر، اجرب نب دبعاہلل

مغ
مس

 نیسح نب ذوکاؿ، اطعء، اجرب، اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ : ابب



 

 

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ن
 
می
قس

 ...وبثت لتق ےک ےئل 

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ن
 
می
قس

 وبثت لتق ےک ےئل 

     1848    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ يشار، سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ، یحٌی، رآٍ ب٩ خسیخ، ًبساہلل ب٩  ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، یحٌی، اب٩ سٌيس، بظير :  راوی

 سہ١ ب٩ زیس، ٣حيؼہ اب٩ ٣شٌوز اب٩ زیس، حرضت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ

٩ًَِ َسِض١ٔ  ٔ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ بَُظيِر ٌٔيٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ َس َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِْ  َحسَّ ا٢َ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی َح َٗ ٤ََة 

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َو٣َُحيَِّؼُة بِ  َد  اَُل ََخَ َٗ َُّض٤َا  ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أ٧َ ٔ ٩ًَِ َرآ ا٢َ َو َٗ َّی إٔذَا َوَحٔشِبُت  وزٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َحً ٌُ ٩ُ ٣َِش

ٔف ٣َا ص٨َُأَٟک ث٥َُّ إَٔذا ٣َُحيِّ  ٌِ ا فٔی َب َٗ َّی كَا٧َا بَٔدِيبََر َتََفَّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب١َ إ ِٗ ٨َطُ ث٥َُّ أَ َٓ َس َٓ تٔيَّل  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ  ًَ َؼُة یَحُٔس 

َذ  َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ َز ا َِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ َوكَاَ٪ أَِػ وزٕ َو ٌُ ٥َ صَُو َوحَُويَِّؼُة ب٩ُِ ٣َِش ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٟٔیَ اہللُ  ِب١َ َصَب  َٗ َتک٥ََّ٠َ 

 ٥َ ََٓتک٠ََّ ََٓؼ٤ََت   ِّ٩ ِّرِ اِلُٜبَِر فٔی اٟشِّ ب َٛ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ وا َػاحٔبَِيطٔ  ََٓذََکُ ُض٤َا  ٌَ ٥َ ٣َ  َػاحَٔباُظ َوَتک٠ََّ

ًَِبسٔ  َت١َ  ِ٘ ٥َ ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وَ٪ َػاحَٔب٥ُِٜ أَِو َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُّ٘ َتِشَتحٔ َٓ ُٔوَ٪ َخ٤ِٔشيَن َی٤ٔی٨ّا  ٔ َُٟض٥ِ أََتِح٠ ا٢َ  َ٘ َٓ اہللٔ ب٩ِٔ َسِض١ٕ 

 ِ٘ ََ  َٕ ِي َٛ اُٟوا َو َٗ ُتبِرٔئ٥ُُِٜ یَُضوزُ بَٔد٤ِٔشيَن ی٤َٔی٨ّا  َٓ ا٢َ  َٗ ََِظَضِس   ٥ِ َٟ ُٕ َو ٔ َٕ ٧َِح٠ ِي َٛ اُٟوا َو َٗ ات٥ُِٜ٠َٔ  ارٕ َٗ َّٔ ُٛ  ٕ ِو٦ َٗ ا  َب١ُ أَی٤َِاَ٪  َّ٤٠َ َٓ

٠َطُ  ِ٘ ًَ ًَِلی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اہللُ   َرأَی َذَٟٔک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، ییحی، انب دیعس، ریشب نب اسیر، لہس نب ایب ہمثح، ییحی، راعف نب دخ ،، دبعاہلل نب لہس نب زدی، ہصیحم انب وعسمد

ےہ افر ییحی  ے اہک ںیم امگؿ رکات نوں ہک ریشب  ے راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک انب زدی، رضحت لہس نب ایب ہمثح ےس رفاتی 

یھب ذرک ایک فہ دفونں رفامےت ںیہ اہیں کت ہک دبعاہلل نب لہس نب زدی افر ہصیحم انب وعسمد نب زدی ےلکن اہیں کت ہک  ب فہ دفونں 

نو ےئگ رھپ رضحت ہصیحم  ے دبعاہلل نب لہس وک وتقمؽ اپای  و اےس دنف  ربیخ ےچنہپ  و ضعب فوجاہت یک انبء  ر اکی دفرسے ےس دجا

رکدای رھپ ہصیحم افر وحہصی نب وعسمد افر دبعارلنمح نب لہس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو ے افر 

آہل فملس  ے اےس رفامای وج رمع ںیم ےڑا ےہ اس یک دبعارلنمح نب لہس  ے بس ےس ےلہپ وبانل رشفع ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

تمظع اک ایخؽ روھک  و فہ اخومش نوایگ اس ےک اسویھتں  ے وگتفگ یک افر اس  ے یھب اؿ ےک اسھت وگتفگ یک  و اوہنں  ے روسؽ اہلل 

 مت اےنپ لتق وک اثتب رکو ےگ۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دبعاہلل نب لہس ےک لتق یک ہگج اک ذرک ایک  و آپ  ے اؿ ےس رفامای ایک



 

 

اوہنں  ے رعض ایک ہک مہ ےسیک ںیمسق ا ےنںیئ احالہکن مہ فاہں وموجد ہن ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رھپ وہید اچپس 

ںیہ۔  ب ہی ومسقں ےک اسھت اینپ ربأت اثتب رکںیل ےگ۔ اوہنں  ے رعض ایک ہک مہ اکرف وقؾ یک ومسقں وک ےسیک وبقؽ رک ےتکس 

 وصرت احؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دیھکی  و اےنپ اپس ےس اس یک دتی ادا رکدی۔

ہبیتق نب دیعس، ق ،، ییحی، انب دیعس، ریشب نب اسیر، لہس نب ایب ہمثح، ییحی، راعف نب دخ ،، دبعاہلل نب لہس نب زدی، ہصیحم انب  :  رافی

 ہمثح وعسمد انب زدی، رضحت لہس نب ایب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ن
 
می
قس

 وبثت لتق ےک ےئل 

     1849    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ح٤از ب٩ زیس، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار، سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ، رآٍ ب٩ خسیخ،  ًبيساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، :  راوی

 ٣حيؼہ ب٩ ٣شٌوز، ًبساہلل ب٩ سہ١، حرضت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ اور رآٍ ب٩ خسیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ازُ ب٩ُِ َزیِٕس حَ  ث٨ََا َح٤َّ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ بَُظيِر ٌٔيٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس سَّ

ا َٗٔب١َ َخِيبَرَ  َ٘ ِبَس اہللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ ا٧َِل٠َ ًَ وزٕ َو ٌُ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أَ٪َّ ٣َُحيَِّؼَة ب٩َِ ٣َِش ٔ ٤ََة َوَرآ ِْ ًَِبُس أَبٔی َح ت١َٔ  ُ٘ َٓ ا فٔی ا٨َِّٟد١ٔ  َٗ َتََفَّ َٓ  

ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ  اہللٔ ب٩ُِ  طٔ حَُويَِّؼُة َو٣َُحيَِّؼُة إ ِّ٤ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َواب٨َِا  َحاَئ أَُخوُظ  َٓ َِٟيُضوَز  اتََّض٤ُوا ا َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َسِض١ٕ  َّی اہللُ  َػل

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ زُ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َِ ٔ أَخٔيطٔ َوصَُو أَِػ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ فٔی أ٣َِز ًَ َتک٥ََّ٠َ  بَرُ َٓ ِٛ َ ا٢َ َٟٔیِبَسأِ اِْل َٗ ِّرِ اِلُٜبَِر أَِو  ب َٛ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ًَ ٔش٥ُ َخ٤ُِشوَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ِ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔ َػاحٔبٔض٤َٔا  َتک٤ََّ٠َا فٔی أ٣َِز تٔطٔ َٓ ٍُ بٔز٣َُّ َٓ ُيِس َٓ  لَی َرُج١ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

اُٟوا یَا َرُسو٢َ  َٗ ُتبِرٔئ٥ُُِٜ یَُضوزُ بٔأَی٤َِأ٪ َخ٤ِٔشيَن ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ُٕ ٔ َٕ ٧َِح٠ ِي َٛ ََِظَضِسُظ   ٥ِ َٟ اُٟوا أ٣َِْز  َوَزاُظ َٗ َٓ ا٢َ  َٗ اْر  َّٔ ُٛ ِو٦ْ  َٗ  اہللٔ 

ََٓسَخ٠ُِت  ا٢َ َسِض١ْ  َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ َٗٔب٠ٔطٔ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِتىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َٛ
ُض٥ِ یَِو٣ّا ََفَ َٟ ْة ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک اِْلٔب١ٔٔ  ٣ٔزِبَّسا  َٗ ٧َا

اْز صََذا أَِو ٧َِحَوظُ  ا٢َ َح٤َّ َٗ ّة بٔزِٔج٠َٔضا  ـَ ِٛ  َر

دیبع اہلل نب رمع وقارریی، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، لہس نب ایب ہمثح، راعف نب دخ ،، ہصیحم نب وعسمد، دبعاہلل نب 

رضحت لہس نب ایب ہمثح افر راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہصیحم نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر لہس، 

دبعاہلل نب لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریبخ یک رطػ ےلچ افر اکی ابغ ںیم دجا نوےئگ  و دبعاہلل نب لہس لتق رک دےیئ ےئگ۔ وہید وک مہتم 

یئ دبعارلنمح افر اس ےک اچچےک ےٹیب وحہصی افر ہصیحم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایک ایگ  و اس اک اھب



 

 

احرضنو ے۔دبعارلنمح  ے اےنپ اھبیئ ےک اعمہلم ںیم ابت رکان رشفع یک افر فہ اؿ ںیم بس ےس ٹوھ ا اھت ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اچےیہ ہک بس ےس ےڑا )ابب( رشفع رکے۔  و وحہصی ف ہصیحم  ے اےنپ اس یھ ےک  فآہل فملس  ے رفامای ےڑے یک تمظع رکف ای رفامای

اعمہلم ںیم وگتفگ یک۔  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ںیم ےس اچپس آدیم اؿ )وہیدویں( ںیم ےس یسک آدیم  ر مسق 

 اےس یھب صاصاص لتق ایک اج ے اگ( ۔  و اوہنں  ے رعض ایک ہی ااسی اھکںیئ  و فہ اےنپ ےلگ یک ریس ےک اسھت وحاہل رک دای اج ے اگ )ینعی

اعمہلم ےہ ہک مہ اس فتق وموجد ہن ےھت مہ ےسیک مسق ا ےن ےتکس ںیہ؟ آپ  ے رفامای وہید اےنپ ںیم ےس اچپس آدویمں یک ومسقں ےک 

ںیہ۔  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  اسھت مت ےس ربی نو اجںیئ ےگ۔ اوہنں  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! فہ  و اکرف وقؾ

اےنپ اپس ےس اس یک دتی ادا یک۔ لہس  ے اہک ںیم اکی دؿ افوٹنں ےک ابدنےنھ یک ہگج دالخ نوا  و اؿ افوٹنں ںیم ےس اکی افینٹن 

  ے اےنپ اپؤں ےک اسھت ےھجم امرا۔

ریشب نب اسیر، لہس نب ایب ہمثح، راعف نب دخ ،، ہصیحم نب وعسمد، دبعاہلل دیبعاہلل نب رمع وقارریی، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس،  :  رافی

 نب لہس، رضحت لہس نب ایب ہمثح افر راعف نب دخ ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔وبثت لتق ےک

 

ن
 
می
قس

  ےئل 

     1850    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗواریزی، بْش ب٩ ٣ٔؼ١، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار، حرضت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ و َحسَّ ٤ََة  ِْ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َح ٔ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ بَُظيِر ٌٔيٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ١ٔ َحسَّ َـّ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٠َطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٌَ َٓ ا٢َ فٔی َحٔسیْٔطٔ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَوُظ َو ًَ َّی اہللُ  َٟ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ َو ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسظ ١ِ فٔی  َوَس٠َّ ُ٘ ٥ِ َي

ْة  َٗ ِتىٔی ٧َا ـَ َٛ
 َحٔسیْٔطٔ ََفَ

 وقارریی، رشب نب لصفم، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ہیلع فآہل فملس  ے اس یک دتی اےنپ ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ افر اینپ دحثی ںیم اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 اپس ےس ادا رک دی افر اس ںیم  ے ہی  ںیہ اہک ہک افینٹن  ے ےھجم الت امر دی  یھ۔

 وقارریی، رشب نب لصفم، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ن
 
می
قس

 وبثت لتق ےک ےئل 

     1851    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بظير ب٩ يشار، حرضت  ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب يٌىی ث٘فی، یحٌی ب٩ سٌيس، :  راوی

 سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس  ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ا َحسَّ ٌّ فٔیَّ َج٤ٔي َ٘ َّْ ىٔی اٟ ٌِ َِٟوصَّأب َي  ا

 ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٔ َحٔسیْٔض٥ِٔ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ٤ََة ب٨َِٔحو ِْ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َح ٔ ب٩ِٔ َيَشإر   بَُظيِر

 ہنع رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب ینثم، دبعاواہب ینعی یفقث، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل

 ےس اؿ یک دحثی یک ت ل دحثی یک  دن ذرک یک ےہ۔

رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب ینثم، دبعاواہب ینعی یفقث، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔وبثت لتق ےک 

 

ن
 
می
قس

 ےئل 

     1852    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗب، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار، ًبساہلل ب٩ سہ١ ب٩ زیس، ٣حيؼہ  :  راوی

 ٰی ٨ًہب٩ ٣شٌوز ب٩ زیساُلَؼاری، حرضت بظير ب٩ يشار رضی اہلل تٌال

٩ًَِ بُ  ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ِبَس اہللٔ َحسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ  َظيِر

ََِؼارٔیَّئِن  َ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس اِْل وز ٌُ ٔلَی َخِيبََر فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ب٩َِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َو٣َُحيَِّؼَة ب٩َِ ٣َِش َجا إ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َحارٔثََة ََخَ

ِبُس اہللٔ  ًَ ت١َٔ  ُ٘ َٓ ا َٟٔحاَجتٔض٤َٔا  َٗ َتََفَّ َٓ ٥َ َوهَٔی َیِو٣َئٕٔذ ُػ٠ِْح َوأَص٠َُِضا یَُضوزُ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  بَٕة َػل ُؤجَس فٔی َْشَ َٓ  ب٩ُِ َسِض١ٕ 

ُتوُّل  ِ٘ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ َو٣َُحيَِّؼةُ ٣َ ًَ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٤َََٓشی أَُخو ا ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔلَی ا َب١َ إ ِٗ ٨َُط َػاحٔبُُط ث٥َُّ أَ َٓ َس وا َٓ ََٓذََکُ  َوحَُويَِّؼُة 

 ِ ٥ًََ بَُظي زَ َٓ ُٗت١َٔ  ِبٔس اہللٔ َوَحِيُث  ًَ ٥َ َطأَِ٪  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ِ أَِزَرَک ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّ٤ًَ ُث  ْر َوصَُو یَُحسِّ

ات٥ُِٜ٠َٔ أَ  َٗ وَ٪  ُّ٘ ُٔوَ٪ َخ٤ِٔشيَن َی٤ٔی٨ّا َوَتِشَتحٔ ٔ َُٟض٥ِ َتِح٠ ا٢َ  َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا اہللٔ َػل َٗ ِو َػاحَٔب٥ُِٜ 

 َ ٧ ُٛ َطضِٔس٧َا َوَُل َحرَضِ ِو٦ٕ  َٗ َب١ُ أَی٤َِاَ٪  ِ٘ ََ  َٕ ِي َٛ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ُتبِرٔئ٥ُُِٜ یَُضوزُ بَٔد٤ِٔشيَن  َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ًَ زَ َٓ ٥ًََ بَُظيِْر ا  زَ َٓ إر  َّٔ



 

 

 ٔ ٠َُط ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسظ َ٘ ًَ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، دبعاہلل نب لہس نب زدی، ہصیحم نب وعسمد نب زدیاالاصنری، دبع اہلل نب ہملسم، بنعق، امیلس

رضحت ریشب نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ونباحرہث ںیم ےس دبعاہلل نب لہس زدی افر ہصیحم نب وعسمد نب زدی ااصنری 

امہن ںیم اایؾ حلص ںیم ربیخ یک رطػ ےلکن افر فاہں ےک رےنہ فاےل وہید ےھت۔ ا ںیہ اؿ یک یسک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ز

احتج  ے اگل اگل رکدای  و دبعاہلل نب لہس لتق رک دےیئ ےئگ افر اکی وحض ںیم وتقمؽ اپ ے ےگ۔ اس ےک اس یھ  ے اےس دنف 

لہس ہصیحم افر وحہصی ےلچ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رکدای۔ رھپ دمہنی یک رطػ آای  و وتقمؽ اک اھبیئ دبعارلنمح نب 

دبعاہلل افر اس ہگج اک اہجں فہ لتق ایک ایگ اھت اک احؽ ذرک ایک افر ریشب اک امگؿ ےہ ہک فہ اؿ ووگں ےس رفاتی رکات ےہ ںیہنج اس  ے 

امای اچپس ںیمسق اھکؤ افر اےنپ اقلت ای دمیع ہیلع  ر وخؿ ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس اپای ےہ ہک آپ  ے اؿ ےس رف

اثتب رکف۔ اوہنں  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! مہ ہن اس فتق وموجد ےھت ہن مہ  ے اقلت وک داھکی۔ ریشب اک امگؿ ےہ ، آپ  ے 

ؽ! مہ اکرف وقؾ یک ںیمسق ےسیک رفامای رھپ وہید مت ےس اچپس ومسقں ےک اسھت ربی نوںیئ ےگ۔ اوہنں  ے رعض ایک اے اہلل ےک روس

 وبقؽ رک ےتکس ںیہ؟ ریشب اک امگؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس یک دتی اےنپ اپس ےس ادا یک۔

دبعاہلل نب ہملسم، بنعق، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، دبعاہلل نب لہس نب زدی، ہصیحم نب وعسمد نب  :  رافی

 اصنری، رضحت ریشب نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنعزدیاال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ن
 
می
قس

 وبثت لتق ےک ےئل 

     1853    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار، ًبساہلل ب٩ سہ١ ب٩ زیس، حرضت بظير ب٩ يشار رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٔ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ بَُظيِر ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  َ و َحسَّ ََِؼارٔ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َحارٔثََة  اِْل

 ٔ وز ٌُ ُط ٣َُحيَِّؼُة ب٩ُِ ٣َِش َٟ ا٢ُ  َ٘ ُط ُي َٟ  ٕ٥ٓ ًَ َٙ صَُو َواب٩ُِ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس ا٧َِل٠َ ًَ ُط  َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔ  ُي َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َٚ ا ب٩ِٔ َزیِٕس َوَسا

َوَزاُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٓ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  ا٢َ َحٔسیٔث ا٠َِّٟئث إ َٗ ثَىٔی بَُظيِرُ ب٩ُِ َيَشإر  َحسَّ َٓ ا٢َ یَِحٌَی  َٗ  ٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

٤ِٟٔزِبَسٔ  ائٔٔف بٔا ََِٟفَ ْة ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک ا ـَ ي ِتىٔی ََفٔ ـَ َٛ ِس َر َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٤ََة  ِْ  أَِخبََرنٔی َسِض١ُ ب٩ُِ أَبٔی َح



 

 

اسیر، دبعاہلل نب لہس نب زدی، رضحت ریشب نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ییحی نب ییحی، ،میش، ییحی نب دیعس، ریشب نب

ااصنر ںیم ےس ینب احرہث اک اکی آدیم  ےس دبعاہلل نب لہس نب زدی اہک اجات ےہ ےلچ۔ ابیق دحثی ق ، یک دحثی یک رطح سگر یکچ۔ اس 

تی اےنپ اپس ےس ادا یک۔ ییحی  ے اہک ےھجم ریشب نب لہس  ے ایبؿ ایک ہک ےھجم ےک وقؽ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس یک د

 لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ربخ دی ہک ےھجم اؿ افوینٹنں ےک ابڑے ںیم ےس اکی افینٹن  ے الت امر دی  یھ

 زدی، رضحت ریشب نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، ،میش، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، دبعاہلل نب لہس نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ن
 
می
قس

 وبثت لتق ےک ےئل 

     1854    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، سٌيس ب٩ ًبيس، بظير ب٩ يشار اَؼاری، حرضت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ اَؼاری رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا بَُظيِرُ  ٌٔيُس ب٩ُِ ًُبَِيٕس َحسَّ ث٨ََا َس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ُِ َيَشاَحسَّ ََِؼارٔیُّ  َ ٕر اِْل

ُٗوا ٓٔيَضا َتََفَّ َٓ ٔلَی َخِيبََر  وا إ ُ٘ ا ٨ِ٣ُٔض٥ِ ا٧َِل٠َ ََََفّ َُّط أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ََِؼارٔیِّ أ٧َ َ ٤ََة اِْل ِْ َِٟحٔسیَث  ب٩ِٔ أَبٔی َح َٚ ا تٔيَّل َوَسا َٗ َوَجُسوا أََحَسص٥ُِ  َٓ

َّی اہللُ  َظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓرَکٔ ا٢َ ٓٔيطٔ  َٗ ةٔ َو َٗ َس َوَزاُظ ٣ٔائَّة ٩ِ٣ٔ إٔب١ٔٔ اٟؼَّ َٓ ٥َ أَِ٪ یُِبٔل١َ َز٣َطُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ   

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیعس نب دیبع، ریشب نب اسیر ااصنری، رضحت لہس نب ایب ہمثح ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ا دجا نو ےئگ افر اوہنں  ے اےنپ ںیم ےس اکی وک وتقمؽ اپای ۔ ابیق دحثی سگر اؿ ںیم ےس آدیم ریبخ یک رطػ ےلچ افر اس ںیم فہ دج

یکچ افر اس ںیم ہی اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اندنسپ ایک اس ابت وک ہک اس اک وخؿ اضعئ ایک اج ے۔  س آپ  ے اس 

 یک دتی وس افٹن دصہق ےک افوٹنں ےس ادا یک۔

 اہلل نب ریمن، دیعس نب دیبع، ریشب نب اسیر ااصنری، رضحت لہس نب ایب ہمثح ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ن
 
می
قس

 وبثت لتق ےک ےئل 

     1855    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، بْش ب٩ ٤ًز، ابوٟيلی ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ سہ١، حرضت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ رضی اہلل  :  راوی



 

 

 تٌالٰی ٨ًہ

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا بِْٔشُ ب٩ُِ ٤ًََُز  ثَىٔی إِٔسَح ًَِبٔس  َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ َِٟيلَی  ثَىٔی أَبُو  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٣َأَٟک ب٩َِ أ٧ََٕص َي

ِبَس  ًَ ِو٣ٔطٔ أَ٪َّ  َٗ بََرأئ  ُٛ ٩ًَِ رَٔجا٢ٕ ٩ِ٣ٔ  َّطُ أَِخبََرُظ  ٤ََة أ٧َ ِْ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َح اہللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ َو٣َُحيَِّؼَة اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َسِض١ٕ 

ٔلَی َخ  َجا إ ًَيِٕن ََخَ َح فٔی  ُٗت١َٔ َوَُطٔ ِس  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ  ًَ أَِخبََر أَ٪َّ  َٓ َتَی ٣َُحيَِّؼُة  أ َٓ َتَی یَُضوَز ِيبََر ٩ِ٣ٔ َجِضٕس أََػابَُض٥ِ  أ َٓ  ٕ َٓ٘ٔير  أَِو 

 َٗ َّی  َب١َ َحً ِٗ َ َت٨َ٠ِاُظ ث٥َُّ أ َٗ اُٟوا َواہللٔ ٣َا  َٗ َت٠ُِت٤ُوُظ  َٗ ا٢َ أْمُتَْن َواہللٔ  َ٘ َب١َ صَُو َوأَُخوُظ َٓ ِٗ ُض٥ِ َذَٟٔک ث٥َُّ أَ َٟ ََٓذََکَ  ِو٣ٔطٔ  َٗ ًَلَی  س٦َٔ 

 ٔ َّٟٔذی كَاَ٪ ب ٥َ َوصَُو ا ََٓذَصَب ٣َُحيَِّؼُة َٟٔیَتک٠ََّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ  بَرُ ٨ِ٣ُٔط َو ِٛ َّی حَُويَِّؼُة َوصَُو أَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َدِيبََر 

٠َِيطٔ  ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللُ  َ٘ َٓ ٥َ ٣َُحيَِّؼُة  ََٓتک٥ََّ٠َ حَُويَِّؼُة ث٥َُّ َتک٠ََّ  َّ٩ ِّرِ یُزٔیُس اٟشِّ ب َٛ ِّرِ  ب َٛ ٥َ ٤َُٟٔحيَِّؼَة  ٥َ َوَس٠َّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ََٜتَب َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ ٕب  ا أَِ٪ یُِذذ٧ُٔوا بََٔحِ ا أَِ٪ یَُسوا َػاحَٔب٥ُِٜ َوإ٣َّٔ َّا َواہللٔ ٣َا  إ٣َّٔ َٜتَبُوا إ٧ٔ َٓ َِٟيض٥ِٔ فٔی َذَٟٔک  ٔ ٥َ إ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أََتحِ  ًَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُٟٔحَويَِّؼَة َو٣َُحيَِّؼَة َو َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َت٨َ٠ِاُظ  وَ٪ َز٦َ َػاحٔب٥ُِٜٔ َٗ ُّ٘ ُٔوَ٪ َوَتِشَتٔح ٔ ٠

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  َواَزاُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟيُشوا ب٤ُِٔش٤ٔ٠ٔيَن  اُٟوا  َٗ ُٕ َل٥ُِٜ یَُضوزُ  ٔ َتِح٠ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا َُل  َِٟيض٥ِٔ  َٗ ٔ َث إ ٌَ َب َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظٔ  َوَس٠َّ

 ًَ َّی أُِزخ٠َِٔت  ٕة َحً َٗ ٥َ ٣ٔائََة ٧َا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ْة َح٤َِزاُئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِتىٔی ٨ِ٣َٔضا ٧َا ـَ َٛ ِس َر َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ َسِض١ْ  َ٘ َٓ اَر   ٠َِيض٥ِٔ اٟسَّ

ااحسؼ نب وصنمر، رشب نب رمع، اوبیلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب لہس، رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 اہلل اعتٰیل ہنع افر ہصیحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یسک اکتفی یک فہج ےہ ہک اےس اس یک وقؾ ےک ےڑفں  ے ربخ دی ہک دبعاہلل نب لہس ریض

 ےس ریبخ ےئگ ںیہ افر اےس یسک ہمشچ ای ونکںیئ ںیم کنیھپ دای ایگ فہ وہید ےک اپس ےئگ افر اہک اہلل یک مسق مہ  ے اےس لتق  ںیہ ایک رھپ

 رھپ فہ افر اس ےک ےڑے اھبیئ وحہصی افر دبعارلنمح نب ہصیحم و ے اہیں کت ہک اینپ وقؾ ےک اپس آ ے افر اؿ ےس اس اک ذرک ایک

لہس )آپ ےک اپس( آ ے  س ہصیحم  ے وگتفگ رکان رشفع یک ویکہکن فہ ریبخ ںیم ےھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہصیحم 

 رھپ ہصیحم  ے رفامای ہک فہ وہید آپ ےس رفامای ےڑے اک احلظ روھک ۔ ارادہ رکےت ےھت رمع ےک ےڑے نو ے اک  ووحہصی  ے ابت رشفع یک

 ےک اھبیئ یک دتی ادا رکںی ای گنج ےک ےیل ایترنواجںیئ  و اوہنں  ے وجااب اھکل ہک اہلل یک مسق مہ  ے اےس لتق  ںیہ ایک روسؽ اہلل یلص

تب رکےت نو اوہنں  ے اہک  ںیہ آپ اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وحہصی ہصیحم افر دبعارلنمح ےس اہک ایک مت مسق ا ےن رک اےنپ اھبیئ اک وخؿ اث

 ے رفامای  و وہید اہمترے ےیل ںیمسق ا ےنںیئ ےگ۔  و اوہنں  ے اہک ہک فہ املسمؿ  ںیہ ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

۔ اہیں کت ہک فہ اؿ ےک  اس یک دتی اےنپ اپس ےس ادا یک افر اؿ یک رطػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وس افاینٹنں ںیجیھب

 ۔  و لہس  ے اہک ہک اؿ ںیم ےس رسخ افینٹن  ے ےھجم الت امر دی۔

ے

 

 اپس اؿ ےک رھگ ںیم اچنہپ دی یگ



 

 

 ااحسؼ نب وصنمر، رشب نب رمع، اوبیلیل نب دبعاہلل نب دبعارلامحؿ نب لہس، رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ن
 
می
قس

 وبثت لتق ےک ےئل 

     1856    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ اور زوجہ ٧يی ػلی اہلل  ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت :  راوی

 ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠ ٣ي٤و٧ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٛے آزاز َکزہ َُل٦ س٠امی٪ ب٩ يشار رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ٠َ٣َُة أَِخبََر٧ ا٢َ رَحِ َٗ ث٨ََا و  ٔ َحسَّ اصٔز ا٢َ أَبُو اٟلَّ َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

ُ٪ ب٩ُِ َيَشإر ٣َِولَی ٣َِي٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوُس٠َامِیَ ًَ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ل

َّی اہللُ ًَلَی٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َشا٣ََة  َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََقَّ ا ًَ َّی اہللُ  ََِؼارٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ٥َ ٩ِ٣ٔ اِْل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٣َا   

َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ  ٠َِيطٔ فٔی ا ًَ  كَا٧َِت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ومیمہن اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر زفہج یبن یلص

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااصنر ااحصب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  س رطح فآہل فملس ںیم ےس اکی آدیم  ے رفاتی یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اسقتم وک ایس رطح ابیق راھک

 اجتیلہ ںیم  یھ۔

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  :  رافی

 ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ن
 
می
قس

 وبثت لتق ےک ےئل 

     1857    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہجزیخ، حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌ ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ :  راوی

 ٔ ث٨ََا اب٩ُِ ٔطَضإب ب ا٢َ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َُط َوَزاَز و َحسَّ ِْ ٣ٔ ٔ َضَذا اِْلِٔس٨َاز



 

 

 َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَيَِن ٧َإض ٩ِ٣ٔ اِْل َّی اہللُ  َضی بَٔضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔ َو َِٟيُضوز ًَلَی ا ِوُظ  ًَ تٔي١ٕ ازَّ َٗ  ََِؼارٔ فٔی 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب اؿ اانسد ےس ہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ افر 

وتقمؽ ےک ابرے ںیم  س ےک  ااضہف ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااصنر ےک درایمؿ اسقتم اک ہلصیف ایک اکی

 لتق اک اوہنں  ے وہید  ر دتری ایک اھت

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج ،، رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن  ے ےک ایبؿ ںیم ۔وبثت لتق

 

ن
 
می
قس

  ےک ےئل 

     1858    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، يٌ٘وب اب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، حرضت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ اور س٠امی٪  :  راوی

 ب٩ يشار رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َحَش٩ُ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب َوصَُو اب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا  ٔطَضإب أَ٪َّ أَبَا ٩ُ 

٩ًَِ اٟ ََِؼارٔ  َ ٩ًَِ ٧َإض ٩َ٣ٔ اِْل َ٪ ب٩َِ َيَشإر أَِخبََراُظ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوُس٠َامِیَ ًَ ١ِْٔ َس٤َ٠ََة ب٩َِ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٔيیِّ َػل

 َحٔسیٔث اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ 

نسح نب یلع ولحاین، وقعیب انب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب باہب، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل 

یک رطح یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی  اعتٰیل ہنع  ے ااصنر ںیم ےس ضعب ووگں ےک فاہطس ےس یہی دحثی انب رج ،

 یک ےہ۔

نسح نب یلع ولحاین، وقعیب انب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب باہب، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر امیلسؿ نب اسیر  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑل ے فاوں افر دنی ےس رھپ اج ے فاوں ےک مکح ےک ایبؿ

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ڑل ے فاوں افر دنی ےس رھپ اج ے فاوں ےک مکح ےک ایبؿ



 

 

     1859    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی طیبہ، ہظي٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، ح٤يس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ابوبرک ب٩ اب :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ُى َٟٔيحِ  ِٔ ٩ًَِ صَُظِي٥ٕ َوا٠َّٟ ص٤َُا  ٤ٔئِمُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة لِٔکَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ًَِبسٔ و َحسَّ  ٩ًَِ ا٢َ أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  َٗ ٌَی 

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ َّی اہللُ ا ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔس٣ُوا  َٗ ی٨ََِة  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ رُعَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ِٔ ُػَضِيٕب َوح٤َُِيٕس 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ أَِ٪  َّی اہللُ  َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َٓاِجَتَوِوَصا  ٤َِٟٔسی٨ََة  بُوا ٩ِ٣ٔ ا ََٓتِْشَ ٔة  َٗ َس ٔلَی إٔب١ٔٔ اٟؼَّ ُجوا إ َتَِخُ

٩ًَِ اِْلِٔسََل٦ٔ  وا  َت٠ُوص٥ُِ َواِرَتسُّ َ٘ َٓ ًَاةٔ  ًَلَی اٟزُّ وا ث٥َُّ ٣َاُٟوا  ََٓؼحُّ ٠ُوا  ٌَ َٔ َٓ َِٟبا٧َٔضا َوأَبَِوأَٟضا  َّی اہللُ أَ ُٗوا َذِوَز َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َوَسا

َّ ذَ  َب٠َ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٍَ أَیِٔسَیُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ ًَ َل َ٘ َٓ ُتَٔی بٔض٥ِٔ  أ َٓ َث فٔی أَثَزٔص٥ِٔ  ٌَ َب َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًِی٨َُُض٥ِ َٟٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل  َوَس١َ٤َ أَ

َّی ٣َاتُوا ةٔ َحً ََِٟحَّ ُض٥ِ فٔی ا َٛ  َوَتَز

، دیمح، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہبیش، ،میش، دبعایزعسی نب ،بیہ

 ہلیبق رعہنی ےک ھچک وگ دمہنی ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو ے افر ا ںیہ دمہنی یک آب ف نوا وماقف ہن

فوٹنں یک رطػ لکن اجؤ افر اؿ اک دفدھ افر یناشب ویپ۔  س آیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ اہک ارگ مت اچنو  و دصہق ےک ا

اوہنں  ے ااسی یہ ایک  و فہ دنتر ت نو ےئگ۔ رھپ فہ رچفانوں  ر وتمہج نو ے ا ںیہ لتق رکدای افر االسؾ ےس رھپ ےئگ افر روسؽ اہلل 

الطع یچنہپ  و آپ  ے )احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک( یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افٹن ےل ےئگ۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ا

 افر اؿ یک 

ے

 ے اجیھب ۔  س ا ںیہ احرض دختم ایک ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےک اہھت افر اپؤں اکٹ دی 
ج
 ه
ب ت

اؿ ےک 

 آںوھکں ںیم رگؾ السایئں رھپفاںیئ افر ا ںیہ رگیم ںیم ٹوھڑ دای اہیں کت ہک فہ رم ےئگ۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہبیش، ،میش، دبعایزعسی نب ،بیہ، دیمح، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 وں ےک مکح ےک ایبؿڑل ے فاوں افر دنی ےس رھپ اج ے فا

     1860    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوجٌَف، ٣ح٤س ب٩ ػباح، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابی برک، اب٩ ٠ًيہ، ححاد ب٩ ابی ٤ًْا٪، ابورجاء ٣ولی ابی َٗلبہ، ابی  :  راوی

 َٗلبہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

 ٌِ ث٨ََا أَبُو َج ةَ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُى ْٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ بَّأح َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ اٟؼَّ أد ب٩ِٔ أَبٔی ََفٕ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َححَّ  

ثَىٔی أ٧ََْص أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة َحسَّ ثَىٔی أَبُو َرَجإئ ٣َِولَی أَبٔی ََٗٔلبََة  ٤َاَ٪ َحسَّ ِْ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ ًُ ٔس٣ُوا  َٗ ا ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ ث٤ََا٧َٔيّة  ََََفّ

َٜوِ  َظ َٓ اِسَتِوَخ٤ُوا اِْلَِرَق َوَس٤َِٔ٘ت أَِجَشا٣ُُض٥ِ  َٓ  ٔ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ وُظ  ٌُ َباَي َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی َػل ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َذَٟٔک إ

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َٓ اہللُ  ُجوا  ََخَ َٓ اُٟوا بَلَی  َ٘ َٓ َِٟبا٧َٔضا  ُتٔؼیبُوَ٪ ٩ِ٣ٔ أَبَِوأَٟضا َوأَ َٓ ٍَ َرأًی٨َا فٔی إٔب٠ٔٔطٔ  ُجوَ٪ ٣َ بُوا ٩ِ٣ٔ ا٢َ أََُل َتَِخُ َْشٔ

 َّ َّ َذَٟٔک َرُسو٢َ اہللٔ َػل َب٠َ َٓ زُوا اِْلٔب١َٔ  َت٠ُوا اٟزَّاعَٔی َوََطَ َ٘ َٓ وا  ََٓؼحُّ َِٟبا٧َٔضا  َث فٔی آثَارٔص٥ِٔ أَبَِوأَٟضا َوأَ ٌَ َب َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ًِی٨ُُُض٥ِ ث٥َُّ ٧ُبُٔذوا فٔی اٟ ِت أَیِٔسیض٥ِٔ َوأَِرُج٠ُُض٥ِ َوُس٤َٔز أَ ٌَ ٔل ُ٘ َٓ أ٣َََز بٔض٥ِٔ  َٓ حٔيَئ بٔض٥ِٔ  َٓ وا  ُٛ أُِزرٔ ا٢َ اب٩ُِ َٓ َٗ َّی ٣َاتُوا و  ٤ِٔص َحً ظَّ

زُو َ
بَّأح فٔی رَٔوایَتٔطٔ َواَطَّ ًِی٨ُُُض٥ِ اٟؼَّ َزِت أَ ا٢َ َوُس٤ِّ َٗ ٥َ َو ٌَ  ا ا٨َّٟ

ریض اوبرفعج، دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب رکب، انب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ، اوبراجء ومیل ایب القہب، ایب القہب، رضحت ا،س 

، ےک آھٹ آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
غک
فملس یک دختم ںیم احرض نو ے افر آپ یلص اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس االسؾ  ر تعیب یک ا ںیہ ) دمہنی یک( آب نوا وماقف ہن آیئ افر اؿ ےک مسج زمکفر نو ےگ اوہنں  ے اس ابت 

ں ےک اسھت امہرے افوٹنں یک اکشتی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت امہرے رچفانو

ںیم ویکں  ںیہ لکن اجےت اؿ اک یناشب افر دفدھ ویپ۔ اوہنں  ے افوٹنں اک یناشب افر دفدھ ایپ  و دنتر ت نو ےئگ۔ اےکس دعب اوہنں 

ہلل ہیلع  ے رچفاےہ لتق رک دےی افر افٹن ےل رک ےلچ ےئگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ابت یک االطع یلم  و آپ یلص ا

اپؤں  فآہل فملس  ے اؿ ےک ےھچیپ ووگں وک اجیھب۔ اوہنں  ے ا ںیہ اپ ایل۔  و ا ںیہ الای ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےکن اہھت

 اکےنٹ اک مکح رفامای افر ایکن آںوھکں ںیم السایئں ڈایل ںیئگ رھپ ا ںیہ دوھپ ںیم ڈاؽ دای ایگ اہیں کت ہک فہ رم ےئگ۔

اوبرفعج، دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب رکب، انب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ، اوبراجء ومیل ایب القہب، ایب القہب، رضحت  :  رافی

 ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاسقتم اک ایب :   ابب

 ڑل ے فاوں افر دنی ےس رھپ اج ے فاوں ےک مکح ےک ایبؿ

     1861    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابی رجاء ٣ولی ابی َٗلبہ، حرضت ا٧ص ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ث٨ََا َصاُروُ٪  اؤَیَة بِ  َحسَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٕب  ُٞ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٔس٤َا ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ٌٔي١َ َحسَّ ُٝ ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ٩ًَِ ب٩ُِ  َة  ٩ٔ َُقَّ

 ٌُ أَِس٤ُ٠َوا َوبَاَي َٓ ی٨ََِة  ََََفْ ٩ِ٣ٔ رُعَ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ا٢َ أَتَى َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٤ُِٟو٦ُ َوصَُو أ٧ََٕص  ٤َِٟٔسی٨َةٔ ا ٍَ بٔا َٗ ِس َو َٗ وُظ َو

أَِرَس٠َضُ  َٓ ی٩َ  یْب ٩ِ٣ٔ ًِْٔشٔ ََِؼارٔ ََقٔ َ ِٟبٔرَِسا٦ُ ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو َحٔسیْٔض٥ِٔ َوَزاَز َو٨ًَِٔسُظ َطَباْب ٩ِ٣ٔ اِْل ُض٥ِ ا ٌَ َث ٣َ ٌَ َِٟيض٥ِٔ َوَب ٔ ٥ِ إ

اُب  ث٨ََا َصسَّ َتؽُّ أَثََزص٥ُِ َحسَّ ِ٘ ا َي ّٔ ٔ ائ ًَِبُس  َٗ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩ًَِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ

٠ًََيِ  َّى اہللُ  ًَلَى ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔس٦َ  َٗ ا٦ٕ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َوفٔی َحٔسیٔث َص٤َّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيْس  ث٨ََا َس ًِلَى َحسَّ َ ی٨ََِة َوفٔی طٔ َوَس٥ََّ٠ اِْل َرصِْم ٩ِ٣ٔ رُعَ

ٔ َحٔسیْٔض٥ِٔ  ی٨ََِة ب٨َِٔحو ٌٔيٕس ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ َورُعَ  َحٔسیٔث َس

اہرفؿ نب دبع اہلل، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اویب، ایب راجء ومیل ایب القہب، رضحت ا،س امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

، ای رعہنی ےک وگ آ ے  و ا ںیہ دمہنی یک آب ف نوا وماقف ہن آیئ ذہلا ا ںیہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپ
غک
س 

یق روسؽ اہلل ایلصہلل ہیلع فآہل فملس  ے افوٹنں ےک ابڑے ںیم اج ے اک مکح دای افر ا ںیہ اؿ اک یناشب افر دفدھ ےنیپ اک مکح رفامای ۔ اب

یل ںیئگ افر ا ںیہ دیماؿ رحہ ںیم ڈاؽ دای ایگ ۔ فہ اپین امےتگن ےھت  نکی ا ںیہ اپین دحثی سگر یکچ افر رفامای اؿ یک آںوھکں ںیم السایں ڈا

 ہن دای ایگ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اویب، ایب راجء ومیل ایب القہب، رضحت ا،س امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ڑل ے فاوں افر دنی ےس رھپ اج ے فاوں ےک مکح ےک ایبؿ

     1862    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٪، ابورجاء ٣ولی ابی َٗلبہ، حرضت ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ازہز س٤ا٪، اب٩ ًو :  راوی

 ابوَٗلبہ

لٔیُّ  َٓ ٤َاَ٪ ا٨َِّٟو ِْ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ ٕ ح و َحسَّ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل  و َحسَّ َٗ اُ٪  َّ٤ ث٨ََا أَِزَصزُ اٟشَّ َحسَّ

ث٨ََا أَبُو َرَجإئ ٣َ  ًَِوٕ٪ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ َٕ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٨ُِت َجأّٟشا َخ٠ِ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ِولَی أَبٔی ََٗٔلبََة 

٠ُِت إٔیَّ  ُ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ِس َحسَّ َٗ ٨ًََِبَشُة  ا٢َ  َ٘ َٓ َشا٣َٔة  َ٘ ِٟ وُٟوَ٪ فٔی ا ُ٘ َٗ ٨٠َّٟٔأض ٣َا َت َث أ٧ََْص  ًَلَی اَی َحسَّ ٔس٦َ 

ا٢َ أَبُو ََٗٔل  َٗ ٔ َحٔسیٔث أَیُّوَب َوَححَّإد  َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َٚ ا ِو٦ْ َوَسا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِبَشُة ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ  َٗ ُُِت  ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ بََة 



 

 

٨ًََِبَشُة  ض٤ُٔىٔی یَا  ٠ُِت أََتتَّ ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو ََٗٔلبََة  َٗ ٕ یَا أَص١َِ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  ٩َِٟ َتزَاُٟوا بَٔديِر ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ََٜذا َحسَّ ا٢َ َُل َص َٗ

١ُِْ َصَذا ا٦ٔ ٣َا َزا٦َ ٓٔي٥ُِٜ َصَذا أَِو ٣ٔ  اٟظَّ

ںیم  دمحم نب ینثم، اعمذ نب اعمذ، ادمح نب امثعؿ ونیلف، ازرہ امسؿ، انب ترؿ، اوبراجء ومیل ایب القہب، رضحت اوبالقہب ےس رفاتی ےہ ہک

رضحت رمع نب دبع ایزعسی ہیلع االسلؾ ےک ےھچیپ ےنھٹیب فاال اھت ہک اوہنں  ے ووگں ےس اہک ہک مت اسقتم ےک ابرے ںیم ایک ےتہک نو؟  و 

رضحت ہبنع  ے اہک ںیمہ رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس رطح دحثی ایبؿ یک  و ںیم  ے اہک ےھجم یھب رضحت ا،س 

ٰیل ہنع  ے ایبؿ ایک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وقؾ آیئ۔ ابیق دحثی اویب ف اجحج یک دحثی یہ یک ریض اہلل اعت

ِ اوبہبنع اوہنں  ے اہک  ںیہ ںیمہ یھب ا،س نب امکل  ے 
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ت 
ُ
س
ایس رطح ےہ۔ اوبالقہب  ے اہک  ب ںیم ابت رک اکچ  و ہبنع  ے اہک 

۔ اے الہ اشؾ مت ہشیمہ ریخ ف الھبیئ ںیم رنو ےگ  ب کت مت ںیم ہی )اوبالقہب( ای اس ےسیج آدیم وموجد رںیہ رطح دحثی ایبؿ یک

 ےگ۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اعمذ، ادمح نب امثعؿ ونیلف، ازرہ امسؿ، انب ترؿ، اوبراجء ومیل ایب القہب، رضحت اوبالقہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ڑل ے فاوں افر دنی ےس رھپ اج ے فاوں ےک مکح ےک ایبؿ

     1863    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٪ زارمی، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ اوزاعی، یحٌی ب٩ حش٩ ب٩ طٌيب، ٣شٜين، اب٩ بٜير، اوزاعی، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٤ا :  راوی

 َٗلبہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابی ْٛير، ابی

 َ انٔیُّ أَِخبََر٧ ََِٟحَّ ٕ ا َٜيِر ُ ٜٔيْن َوصَُو اب٩ُِ ب ث٨ََا ٣ِٔش انٔیُّ َحسَّ ََِٟحَّ ِيٕب ا ٌَ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَبٔی ُط ث٨ََا ا ًَ و َحسَّ ث٨ََا  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا اِْلَِوَزاعٔیُّ ح و َحسَّ

 ٩ًَِ  ٕ ْٔير َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ   َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ًَ أَبٔی ََٗٔلبََة 

 َ ٥َ ث ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  ٥َِٟ یَِحٔش٤ُِض٥ِ َٗ َِٟحٔسیٔث َو ٔ َحٔسیْٔض٥ِٔ َوَزاَز فٔی ا ََََفٕ ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ ب٨َِٔحو  ٤َا٧َٔيُة 

نسح نب بیعش، نیکسم، انب ریکب، افزایع، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، دمحم نب ویفس افزایع، ییحی نب ایب ریثک، ایب القہب، رضحت 

، ںیم ےس آھٹ آدیم آ ے۔ ابیق ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 
غک
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

 دحثی ایہن یک دحثی یک رطح ےہ افر ااضہف ہی ےہ ہک ا ںیہ داغ ہن دای ایگ۔

، ایب القہب، نسح نب بیعش، نیکسم، انب ریکب، افزایع، دبعاہلل نب دبعارلامحؿ داریم، دمحم نب ویفس افزایع، ییحی نب ایب ریثک :  رافی



 

 

 رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ڑل ے فاوں افر دنی ےس رھپ اج ے فاوں ےک مکح ےک ایبؿ

     1864    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣اٟک ب٩ اس٤اًي١، زہير، س٤اک ب٩ رحب، ٣ٌاویہ ب٩ َقة، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٔس٤َاُک ب٩ُِ رَحِ  ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ٌٔي١َ َحسَّ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ  ٕب و َحسَّ َة  اؤیََة ب٩ِٔ َُقَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ

ِس  َٗ وُظ َو ٌُ أَِس٤ُ٠َوا َوبَاَي َٓ ی٨ََِة  ََََفْ ٩ِ٣ٔ رُعَ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٤ُِٟو٦ُ َوصَُو أ٧ََٕص  ٤َِٟٔسی٨َةٔ ا ٍَ بٔا َٗ َو

 ٔ ِٟبٔرَِسا٦ُ ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو َحٔسیْٔض٥ِٔ َوَزاَز َوً ُض٥ِ ا ٌَ َث ٣َ ٌَ َِٟيض٥ِٔ َوَب ٔ أَِرَس٠َُض٥ِ إ َٓ ی٩َ  یْب ٩ِ٣ٔ ًِْٔشٔ ََِؼارٔ ََقٔ َ ٨َِسُظ َطَباْب ٩ِ٣ٔ اِْل

َتؽُّ أَثََزص٥ُِ  ِ٘ ا َي ّٔ ٔ ائ َٗ 

اہرفؿ نب دبع اہلل، امکل نب اامسلیع، زریہ، امسک نب رحب، اعمفہی نب رقة، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ہلیبق رعہنی ےک وگ آ ے۔ االسؾ وبقؽ ایک افر تعیب یک افر دمہنی ںیم ومؾ ینعی رباسؾ یک روسؽ اہلل یلص

امیبری لیھپ یئگ۔ ابیق دحثی ایہن یک رطح ایبؿ یک ااضہف ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ااصنری ونوجاونں ںیم ےس 

 ںیہنج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ یک رطػ اجیھب افر اےکن اسھت وھکج اگل ے فاےل وک یھب اجیھب رقتةی  سی ونوجاؿ وموجد ےھت

 وج اؿ ےک دقومں ےک اشنؿ اچہپ ے۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، امکل نب اامسلیع، زریہ، امسک نب رحب، اعمفہی نب رقة، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ڑل ے فاوں افر دنی ےس رھپ اج ے فاوں ےک مکح ےک ایبؿ

     1865    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل :  راوی

 َ ث َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩ًَِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا صَسَّ ٌٔيْس َحسَّ ث٨ََا َس ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ ٨َا 

ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ٔس٦َ  َٗ  ٕ ا٦ ٩ًَِ أ٧ََٕص َوفٔی َحٔسیٔث َص٤َّ َتاَزَة  َٗ ٌٔيٕس ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  ی٨ََِة َوفٔی َحٔسیٔث َس ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرصِْم ٩ِ٣ٔ رُعَ ًَ َّی اہللُ  ل



 

 

ٔ َحٔسیْٔض٥ِٔ  ی٨ََِة ب٨َِٔحو  ًُک١ِٕ َورُعَ

دہاب نب اخدل، امہؾ، داتدہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح رفاتی ےہ افر امہؾ یک دحثی ںیم ےہ ہک یبن رکمی یلص 

، افر رعہنی ےس آ ے۔ ابیق دحثی اؿ یک اہلل ہیلع فآہل فملس
غک
 ےک اپس رعہنی ںیم ےس اکی امجتع آیئ افر دیعس یک دحثی ںیم 

 دحثی یک رطح ےہ۔

 دہاب نب اخدل، امہؾ، داتدہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ڑل ے فاوں افر دنی ےس رھپ اج ے فاوں ےک مکح ےک ایبؿ

     1866    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٓـ١ ب٩ سہ١ ارعد، یحٌی ب٩ ُيَل٪، یزیس ب٩ زریٍ، س٠امی٪ تيِم، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ا َِّئِمِّ و َحسَّ َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َُِيََلَ٪ َحسَّ ُد َحسَّ ١ُ ب٩ُِ َسِض١ٕ اِْلرَِعَ ـِ َٔ ٤ََّا ِٟ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   

ًِيَُن  َُّض٥ِ َس٠٤َُوا أَ َٟئَٔک ْٔل٧َ ًِيَُن أُو ٥َ أَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَائٔ  َس١َ٤َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل  اٟزِّ

لضف نب لہس ارعج، ییحی نب الیغؿ، سیدی نب زرعی، امیلسؿ یمیت، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ یک آںوھکں ںیم السیئ اس فہج ےس رھپفایئ  یھ ویکہکن اوہنں  ے یھب رچفانوں یک آںوھکں ںیم السایئں 

 ۔ریھپںی  ںیھ

 لضف نب لہس ارعج، ییحی نب الیغؿ، سیدی نب زرعی، امیلسؿ یمیت، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دب ےل ںیم رم رھتپ افر داھری دار زیچف اھبری زیچ ےس لتق رک  ے ںیم صاصص افر تررت ےک

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 رھتپ افر داھری دار زیچف اھبری زیچ ےس لتق رک  ے ںیم صاصص افر تررت ےک دب ےل ںیم رمد وک لتق رک  ے ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     1867    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ٩ُ َج

حٔيَئ بَٔضاصَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ َت٠ََضا بَٔحَحز َ٘ َٓ ََٟضا  ًَلَی أَِوَؿإح  َت١َ َجارَٔیّة  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ یَُضوزٔیاا  َّی  ٕس  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل إ

َٓأََطاَرِت بَٔزأِٔسَضا أَِ٪ َُل  ََُٓلْ٪  َت٠َٔک  َٗ ََٟضا أَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٙ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوبَٔضا َر٣َ ًَ أََطاَرِت بَٔزأِٔسَضا أَِ٪ َُل اہللُ  َٓ ا٧َٔيَة  َّْ ََٟضا اٟ ا٢َ  َٗ  ث٥َُّ 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َت٠َُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥ِ َوأََطاَرِت بَٔزأِٔسَضا  ٌَ ََ َِٟت  ا َ٘ َٓ َة  َْ ٔ اٟ َّْ ََٟضا اٟ َ  ٥ََّ٠ بَيَِن َحَحَزی٩ِٔ ث٥َُّ َسأ

 نب رفعج، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، انب ینثم، دمحم

اکی وہیدی  ے یسک ڑلیک وک اس ےک زویرات یک فہج ےس رھتپ ےک اسھت لتق ایک اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

فآہل فملس  ے اےس اہک ایک ےھجت الفں  ے لتق ایک ےہ؟  و اس  ے اےنپ رس ےس الای ایگ افر اس ںیم ھچک اجؿ ابیق  یھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

 ںیہ ںیم ااشرہ ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس دفرسے اک اہک  و اس  ے اےنپ رس ایساشرہ ایک ہک  ںیہ رھپ اس ےس 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس دف رھتپفں ےک درایمؿ رسیتے اک وپاھچ  و اس  ے اہک اہں افر اےنپ رس ےس ااشرہ ایک۔  و روسؽ اہلل

 لتق رک دای۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رھتپ افر داھری دار زیچ ف اھبری زیچ ےس لتق رک ے ںیم صاصص افر تررت ےک دبےل ںیم رمد

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 رھتپ افر داھری دار زیچ ف اھبری زیچ ےس لتق رک ے ںیم صاصص افر تررت ےک دبےل ںیم رمد وک لتق رک ے ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     1868    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب اٟحارثی، خاٟس يٌىی اب٩ حارث، ابوَکیب، اب٩ ازریص، طٌبہ :  راوی

یِٕب َحسَّ  ث٨ََا أَبُو َُکَ َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا ٔ و َحسَّ ص٤َُا ث٨ََا اب٩ُِ إ ِزرٔیَص لِٔکَ

َؿَذ َرأَِسُط بَيَِن َحَحَزی٩ِٔ  ٔ ٧َِحَوُظ َوفٔی َحسٔیٔث اب٩ِٔ إِٔزرٔیَص ََفَ َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  ٩ًَِ ُط

ییحی نب بیبح ااحلریث، اخدل ینعی انب احرث، اوبرکبی، انب ادرسی، ہبعش ایس دحثی رابرہک یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ۔ انب 

  ںیم ےہ اس اک رس دف رھتپفں ےک درایمں الچ۔ادرسی یک دحثی

 ییحی نب بیبح ااحلریث، اخدل ینعی انب احرث، اوبرکبی، انب ادرسی، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ری زیچ ےس لتق رک ے ںیم صاصص افر تررت ےک دبےل ںیم رمد وک لتق رک ے ےک وبثت ےک ایبؿ ںیمرھتپ افر داھری دار زیچ ف اھب

     1869    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ابی َٗلبہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  َت١َ  ح٤َُِيٕس َحسَّ َٗ  ٔ َِٟيُضوز ا

ِٟٔحَحاَر  ٠ٔئب َوَرَؿَذ َرأَِسَضا بٔا َ٘ ِٟ اَصا فٔی ا َ٘ ِٟ ََٟضا ث٥َُّ أَ ًَلَی حُلٓٔیٕ  ََِؼارٔ  َ َّی اہللُ َجارٔیَّة ٩ِ٣ٔ اِْل ُتَٔی بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ أُخَٔذ  َٓ  ٔ ة

َّی ٣َاَت  َّی ی٤َُوَت ََفُٔج٥َ َحً أ٣َََز بٔطٔ أَِ٪ یُزَِج٥َ َحً َٓ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ر دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، ایب القہب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہید ےس اکی آدیم  ے ااصن

ںیم ےس اکی ڑلیک وک لتق رکدای اےکس ھچک زویرات یک فہج ےس رھپ اےس ونکںیئ ںیم ڈاؽ دای افر اس اک رس رھتپفں ےس لچک دای فہ ڑکپا ایگ 

۔ اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم الای ایگ  و آپ  ے مکح دای ہک اس ےک رم ے کت اےس رھتپ امرے اجںیئ  س 

 ایگ اہیں کت ہک رم ایگ۔فہ رمج ایک 

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، ایب القہب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 لتق رک ے ںیم صاصص افر تررت ےک دبےل ںیم رمد وک لتق رک ے ےک وبثت ےک ایبؿ ںیمرھتپ افر داھری دار زیچ ف اھبری زیچ ےس 

     1870    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ٤ٌ٣ز، حرضت ایوب :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ثَىٔی إِٔسَح ٠َِْطُ و َحسَّ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ  ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣َ

 ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب رکب، انب رج ،، رمعم، رضحت اویب ےس یھب ہی دحثی اس  دن ےس رفاتی یک یئگ ےہ

 رضحت اویب ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب رکب، انب رج ،، رمعم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 رھتپ افر داھری دار زیچ ف اھبری زیچ ےس لتق رک ے ںیم صاصص افر تررت ےک دبےل ںیم رمد وک لتق رک ے ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1871    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َجارٔیَّة ُؤجَس َر  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ِس ُرقَّ و َحسَّ َٗ بَيَِن َحَحَزی٩ِٔ  أُِسَضا 

َِٟيُضوزٔیُّ  أُخَٔذ ا َٓ أَِو٣َِت بَٔزأِٔسَضا  َٓ وا َیُضوزٔیاا  َّی َذََکُ ََُٓلْ٪ ََُٓلْ٪ َحً ٍَ َصَذا بٔٔک  َشأَُٟوَصا ٩ِ٣َ َػ٨َ أ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٓ َٓ أَََقَّ  َٓ

 ٔ ِٟٔحَحاَرة ٥َ أَِ٪ یَُزقَّ َرأُِسُط بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دہاب نب اخدل، امہؾ، داتدہ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ڑلیک ا یس اح تل ںیم اپیئ یئگ ہک اس اک 

رس دف رھتپفں ےک درایمؿ الچ ایگ اھت ووگں  ے اس ےس وپاھچ ہک ریتے اسھت ہی سک  ے ایک الفں  ے ای الفں  ے؟ اہیں کت ہک 

 ذرک ایک  و اس  ے اےنپ رس ےس ااشرہ ایک اس وہیدی وک رگاتفر ایک ایگ اس  ے ارقار رک ایل۔ایل روسؽ اہلل یلص اوہنں  ے اکی وہیدی اک

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح دای ہک اس اک رس رھتپفں ےس لچک دای اج ے۔

 دہاب نب اخدل، امہؾ، داتدہ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ااسنؿ یک اجؿ ای اس اک یسک وضع  ر ہلمح رک  ے فاےل وک  ب فہ ہلمح رکے افر اوکس دعف

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 دعف رکےت نو ے ہلمح آفر یک اجؿ ای ا اک وکیئ وضع اضعئ نو اج ے افر اس  ر وکیئ اتفاؿ ہن ااسنؿ یک اجؿ ای اس اک یسک وضع  ر ہلمح رک  ے فاےل وک  ب فہ ہلمح رکے افر اوکس

 نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1872    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، زرارہ، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی :  راوی

تَ  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ُزَراَرَة  اَزَة 

َة َرُجَّل  لَی ب٩ُِ ٨ِ٣َُيَة أَِو اب٩ُِ أ٣َُيَّ ٌِ اَت١َ َي َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ حَُؼيِٕن  َٗ ََ ث٨َٔیََّتُط و  َ ٨َز َٓ ٤ٔطٔ  َٓ ََ یََسُظ ٩ِ٣ٔ  َٓا٧َِتزَ فَّ أََحُسص٤َُا َػاحَٔبُط  ٌَ َٓ  

 ٥ِ ُٛ فُّ أََحُس ٌَ ا٢َ أََي َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل اِخَتَؼ٤َا إ َٓ َّی ث٨َٔیَّتَِيطٔ  ى َْ ٤ُ ِٟ َٟطُ اب٩ُِ ا ِح١ُ َُل زَٔیَة  َٔ ِٟ فُّ ا ٌَ ٤َا َي َٛ 

ای دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، زرارہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یلعی نب ہینم 

 و اس  ے اےنپ اہھت وک اس  اکی آدیم ےس ڑگھجا نوا  و اؿ ںیم ےس اکی  ے دفرسے ےک اہھت وک ہنم ںیم ڈاؽ رک داوتنں ےس اکانٹ اچاہ



 

 

ےس اچنیھک  س ےس اس ےک اسےنم اک داتن اڑھک ایگ انب ینثم  ے اہک اسےنم ےک دفونں داتن اوہنں  ے اانپ ڑگھجا یبن رکمی ہیلع ےک ہنم 

االسلؾ ےک اسےنم آ ش ایک  و آپ  ے رفامای ایک مت ںیم ےس اکی اس رطح اکاتٹ ےہ  س رطح افٹن اکاتٹ ےہ اس ےک ےیل دتی  ںیہ 

 ےہ۔

 نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، زرارہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

رکے افر اوکس دعف رکےت نو ے ہلمح آفر یک اجؿ ای ا اک وکیئ وضع اضعئ نو اج ے افر اس  ر وکیئ اتفاؿ ہن ااسنؿ یک اجؿ ای اس اک یسک وضع  ر ہلمح رک  ے فاےل وک  ب فہ ہلمح 

 نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1873    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت يٌلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، ًلاء، اب٩ يٌلی، حرض :  راوی

 َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ًََلإئ   ٩ًَِ َتاَزَة 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل لَی  ٌِ ٩ًَِ َي لَی  ٌِ ٠ِْٔطٔ  َي  ب٤ٔٔ

ہل فملس دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، اطعء، انب یلعی، رضحت یلعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

 ےس ایس رطح دحثی رابرہک اس  دن ےس یھب رفاتی یک ےہ

 ء، انب یلعی، رضحت یلعی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، اطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

اجؿ ای ا اک وکیئ وضع اضعئ نو اج ے افر اس  ر وکیئ اتفاؿ ہن ااسنؿ یک اجؿ ای اس اک یسک وضع  ر ہلمح رک  ے فاےل وک  ب فہ ہلمح رکے افر اوکس دعف رکےت نو ے ہلمح آفر یک 

 نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1874    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ٌاذ يٌىی اب٩ ہظا٦، ابی ٗتازہ، زرارہ ب٩ اوفی، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔ  ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ صَٔظا٦ ٌِ اْذ َي ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ اَ٪ ا ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ ی أَبُو َُشَّ أَِوفَی 

ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ  ٍَ إ ٔ ٓ َلِت ث٨َٔیَُّتطُ ََفُ َ٘ ََٓش َحَذبَُط  َٓ ََ َرُج١ٕ  ًَفَّ ذَٔرا ا٢َ أََرِزَت أَِ٪  حَُؼيِٕن أَ٪َّ َرُجَّل  َٗ أَبَِل٠َُط َو َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َػل

َِٟح٤َطُ   َتأِك١َُ 



 

 

ی، اعمذ ینعی انب اشہؾ، ایب داتدہ، زرارہ نب افیف، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

مغ
مس

اوباسغؿ 

اہھت وک اچنیھک  و اکےنٹ فاےل ےک اسےنم ےک دف داتن رگ ےئگ۔ اس  ے اےس یبن  آدیم  ے دفرسے آدیم یک الکیئ  ر اک ا ۔ اس  ے اےنپ

رکمی یک دختم ںیم آ ش ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے )اس ےک دتری وک( اب ل رکدای افر رفامای ایک  و  ے اس اک وگتش اھک ے 

 اک ارادہ ایک اھت۔

ی، اعمذ ینعی انب اشہؾ،  :  رافی

مغ
مس

 ایب داتدہ، زرارہ نب افیف، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

رکےت نو ے ہلمح آفر یک اجؿ ای ا اک وکیئ وضع اضعئ نو اج ے افر اس  ر وکیئ اتفاؿ ہن ااسنؿ یک اجؿ ای اس اک یسک وضع  ر ہلمح رک  ے فاےل وک  ب فہ ہلمح رکے افر اوکس دعف 

 نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1875    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ٗتازہ، بسی١، ًلاء ب٩ ابی رباح، حرضت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی رضی اہلل :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ بَُسی١ِٕ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ اَ٪ ا َُشَّ ثَىٔی أَبُو  ٩ًَِ َحسَّ َلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح 

حَ  َٓ ُط  ًَ ًَفَّ َرُج١ْ ذَٔرا لَی ب٩ِٔ ٨ِ٣َُيَة  ٌِ لَی أَ٪َّ أَٔجيّرا َٟٔي ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َي ِٔ ٠ًََِيطٔ َػ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍَ إ ٔ ٓ َلِت ث٨َٔیَُّتُط ََفُ َ٘ َش َٓ َذبََضا 

ِح١ُ  َٔ ِٟ ٥ُ ا ـَ ِ٘ ٤َا َي َٛ ٤ََضا  ـَ ِ٘ ا٢َ أََرِزَت أَِ٪ َت َٗ أَبَِل٠ََضا َو َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

ی، اعمذنب اشہؾ، داتدہ، دبلی، اطعء نب ایب رابح، رضحت وفصاؿ نب یلعی ریض اہلل اعتٰیل

مغ
مس

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یلعی اوباسغؿ 

 نب ہنیم ےک زمدفر یک الکیئ وک اکی آدیم  ے اک ا ۔ اس  ے الکیئ وک اچنیھک  و اس ےک اسےنم فاےل دف داتن رگ ےئگ۔ اس  ے ہی اعمہلم یبن

امای ایک  و  ے اس ےک اہھت رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آ ش ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس اب ل رکدای افر رف

 وک افٹن یک رطح اکےنٹ اک ارادہ ایک۔

ی، اعمذنب اشہؾ، داتدہ، دبلی، اطعء نب ایب رابح، رضحت وفصاؿ نب یلعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مغ
مس

 اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

عئ نو اج ے افر اس  ر وکیئ اتفاؿ ہن ااسنؿ یک اجؿ ای اس اک یسک وضع  ر ہلمح رک  ے فاےل وک  ب فہ ہلمح رکے افر اوکس دعف رکےت نو ے ہلمح آفر یک اجؿ ای ا اک وکیئ وضع اض

 نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1876    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، َقیع ب٩ ا٧ص، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٔس ب٩ِٔ ٔسير ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِوٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یُِع ب٩ُِ أ٧ََٕص  ث٨ََا َُقَ لٔیُّ َحسَّ َٓ ٤َاَ٪ ا٨َِّٟو ِْ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ َحسَّ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ  ی٩َ 

َّی اہللُ َسی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ اِسَت َٓ َلِت ث٨َٔیَُّتطُ أَِو ث٨ََایَاُظ  َ٘ َش َٓ ََ یََسُظ  َ َٓا٧َِتز ًَفَّ یََس َرُج١ٕ  ا٢َ َرُسو٢ُ َرُجَّل  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

٥َ ٣َا َتأ٣ُِزُنٔی َتأ٣ُِزُنٔی أَ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللٔ َػل ٍِ یََسَک َحً َٓ ِح١ُ اِز َٔ ِٟ ٥ُ ا ـَ ِ٘ ٤َا َي َٛ ٤َُضا  ـَ ِ٘ ََ یََسُظ فٔی ٓٔيَک َت ِ٪ آ٣َُزُظ أَِ٪ یََس

ًَِضا ٔ َضا ث٥َُّ ا٧َِتز َـّ ٌَ  َي

ادمح نب امثعؿ ونیلف، رقشی نب ا،س، انب ترؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

ے آدیم اک اہھت اکٹ دای۔ اس  ے اےنپ اہھت وک اچنیھک  و اس )دفرسے( ےک اسےنم ےک دف داتن رگ ےئگ۔ ) س ےک آدیم  ے دفرس

 ےہ داتن رگ ےئگ ےھت( اس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاید یک۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اچاتہ

انپ اہھت ریتے ہنم ںیم رےھک افر  و اےس افٹن ےک اکےنٹ یک رطح اک ے ااھچ مت اانپ اہھت )اس ےک ہنم ہک ںیم اےس مکح دفں ہک فہ ا

 ںیم( روھک اہیں کت ہک فہ اےس اک ے رھپ  و اےس چنیھک۔

 ادمح نب امثعؿ ونیلف، رقشی نب ا،س، انب ترؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

فاؿ ہن عئ نو اج ے افر اس  ر وکیئ اتااسنؿ یک اجؿ ای اس اک یسک وضع  ر ہلمح رک  ے فاےل وک  ب فہ ہلمح رکے افر اوکس دعف رکےت نو ے ہلمح آفر یک اجؿ ای ا اک وکیئ وضع اض

 نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1877    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ َفور، ہ٤ا٦، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ يٌلی ب٩ ٨٣ية، حرضت يٌلی ب٩ ٨٣يہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َل  ًَ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  لَی ب٩ِٔ ٨ِ٣َُيَة  ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َي ِٔ ٩ًَِ َػ اْئ 

 َٓ ا٢َ  َٗ طُ  َـّ ًَ َّٟٔذی  ىٔی ا ٌِ َلِت ث٨َٔیََّتاُظ َي َ٘ ََٓش ََ یََسُظ  ا٧َِتزَ َٓ ًَفَّ یََس َرُج١ٕ  ِس  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُج١ْ َو َّی اہللًَُ  أَبَِل٠ََضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ِح١ُ  َٔ ِٟ ٥ُ ا ـَ ِ٘ ٤َا َي َٛ ٤َطُ  ـَ ِ٘ ا٢َ أََرِزَت أَِ٪ َت َٗ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو

، رضحت یلعی نب ہینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 

ی ة

 

 ابیشؿ نب رففخ، امہؾ، اطعء، وفصاؿ نب یلعی نب می

ح اا  و اس ےک اسےنم فاےل دف داتن رگ فآہل فملس ےک اپس اکی آدیم احرض نوا  س  ے اکی آدیم
ت 

 

ھی

ہ

 اک اہھت اک ا اھت ۔ اس  ے اانپ اہھت 

 اک ےئگ ینعی  س  ے اک ا۔ ےتہک ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس اب ل رقار دای افر رفامای ایک مت اےس افٹن یک رطح اکےنٹ



 

 

 ارادہ رےتھک ےھت۔

، رضحت یلعی نب ہینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ابیشؿ نب رففخ، امہؾ، اطعء، :  رافی

 

ی ة

 

 وفصاؿ نب یلعی نب می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 نو ے ہلمح آفر یک اجؿ ای ا اک وکیئ وضع اضعئ نو اج ے افر اس  ر وکیئ اتفاؿ ہن ااسنؿ یک اجؿ ای اس اک یسک وضع  ر ہلمح رک  ے فاےل وک  ب فہ ہلمح رکے افر اوکس دعف رکےت

 نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1878    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، اب٩ جزیخ، ًلاء، حرضت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی ب٩ ا٣يہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو َواُ٪ بِ  َحسَّ ِٔ ًََلاْئ أَِخبََرنٔی َػ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ٩ًَِ برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َة  لَی ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٌِ ٩ُ َي

 َ ا٢َ َوك َٗ َُزَِوَة َتبُوَک   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َُزَِوُت ٣َ َٗ ٤ًََلٔی ٨ًِٔٔسی أَبٔيطٔ   ُٙ َ زَِوةُ أَِوث َِ ِٟ و٢ُ ت٠َِٔک ا ُ٘ لَی َي ٌِ اَ٪ َي

ا٢َ  َٗ فَّ أََحُسص٤َُا یََس اِْلََخٔ  ٌَ َٓ ََِشا٧ّا  ٔ اَت١َ إ َ٘ َٓ لَی كَاَ٪ لٔی أَٔجيْر  ٌِ ا٢َ َي َٗ َواُ٪  ِٔ ا٢َ َػ َٗ ًََلاْئ  ا٢َ  َ٘ َواُ٪ أَیُُّض٤َا َٓ ِٔ ِس أَِخبََرنٔی َػ َ٘ َٟ

 ََ ا٧َِتزَ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَفَّ اِْلََخَ  ًَ َّی اہللُ  أََتَيا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ََ إِٔحَسی ث٨َٔیَّتَِيطٔ  َ َٓا٧َِتز اقِّ  ٌَ ِٟ وُق یََسُظ ٩ِ٣ٔ فٔی ا ـُ ٌِ ٤َِٟ أَصَِسَر ا َٓ  ٥َ

 ث٨َٔیََّتطُ 

 ے یبن رکمی یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب رج ،، اطعء، رضحت وفصاؿ نب یلعی نب اہیم یک اےنپ ابپ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفہ وبتک ںیم ڑلایئ یک افر یلعی ےتہک ےھت ہک یہی زغفہ ےہ اہک ہک وفصاؿ  ے اہک یلعی ےتہک ےھت ہک ریما

 اکی زمدفر اھت فہ یسک آدیم ےس ڑل ڑپا اؿ ںیم ےس اکی  ے دفرسے ےک اہھت وک اک ا  و اکےنٹ فاےل اک اکی داتن اسےنم فاےل دف

 (داوتنں ںیم ےس رگایگ فہ دفونں یبن رکمی ےک اپس آ ے  و آپ  ے اس ےک داتن وک اکیبر رکدای۔ )ینعی دتی  ںیہ دالیئ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب رج ،، اطعء، رضحت وفصاؿ نب یلعی نب اہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

عئ نو اج ے افر اس  ر وکیئ اتفاؿ ہن ااسنؿ یک اجؿ ای اس اک یسک وضع  ر ہلمح رک  ے فاےل وک  ب فہ ہلمح رکے افر اوکس دعف رکےت نو ے ہلمح آفر یک اجؿ ای ا اک وکیئ وضع اض

 نو ے ےک ایبؿ ںیم ۔

     1879    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ زرارہ، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، حرضت اب٩ جزیخ :  راوی



 

 

 ٔ ا٢َ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْل َٗ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ث٨ََاظ  ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ  ِس٨َاز

 امیہ، رضحت انب رج ، ہیلع االسلؾ ےس یھب اؿ اانسد ےک اسھت ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔رمع نب زرارہ، اامسلیع نب ارب

 رمع نب زرارہ، اامسلیع نب اربامیہ، رضحت انب رج ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم داوتنں ای اس ےک ربارب ںیم صاصص

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 داوتنں ای اس ےک ربارب ںیم صاصص ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     1880    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ح٤از، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َحسَّ اْز أَِخبََر٧َا ثَابْٔت  ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٍٔ أ٦َُّ َحارٔثََة أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ أُِخَت اٟزُّبَيِّ

ا٢َ َر  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل اِخَتَؼ٤ُوا إ َٓ ََِشا٧ّا  ٔ َِٟ٘ٔؼاَؾ َجَزَحِت إ َِٟ٘ٔؼاَؾ ا ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ َتؽُّ ٨ِ٣َٔضا  ِ٘ ََُٓل٧ََة َواہللٔ َُل ُي َتؽُّ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ ٍٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَُي َِٟت أ٦ُُّ اٟزَّبٔي ا َ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  َػل

ب٠ُٔوا یَا أ٦َُّ  َٗ َّی  َِٟت َحً ٤َا َزا َٓ ا٢َ  َٗ َتؽُّ ٨ِ٣َٔضا أَبَّسا  ِ٘ َِٟت َُل َواہللٔ َُل يُ ا َٗ َِٟ٘ٔؼاُؾ َٛٔتاُب اہللٔ  ٍٔ ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  اٟزَّبٔي َ٘ َٓ یََة  اٟسِّ

 َ ًَلَی اہللٔ َْل َش٥َ  ِٗ َِٟو أَ ٔ اہللٔ ٩ِ٣َ  ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ًَٔباز ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   بَزَّظُ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب ملسم، امحد، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رعیب یک نہب اؾ احرہث  ے یسک 

 ملسااسنؿ وک زیمخ رک دای ۔ اوہنں  ے اس اک رادہم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آ ش ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ے رفامای صاصص ینعی دبہل ایل اج ے اگ اؾ رعیب  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک الفں ےس دبہل ایل اج ے اگ؟ اہلل یک مسق! اس ےس 

۔ اس دبہل  ںیہ ایل اج ے اگ  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل اپک ےہ۔ اے اؾ رعیب دبہل انیل اہلل یک اتکب )اک مکح( ےہ

اہک اہلل یک مسق اس ےس یھبک دبہل ہن ایل اج ے اگ۔ رافی ےتہک ںیہ فہ لسلسم ایس رطح یتہک ریہ۔ اہیں کت ہک فراثء  ے دتی وبقؽ   ے

ہلل اؿ رکیل۔  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل ےک دنبفں ںیم ےس ضعب اےسی نوےت ںیہ ہک ارگ فہ اہلل  ر مسق ا ےنںیل  و ا

  وک وپرا رفام داتی ےہ۔یک مسق

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب ملسم، امحد، اثتب، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...سک فہج ےس املسمؿ اک وخؿ اجزئ نواجات ےہ ےک ایبؿ ںیم

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 سک فہج ےس املسمؿ اک وخؿ اجزئ نواجات ےہ ےک ایبؿ ںیم

     1881    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُياث، ابو٣ٌاویہ، وٛيٍ، ا٤ًع، ًبساہلل ب٩ ٣زة، ٣ْسوٚ، حرضت ًبساہلل رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ًَِبسٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍْ اؤیََة َوَوٛٔي ٌَ ُؽ ب٩ُِ َُٔيإث َوأَبُو ٣ُ ِٔ ث٨ََا َح ٩ِ ٨َا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَ  اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة 

٥َ َُل َیح١ُّٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٚ و ِّی  ٣َِْسُ ََٟط إُٔلَّ اہللُ َوأَن ٔ َز٦ُ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َيِظَضُس أَِ٪ َُل إ

ًَةٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ إُٔلَّ بٔإِٔحَسی ثَََلٕث  ُٚ ٠َِٟٔح٤َا ارٔ َٔ ٤ُِٟ ارُٔک ٟٔٔسی٨ٔطٔ ا ٔص َواٟتَّ ِٔ ُص بٔا٨َّٟ ِٔ يُِّب اٟزَّانٔی َوا٨َّٟ َّْ  اٟ

، اشمع، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اوباعمفہی، فعیک

نو  رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای نیت ےک العفہ یسک اےسی املسمؿ رمد اک وخؿ اہبان اجزئ  ںیہ وج وگایہ داتی

اکی اشدی دشہ زاین دفرسا اجؿ ےک دبےل اجؿ افر دنی وک ٹوھڑ ے فاال ہک اہلل ےک العفہ وکیئ وبعمد  ںیہ افر ںیم اہلل اک روسؽ نوں۔ 

 افر امجتع ںیم رفتقی ڈاےنل فاال۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اوباعمفہی، فعیک، اشمع، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 سک فہج ےس املسمؿ اک وخؿ اجزئ نواجات ےہ ےک ایبؿ ںیم

     1882    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًعاب٩ ٤٧ير، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ خْش٦، ًيس :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح َياُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ  إٔبَِزاصٔي٥َ َو

٤ًَِٔع بَٔضَذا ا َ ٩ًَِ اِْل ٠َِْطُ أَِخبََر٧َا ًٔيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ك٠ُُُّض٥ِ  ٣ٔ ٔ  ِْلِٔس٨َاز

 انب ریمن، انب ایب رمع، ایفسؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، اشمع ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ۔



 

 

 انب ریمن، انب ایب رمع، ایفسؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 سک فہج ےس املسمؿ اک وخؿ اجزئ نواجات ےہ ےک ایبؿ ںیم

     1883    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٪، ا٤ًع، ًبساہلل ب٩ ٣زة، ٣ْسوٚ، حرضت اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ ُى ْٔلَِح٤ََس  ِٔ َّی َوا٠َّٟ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٩ُ ٣َِضٔسٓیٕ 

ًَِبسٔ اہللٔ بِ   ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ا٢َ َو اِْل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ٓٔی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ َّٟٔذی ٩ٔ ٣ُزََّة  ا

ِّی َرُسو٢ُ اہللٔ إُٔلَّ  ََٟط إُٔلَّ اہللُ َوأَن ٔ َُيِرُُظ َُل َیح١ُّٔ َز٦ُ َرُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َيِظَضُس أَِ٪ َُل إ ََٟط  ٔ ُٚ َُل إ ارٔ َٔ ٤ُِٟ ارُٔک اِْلِٔسََل٦َ ا ََََفٕ اٟتَّ  ثَََلثَُة 

َحسَّ  َٓ ٤ًَُِع  َ ا٢َ اِْل َٗ ٔص  ِٔ ُص بٔا٨َّٟ ِٔ يُِّب اٟزَّانٔی َوا٨َّٟ َّْ ًََة َطکَّ ٓٔيطٔ أَِح٤َُس َواٟ َِٟح٤َا ًَةٔ أَِو ا ٩ًَِ ٠َِٟٔح٤َا ثَىٔی  ََٓحسَّ ثُِت بٔطٔ إٔبَِزاصٔي٥َ 

 ِْ ًَائَٔظَة ب٤ٔٔ  ٩ًَِ  ٔ  ٠ٔطٔ اِْلَِسَوز

ادمح نب لبنح، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اشمع، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ ڑھکے نو ے افر رفامای اس ذات یک مسق  س ےک وسا وکیئ وبعمد 

د وگایہ داتی نو ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد  ںیہ افر ںیم اہلل اک روسؽ نوں  و اس اک وخؿ الحؽ  ںیہ وسا ے نیت  ںیہ وج املسمؿ رم

آدویمں ےک اکی االسؾ وک ٹوھڑ ے فاال امجتع ںیم رفتقی ڈا ےنل فاال دفرسا اشدی دشہ زان رک ے فاال افر رسیتا اجؿ ےک دبےل اجؿ 

 ہنع ےس یھب ایس رطح ہی دحثی رمفی ےہ۔رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل 

ادمح نب لبنح، دمحم نب ینثم، دبعارلامحؿ نب دہمی، ایفسؿ، اشمع، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 سک فہج ےس املسمؿ اک وخؿ اجزئ نواجات ےہ ےک ایبؿ ںیم

     1884    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ححاد ب٩ طارع، ٗاس٥ ب٩ زَکیا، ًبيساہلل ب٩ ٣وسی، طیبا٪، ا٤ًع :  راوی

أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ  َ٘ ِٟ ارٔعٔ َوا ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٤ًَِٔع و َحسَّ َ ٩ًَِ اِْل ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  اَُل َحسَّ َٗ یَّاَئ 

َُيَِرظُ  ََٟط  ٔ َّٟٔذی َُل إ َٟطُ َوا ِو َٗ َِٟحٔسیٔث  ا فٔی ا ٥ِ یَِذَُکَ َٟ َياَ٪ َو ِٔ ا ٧َِحَو َحٔسیٔث ُس ٌّ  بٔاِْلِٔس٨َاَزی٩ِٔ َج٤ٔي

یس، ابیشؿ، اشمع ایس دحثی یک افر  دن ذرک یک ےہ  نکی اس ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع اجحج نب اشرع، اقمس نب زرکای، دیبع اہلل نب وم

 فآہل فملس اک وقؽ اس یک مسق  س ےک وسا وکیئ وبعمد  ںیہ ذموکر  ںیہ ےہ۔

 اجحج نب اشرع، اقمس نب زرکای، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لتق یک ادتباء رک  ے فاےل ےک انگہ ےک ایبؿ

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 لتق یک ادتباء رک  ے فاےل ےک انگہ ےک ایبؿ

     1885    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ًبساہلل ب٩ ٣زة، ٣ْسوٚ، حرضت ًبساہلل رضی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى ُٔلب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اَُل َحسَّ ٤ًَِٔع َٗ َ اِْل

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِْسُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ ْص ُه٤ّ٠ِا إُٔلَّ كَاَ٪ ٩ًَِ  ِٔ ََ َت١ُ  ِ٘ ٥َ َُل ُت

 ٢َ َّطُ كَاَ٪ أَوَّ ١ْ ٩ِ٣ٔ َز٣َٔضا ْٔل٧َ ِٔ ٔ ٛ ٢ٔ ِت١َ ًَلَی اب٩ِٔ آَز٦َ اِْلَوَّ َ٘ ِٟ  ٩ِ٣َ َس٩َّ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ہصح رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب وکیئ سفن املظ لتق ایک اجات ےہ  و اس ےک انگہ اک اکی

 رضحت آدؾ ہیلع االسلؾ ےک ےٹیب  ر یھب ڈاال اجات ےہ ویکہکن فہ الہپ ےہ  س  ے لتق یک ادتباء یک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب



 

 

 لتق یک ادتباء رک  ے فاےل ےک انگہ ےک ایبؿ

     1886    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ا٤ًع٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، اب :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِْ ث٨ََاظ ًُ ث٨ََا اب٩ُِ و َحسَّ َؤًيَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ح و َحسَّ

٤ًَِٔع بٔضَ  َ ٩ًَِ اِْل َياُ٪ ك٠ُُُّض٥ِ  ِٔ ث٨ََا ُس ا أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٥ِ یَِذَُکَ َٟ ِت١َ  َ٘ ِٟ َُّط َس٩َّ ا ٕ َؤًيَسی ب٩ِٔ یُو٧َُص ْٔل٧َ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث َجزٔیز َذا اِْلِٔس٨َاز

 ٢َ  أَوَّ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ٰیسیع نب وی،س، انب ایب رمع، ایفسؿ، اشمع ایس دحثی یک افر اانسد ذرک یک ںیہ  نکی

 ء اک ذرک ےہ ےلہپ نو ے وک  ںیہ ایبؿ ایک ایگ۔اؿ ںیم لتق یک ادتبا

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ٰیسیع نب وی،س، انب ایب رمع، ایفسؿ، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تم ےک دؿ اس اک ہلصیف ووگں ےک درایمؿ بس ےس ےلہپ ےیک جآرخت ںیم لتق یک زسا افر ایق

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 آرخت ںیم لتق یک زسا افر ایقتم ےک دؿ اس اک ہلصیف ووگں ےک درایمؿ بس ےس ےلہپ ےیک اج ے ےک ایبؿ ںیم

     1887    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، وٛيٍ، ا٤ًع، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسة ب٩ ٤ًْا٪ ب٩  :  راوی

 س٠امی٪، وٛيٍ، ا٤ًع، ابی وائ١، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس اہللٔ ًَ ُس ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ِْ ث٨ََا ًُ ث٨ََا  َحسَّ ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِْل  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔي ا  ٌّ ٕ َج٤ٔي ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر

ًَبِ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍْ َ٪ َوَوٛٔي ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  َّی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٔس اہللٔ 

٠َِيطٔ  ًَ ٣َائٔ  اہللُ  َِٟ٘ٔيا٣َٔة فٔی اٟسِّ َضی بَيَِن ا٨َّٟأض َیِو٦َ ا ِ٘ ٢ُ ٣َا يُ  َوَس٥ََّ٠ أَوَّ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، فعیک، اشمع، ایب

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ایقتم ےک دؿ  فالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 ووگں ےک درایمؿ بس ےس ےلہپ وخؿ ےک ابرے ںیم ہلصیف ایک اج ے اگ۔



 

 

امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، فعیک،  :  رافی

 شمع، ایب فالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 آرخت ںیم لتق یک زسا افر ایقتم ےک دؿ اس اک ہلصیف ووگں ےک درایمؿ بس ےس ےلہپ ےیک اج ے ےک ایبؿ ںیم

     1888    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس اب٩ حارث، بْشب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ ابی ًسی، طٌبہ، ا٤ًع، ابی وائ١،  :  راوی

 ًبساہلل

ثَىٔی َیِحٌَی ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ثَىٔی بِْٔشُ  َحسَّ َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ب٩ُِ َحبٔيٕب َحسَّ

 ٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَب اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ََفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  ًَسٔٓیٕ ك٠ُُّ ی 

٤ًَِٔع  َ َّی اہللُ  اِْل ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ َضی  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ِ٘ َبَة ُي ٌِ ٩ًَِ ُط ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  ـَ ٌِ ٠ِْٔطٔ َُيَِر أَ٪َّ َب ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ ًَ

٥َُٜ بَيَِن ا٨َّٟاضٔ  ا٢َ یُِح َٗ ُض٥ِ  ـُ ٌِ  َوَب

دمحم نب ایب دعی، ہبعش، اشمع، ایب فالئ، دبعاہلل ایس دحثی یک  دیبع اہلل نب اعمذ، ییحی نب بیبح، اخدل انب احرث، رشبنب اخدل،

 دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ ینعم ف وہفمؾ فیہ ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ییحی نب بیبح، اخدل انب احرث، رشبنب اخدل، دمحم نب ایب دعی، ہبعش، اشمع، ایب فالئ، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخؿ امؽ افر زعت یک دشت ایبؿ ںیم ۔

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 وخؿ امؽ افر زعت یک دشت ایبؿ ںیم ۔

     1889    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بساٟوہاب ث٘فی، ایوب، اب٩ سيری٩، اب٩ ابی برکہ، حرضت ابوبرکہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ حبيب حارثی، ً :  راوی

ث٨ََا اَُل َحسَّ َٗ ٔى  ِٔ اَربَا فٔی ا٠َّٟ َ٘ َِٟحارٔثٔیُّ َوَت ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوَیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا ٩ًَِ أَیُّوَب  َحسَّ فٔیُّ  َ٘ َّْ َِٟوصَّأب اٟ ًَِبُس ا



 

 

 ٩ًَِ ِس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ اٟز٣ََّاَ٪  َٗ َُّط  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ َة   اِسَتَساَر اب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ

 ٦ْ ْة رُحُ ٌَ ًََْشَ َطِضّزا ٨ِ٣َٔضا أَِرَب ٨َُة اث٨َِا  ٤َاَوأت َواِْلَِرَق اٟشَّ َٙ اہللُ اٟشَّ َضِيَئتٔطٔ یَِو٦َ َخ٠َ َسةٔ َوذُو  َٛ ٌِ َ٘ ِٟ ثَََلثَْة ٣َُتَوأَٟياْت ذُو ا

٨َ٠ُِٗا ا ٕ َصَذا  ا٢َ أَیُّ َطِضز َٗ َباَ٪ ث٥َُّ  ٌِ َّٟٔذی بَيَِن ُج٤َاَزی َوَط ٦ُ َوَرَجْب َطِضزُ ٣ُرَضَ ا ٤ََُِٟحَّ ِٟٔححَّةٔ َوا ا٢َ ا َٗ  ٥ُ٠ًَِ ہللُ َوَرُسوُُٟط أَ

 َِ يطٔ بٔ َُّط َسيَُش٤ِّ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ََٜت َحً َش َٓ ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َٓأَیُّ ب٠ََٕس َصَذا  ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بَلَی  ٔة  ِٟحٔحَّ َِٟيَص َذا ا ا٢َ أَ َٗ ٔ اِس٤ٔطٔ  يِر

أَیُّ یَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بَلَی  َِٟب٠َِسَة  َِٟيَص ا َ ا٢َ أ َٗ ٔ اِس٤ٔطٔ  يِر َِ يطٔ بٔ َّطُ َسُيَش٤ِّ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ََٜت َحً ََٓش ا٢َ  ٥ُ٠ًَِ ِو٦ٕ صََذ َٗ ٨َ٠ُِٗا اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ ا 

٨َ٠ُِٗا بَلَی یَا َرُسو٢َ  َِٟيَص یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  ا٢َ أَ َٗ ٔ اِس٤ٔطٔ  يِر َِ يطٔ بٔ َُّط َسُيَش٤ِّ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ََٜت َحً َش َٓ ا٢َ  َٓإٔ٪َّ ز٣َٔائ٥َُِٜ َٗ ا٢َ  َٗ  اہللٔ 

ا٢َ َوأَ  َٗ ْس َوأَِحٔشبُطُ  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ٥ِ َصَذا َوأ٣ََِواَل٥ُِٜ  ُٛ ٔ ٥ِ َصَذا فٔی َطِضز ُٛ ٣َةٔ َیِو٥ُِٜ٣ٔ َصَذا فٔی ب٠ََٔس َُحِ َٛ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ ا٦ْ  اَؿ٥ُِٜ رَحَ رِعَ

ـُ  ٌِ ُب َب ُّل َيرِضٔ اّرا أَِو ُؿَلَّ َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ ٩َّ َب ٌُ ََل َتزِٔج َٓ ٤ًَِال٥ُِٜٔ  ٩ًَِ أَ َيِشأَُل٥ُِٜ  َٓ  ٥ُِ ِوَ٪ َربَّٜ َ٘ ٕف أََُل ٟٔیُ َوَسَت٠ِ ٌِ اَب َب َٗ ِّ ٥ُِٜ رٔ َب٠ِّ

ا٢َ أََُل َص١ِ  َٗ ُط ث٥َُّ  ٌَ ٔف ٩ِ٣َ َس٤ٔ ٌِ َُٟط ٩ِ٣ٔ َب طُ یَُٜوُ٪ أَِوعَی  ُِ َف ٩ِ٣َ یَُب٠ِّ ٌِ ١َّ َب ٌَ ٠َ َٓ ائَٔب  َِ ِٟ اصُٔس ا ا٢َ اب٩ُِ َحبٔيٕب فٔی  اٟظَّ َٗ ُت  ِِ ب٠ََّ

ٔسی ٌِ وا َب ٌُ ََل َتزِٔج َٓ  رَٔوایَتٔطٔ َوَرَجُب ٣ُرَضَ َوفٔی رَٔواَیٔة أَبٔی برَِکٕ 

نب ایب ہبیش، ییحی نب بیبح احریث، دبعاواہب یفقث، اویب، انب ریسنی، انب ایب رکبہ، رضحت اوبرکبہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن  اوبرکب

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای زامہن وھگؾ رک اینپ ایس اح تل ف وصرت  ر آایگ اسیج ہک اس دؿ اھت  س دؿ اہلل  ے آامسؿ ف زنیم

اسؽ ںیم ابرہ امہ ںیہ نج ںیم اچر امہ رتحمؾ ف زعمز ںیہ نیت وتمارت افر ےلم نو ے ںیہ ذفادعقلہ، ذفاہجحل، رحمؾ افر رفص اک ہنیہم وک دیپا ایک اھت 

ر ب وج امجدی ااثلین افر ابعشؿ ےک درایمؿ ےہ رھپ رفامای ہی وکاسن ہنیہم ےہ؟ مہ  ے رعض یک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب اجےتن 

 ہیلع فآہل فملس اخومش نو ےئگ۔ اہیں کت ہک مہ  ے امگؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک انؾ ےک العفہ انؾ ںیہ۔ آپ یلص اہلل

رےنھک فاےل ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ہی ذی اہجحل  ںیہ ےہ؟ مہ  ے رعض ایک ویکں  ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رہش ےہ؟ مہ  ے رعض ایک اہلل افر اس ےک روسؽ یہ رتہب اجےتن ںیہ۔ رافی ےتہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی وکاسن 

فملس اخومش نو ےئگ۔ اہیں کت ہک مہ  ے امگؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک انؾ ےک العفہ انؾ رںیھک ےگ۔ رھپ رفامای ایک 

ں  ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی وکاسن دؿ ےہ مہ  ے رعض ایک اہلل افر اس اک ہی دلبہ )ہکم(  ںیہ ےہ مہ  ے اہک ویک

روسؽ یہ رتہب اجےتن ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش نو ےئگ اہیں کت ہک مہ  ے ایخؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس 

دؿ  ںیہ؟مہ  ے رعض ایک ویکں  ںیہ اے اہلل ےک روسؽ۔ رفامای ےب کش  ےک العفہ انؾ رںیھک ےگ۔ رھپ رفامای ایک ہی رقابین اک

اہمترے وخؿ افر امؽ رافی دمحم ےتہک ںیہ ریما امگؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای افر اہمتری زعںیت مت  ر ایس رطح 



 

 

بی مت اےنپ رب ےس ولم ےگ  و مت ےس اہمترے رحاؾ ںیہ اسیج ہک اس دؿ یک رحتم اس اہمترے رہش ںیم اس ےنیہم ںیم ےہ افر رقنع

اامعؽ ےک ابرے ںیم وساؽ رکے اگ۔ ریمے دعب مت اکرف ای رمگاہ ہن نو اجان ہک مت اکی دفرسے یک رگدؿ امر ے گل اجؤ۔ آ اگہ رنو 

 نو  س ےس اس  ے انس اچےہ ہک وموجد اغبئ کت اچنہپ دے۔ نو اتکس ےہ  س وک ہی ابت اچنہپیئ اج ے فہ زایدہ افحتظ ف اید رک ے فاال

تی رھپ رفامای ونس ایک ںیم  ے )اغیپؾ قح( اچنہپ دای؟ آ ےگ رفاتی ےک اافلظ اک االتخػ ذرک ایک ےہ ہک انب بیبح  ے اہک افر اوبرکب یک رفا

ْ ِق( ےک اافلظ ںیہ۔
ُووا ب َ
ػ ِ
ذ 
ا رَتْ َ َ

 

 ںیم )ف

 ، اویب، انب ریسنی، انب ایب رکبہ، رضحت اوبرکبہاوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب بیبح احریث، دبعاواہب یفقث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 وخؿ امؽ افر زعت یک دشت ایبؿ ںیم ۔

     1890    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

َص ب٩ ًلی جہـِم، یزیس ب٩ زریٍ، ًبساہلل ب٩ ًو٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبرک رضی اہلل  :  ویرا

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ٣ُحَ  ِوٕ٪  ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ََِصُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ٔسير ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٤َّ  ٩ًَِ ی٩َ 

 َٓ ََِشاْ٪ بٔدَٔلا٣ٔطٔ  ٔ ٔ َوأََخَذ إ ٌٔيرٔظ ًَلَی َب َس  ٌَ َٗ َِٟيِو٦ُ  ا كَاَ٪ َذَٟٔک ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َة  اُٟوا ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ َٗ ا٢َ أََتِسُروَ٪ أَیَّ یَِو٦ٕ َصَذا  َ٘

َُّط َسُيَش  َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ٥ُ٠ًَِ َحً ٕ اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ أَیُّ َطِضز َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َِٟيَص بَٔيِو٦ٔ ا٨ََِّٟحٔ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ يطٔ ٔسَوی اِس٤ٔطٔ  ِّ٤

أَیُّ بَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بَلَی َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ٔة  ِٟٔححَّ َِٟيَص بٔٔذی ا ا٢َ أَ َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ ٨َ٠ُِٗاَصَذا  ٥ُ٠ًَِ  ٠َٕس َصَذا  اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ

ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ   ٔ َِٟب٠َِسة َِٟيَص بٔا ا٢َ أَ َٗ يطٔ ٔسَوی اِس٤ٔطٔ  َّطُ َسيَُش٤ِّ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ا٢َ َحً إٔ٪َّ ز٣َٔائ٥َُِٜ َوأ٣ََِواَل٥ُِٜ  َٗ َٓ

 ٔ ٣َٔة یَِو٥ُِٜ٣ٔ َصَذا ف َُحِ َٛ ا٦ْ  ٠َِي٥ُِٜ رَحَ ًَ اَؿ٥ُِٜ  ٔلَی َوأرَِعَ َ إ أ َٔ َٜ ِ ا٢َ ث٥َُّ ا٧ َٗ ائَٔب  َِ ِٟ اصُٔس ا ِّ اٟظَّ ٠ِیَُب٠ِّ َٓ ٥ِ َصَذا  ُٛ ٥ِ َصَذا فٔی ب٠ََٔس ُٛ ٔ ی َطِضز

َش٤ََضا بَِی٨َ٨َا َ٘ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ٕة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٔلَی ُجزَِي ََٓذبََحُض٤َا َوإ ِبَظئِن أ٠َ٣ََِحئِن  َٛ 

ی، سیدی نب زرعی، دبعاہلل نب ترؿ، دمحم نب ریس

م

 

 ہ ض
د

نی، رضحت دبعارلنمح نب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رصن نب یلع 

رفاتی رکےت ںیہ ہک  ب دؿ اھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ افٹن  ر ت ےھٹ افر اکی آدیم  ے اس یک اگلؾ ڑکپ یل افر آپ یلص 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب  اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک مت اجےتن نو ہک آج وکاسن دؿ ےہ؟ احصہب

اج ےتن ںیہ اہیں کت ہک مہ  ے امگؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک انؾ ےک العفہ انؾ رںیھک ےگ۔  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 روسؽ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی وکاسن فملس  ے رفامای ایک ہی رحن اک دؿ  ںیہ؟ مہ  ے رعض ایک ویکں  ںیہ اے اہلل ےک

ی ہ ےہ؟ مہ  ے رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب اج ےتن ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ہی ذفاہجحل  ںیہ۔ مہ  ے

 

ی ہ 
م

 

ض ایک اہلل افر اس اک روسؽ رتہب یہ اج ےتن رعض ایک ویکں  ںیہ، اے اہلل ےک روسؽ۔ آپ  ے رفامای ہی وکؿ اس رہش ےہ؟ مہ  ے رع

ںیہ رافی ےتہک ںیہ اہیں کت ہک مہ  ے امگؿ ایک ہک آپ اس ےک انؾ ےک العفہ وکیئ افر انؾ رںیھک ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

 ماارے وخؿ افر رفامای ایک ہی رہش )ہکم(  ںیہ ےہ؟ مہ  ے رعض ایک ویکں  ںیہ، اے اہلل ےک روسؽ۔ آپ  ے رفامای ےب کش 
ہ

 

ہ

اہمترے اومؽ افر اہمتری زعںیت مت  ر ایس رطح رحاؾ ںیہ  س رطح اہمترا ہی دؿ اس ےنیہم افر اس رہش ںیم رحاؾ ےہ  س وموجد 

وگ اغبئ وک )ہی ابت( اچنہپ دںی۔ رھپ آپ دف رسیئم ڈنیموھں یک رطػ وتمہج نو ے افر ا ںیہ ذحب ایک افر رھپ آپ رکبویں ےک 

 وتمہج نو ے افر ا ںیہ امہرے درایمؿ میسقت رکدای۔ اکی رویڑ یک رطػ

ی، سیدی نب زرعی، دبعاہلل نب ترؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت دبعارلنمح نب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
د

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 وخؿ امؽ افر زعت یک دشت ایبؿ ںیم ۔

     1891    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ح٤از ب٩ ٣شٌسہ، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، حرضت ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ابوبرکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی َحسَّ  ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َة  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی برَِکَ ًَ ا٢َ  َٗ ْس  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َسَة  ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا َح٤َّ

ا٢َ َوَرُج١ْ  َٗ  ٕ ٌٔير ًَلَی َب ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟيِو٦ُ َج٠ََص ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا كَاَ٪ َذَٟٔک ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٔ أَبٔيطٔ  ا٢َ بٔدَٔلا٣ٔطٔ آخْٔذ ب َٗ ز٣َٔا٣ٔطٔ أَِو 

 ٍٕ  ََٓذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث یَزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ

دمحم نب ینثم، امحد نب دعسمہ، انب ترؿ، دمحم، رضحت دبع ارلنمح نب اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اس 

افٹن  ر ت ےھٹ افر اکی آدیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افٹن یک اگلؾ دؿ )ۃجح اوداع(  ب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  ے فاال اھت۔ ابیق دحثی سیدی نب زرعی یک رطح رفاتی یک۔

 

 
 پ

 دمحم نب ینثم، امحد نب دعسمہ، انب ترؿ، دمحم، رضحت دبع ارلنمح نب اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 وخؿ امؽ افر زعت یک دشت ایبؿ ںیم ۔



 

 

     1892    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زح٤ا٪ ب٩ ابی برکہ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪، یحٌی ب٩ سٌيس، َقة ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ًبساٟ :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ةُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َُقَّ ٌٔيٕس َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِي٤ُوٕ٪ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ ٔسيرٔی٩َ  َح٤َّ

 ١ُ ـَ ِٓ ٔسی أَ ِٔ ََ ٩ًَِ َرُج١ٕ آََخَ صَُو فٔی  َة َو ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َة و َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ ًَ  ٩ِ٣ٔ

 ٔ ةُ بٔإِٔس٨َاز ث٨ََا َُقَّ ٤ِزٕو َحسَّ ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ًَِبُس ا  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  اَُل َحسَّ َٗ إغ  ٌٔيٕس َوَسِمَّ اٟزَُّج١َ  َجَب٠ََة َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َٔخَ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا٨َّٟ ح٤َُيِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُٗوا َس ب٩َِ  ا٢َ أَیُّ یَِو٦ٕ صََذا َوَسا َ٘ َٓ َِحٔ 

اَؿ٥ُِٜ َوَُل  َُّط َُل یَِذَُکُ َوأرَِعَ ِوٕ٪ َُيَِر أ٧َ ًَ ١ِْٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ  َِٟحٔسیَث ب٤ٔٔ َِٟحٔسیٔث ا ا٢َ فٔی ا َٗ َسُظ َو ٌِ ِبَظئِن َو٣َا َب َٛ ٔلَی  أَ إ َٔ َٜ ِ  یَِذَُکُ ث٥َُّ ا٧

ُت  ِِ ٥ُِ أََُل َص١ِ ب٠ََّ ِوَ٪ َربَّٜ َ٘ ٔلَی یَِو٦ٔ َت٠ِ ٥ِ صََذا إ ُٛ ٥ِ َصَذا فٔی ب٠ََٔس ُٛ ٔ ٣َٔة َیِو٥ُِٜ٣ٔ صََذا فٔی َطِضز َُحِ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِطَضِس َٛ َٗ  ٥ِ ٌَ ََ اُٟوا  َٗ 

احمت نب ومیمؿ، ییحی نب دیعس، رقة نب اخدل، دمحم نب ریسنی، دبعارلنمح نب ایب رکبہ ایس دحثی یک افر اانسد ذرک یک ںیہ۔ دمحم نب 

رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رحن ےک دؿ ہبطخ اراشد رفامای ہی دؿ 

 سگر یکچ  نکی اس دحثی ںیم اہمتری زعت اک ظفل ذرک  ںیہ ایک افر ہن ہی ذرک ایک ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل وکؿ اس ےہ؟ ابیق دحثی

فملس ڈنیموھں یک رطػ وتمہج نو ے افر وج اس ےک دعب ےہ افر اس دحثی ںیم ہی ےہ ہک )اہمترا وخؿ فریغہ( اس دؿ یک رحتم یک 

رے اےنپ رب ےس الماقت ےک دؿ کت۔ آاگہ رنو ایک ںیم  ے اچنہپ دای؟ احصہب رک اؾ رطح ےہ۔ اس ےنیہم ںیم افر اس رہش ںیم اہمت

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اے اہلل وگاہ رہ۔

 ؿ نب ایب رکبہدمحم نب احمت نب ومیمؿ، ییحی نب دیعس، رقة نب اخدل، دمحم نب ریسنی، دبعارلامح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لتق ےک ارقار یک تحص افر وتقمؽ ےک فیل وک قح صاصص افر اس ےس اعمیف بلط رک  ے ےک ا ت

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےس اعمیف بلط رک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم لتق ےک ارقار یک تحص افر وتقمؽ ےک فیل وک قح صاصص

     1893    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، ابویو٧ص، س٤اک ب٩ رحب، ٤٘٠ًہ اب٩ وائ١، حرضت وائ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ثَُط أَ٪َّ َحسَّ ٤ََة ب٩َِ َوائ١ٕٔ َحسَّ َ٘ ٠ِ ًَ ٕب أَ٪َّ  ٞٔ ب٩ِٔ رَحِ ٩ًَِ ٔس٤َا ث٨ََا أَبُو یُو٧َُص  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ



 

 

 ٔ وزُ آََخَ ب ُ٘ ٥َ إٔذِ َجاَء َرُج١ْ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل أًْس ٣َ َ٘ َٟ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ثَطُ  ٌَ أَبَاُظ َحسَّ َت١َ ٨ِٔش َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َصَذا  َ٘ َٓ ٕة 

 ًَ ٤ُِت  َٗ ِٖ أَ ٔ تَر ٌِ ٥َِٟ َي ِو  َٟ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َت٠َِتُط  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ أَخٔی  َٗ َت٠َِتُط  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٨ََة  ِٟبَیِّ ٠َِيطٔ ا

٨ُِت أ٧ََا ُٛ ا٢َ  َٗ َت٠َِتطُ  َٗ  َٕ ِي َٟطُ اٟ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َت٠ُِتُط  َ٘ َٓ ٧ٔطٔ  ًَلَى ََقِ أِٔض  َٔ ِٟ بُِتطُ بٔا َٓرَضَ َبىٔی  ـَ أَُِ َٓ َشبَّىٔی  َٓ ٨َّٔيیُّ َوصَُو ٧َِدتَبُٔم ٩ِ٣ٔ َطَحَزةٕ 

 َٓ ا٢َ ٣َا لٔی ٣َا٢ْ إُٔلَّ َٛٔشائٔی َو َٗ  َٝ ٔش ِٔ ََ  ٩ًَِ یطٔ  َٝ ٩ِ٣ٔ َشِیٕء تَُذزِّ َٟ ٥َ َص١ِ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  َٝ َػل ِو٣َ َٗ تََرى  َٓ ا٢َ  َٗ أِٔسی 

ا٧َِل٠َ  َٓ  َٝ َٝ َػاحَٔب َ ا٢َ زُو٧ َٗ تٔطٔ َو ٌَ َِٟيطٔ ب٨ِٔٔش ٔ مَى إ َٞ ََفَ ِومٔی ٩ِ٣ٔ َذا َٗ ًَلَى  ا٢َ أ٧ََا أَصَِوُ٪  َٗ  َٝ َ ا٢َ َيِظتَرُو٧ َٗ َّى  ا َول َّ٤٠َ َٓ َٙ بٔطٔ اٟزَُّج١ُ 

َت٠َطُ  َٗ ٥َ إِٔ٪  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ٠ُطُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِْ ُضَو ٣ٔ َٓ َت٠َُط  َٗ ٠َُِٗت إِٔ٪   َٝ َّ ىٔی أ٧َ َِ َُّط ب٠ََ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٍَ َج ٠ُُط ََفَ ِْ ُضَو ٣ٔ َٓ

 ِ َٝ َوإٔث ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ََا تُزٔیُس أَِ٪ َیبَُذ بٔإٔث٤ِٔ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  َٞ ٔ َٝ َوأََخِذتُُط بٔأ٣َِز ٔ ا٢َ  ٥ٔ َػاحٔب َٗ ٠َّطُ  ٌَ َٟ ا٢َ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  َٗ

َّى َسبٔي٠َطُ  تٔطٔ َوَخل ٌَ مَى ب٨ِٔٔش ا٢َ ََفَ َٗ  َٞ َذا َٛ  َٞ إٔ٪َّ َذا َٓ ا٢َ  َٗ  بَلَى 

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، اوبوی،س، امسک نب رحب، ہمقلع انب فالئ، رضحت فالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن 

اا اھت اس  ے اہکرکمی یلص اہلل ہیلع

 

ح ی
 
ت

 

ھی

ہ

اے اہلل ےک روسؽ!   فآہل فملس ےک اسھت ےنھٹیب فاال اھت آدیم آای وج دفرسے آدیم وک  ہمس ےس 

اس  ے ریمے اھبیئ وک لتق ایک ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و  ے اےس لتق ایک؟ دمیع  ے اہک ارگ اس  ے 

آ ش رکفں اگ اس  ے اہک یج اہں ںیم  ے اےس لتق ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہک  و  ے اےس اضاراػ ہن ایک  و ںیم وگایہ 

سک فہج ےس لتق ایک؟ اس  ے اہک ںیم افر فہ دفونں درتخ ےس ےتپ اھجڑ رےہ ےھت ہک اس  ے ےھجم اگیل دے رک ہصغ دالای ںیم  ے 

 و اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ریتے اپس وکیئ زیچ ےہ  اہلکڑی ےس اس ےک رس ںیم رضب امر رک اےس لتق رک دای

وج  و اےس اینپ اجؿ ےک دبہل ںیم ادا رکےکس؟ اس  ے رعض ایک ہک ریمے اپس ریمی اچدر افر اہلکڑی ےک وسا وکیئ زیچ  ںیہ ےہ آپ 

ایخؽ ےہ ہک فہ ےھجت ڑھچا ےل یگ اس  ے رعض ایک ںیم اینپ وقؾ  ر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتی وقؾ ےک ابرے ںیم ریتا ایک 

اس ےس یھب زایدہ آاسؿ نوں ینعی ریمی وکیئ فتعق  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فہ  ہمس اس ینعی فارث وتقمؽ یک رطػ 

ی  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے کنیھپ دای افر رفامای ہک اےنپ اس یھ وک ےل اج فہ آدیم اےس ےل رک الچ  ب اس  ے ھٹیپ ریھپ

رفامای ارگ اس  ے اےس لتق رک دای  و ہی یھب ایس یک رطح نو اج ے اگ فہ آدیم وٹ آای افر رعض یک اے اہلل ےک روسؽ ےھجم ہی ابت یچنہپ 

 ے اگ احالہکن ںیم  ے اےس آپ یلص ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےہ ہک ارگ فہ اےس لتق رکے اگ  و ایس یک رطح نو اج

اس یھ اک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک یہ مکح ےس ڑکپا ےہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و  ںیہ اچاتہ ہک فہ ریتا افر ریتے

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ویکں  انگہ ٹیمس ےل؟ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی نواگ؟ آپ یلص اہلل

 ںیہ اس  ے اہک ارگ ااسی یہ ےہ  و تہب ااھچ ہی ایس رطح ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک اس  ے اس اک  ہمس کنیھپ دای افر اس ےک راہتس وک وھکؽ 



 

 

 دای ینعی آزاد رکدای۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، اوبوی،س، امسک نب رحب، ہمقلع انب فالئ، رضحت فالئ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 لتق ےک ارقار یک تحص افر وتقمؽ ےک فیل وک قح صاصص افر اس ےس اعمیف بلط رک  ے ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1894    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، سٌيس ب٩ س٠امی٪، ہظي٥، اس٤اًي١ ب٩ سا٥ٟ، حرضت ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا صَُظِي٥ْ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َ٪ َحسَّ ٌٔيُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ٤ََة ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ 

ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ اَز َولٔیَّ ا َٗ َ أ َٓ َت١َ َرُجَّل  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔزُج١ٕ  ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أ َٗ ْة  أَبٔيطٔ  ٌَ َٙ بٔطٔ َوفٔی ٨ًُُ٘ٔطٔ َِٔش َٓا٧َِل٠َ ٨ِ٣ُٔط 

ا٢َ َرُسو َٗ ا أَِزبََز  َّ٤٠َ َٓ َ٘ َیُحزَُّصا  ُط ٣َ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َتَی َرُج١ْ اٟزَُّج١َ  أ َٓ ُتو٢ُ فٔی ا٨َّٟارٔ  ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ َوا َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ََٟة ٢ُ اہللٔ َػل ا

َٔک َٟٔحبٔئب  ُت ذَٟ ََٓذََکِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ  ا٢َ إِٔس٤َ َٗ ٨ُِط  ًَ َّی  َدل َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَىٔی  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت 

َبَی أ َٓ ٨ُِط  ًَ َو  ُٔ ٌِ َُٟط أَِ٪ َي َ ٤ََّا َسأ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  اب٩ُِ أَِطَو

رفاتی رکےت ںیہ ہک  دمحم نب احمت، دیعس نب امیلسؿ، ،میش، اامسلیع نب اسمل، رضحت ہمقلع نب فالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس

 رک اس 
 
ح

 

 هت
کت

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی آدیم الای ایگ  س  ے اکی آدیم وک لتق ایک اھت افر وتقمؽ اک فارث اےس 

آہل اح تل ںیم ےل الچ ہک اس یک رگدؿ ںیم  ہمس اھت  س ےس اےس اتٹیسھگ اھت۔  ب اس  ے ھٹیپ ریھپی  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

فملس  ے رفامای اقلت افر وتقمؽ دفونں یمنہج ںیہ۔  س اکی آدیم فراث وتقمؽ ےک اپس آای اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 

 ہی اراشد اتبای  و اس  ے اقلت وک ٹوھڑ دای۔ اامسلیع نب اسمل  ے اہک ںیم  ے بیبح نب اثتب ہیلع االسلؾ ےس اس اک ذرک ایک  و اس  ے اہک

ےھجم انب اوشع  ے ہی دحثی ایبؿ یک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فارث وتقمؽ ےس اعمػ رک ے اک اہک اھت  و اس  ے ااکنر ہک 

 رکدای۔

 دمحم نب احمت، دیعس نب امیلسؿ، ،میش، اامسلیع نب اسمل، رضحت ہمقلع نب فالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لمح ےک ےچب یک دتی افر لتق اطخ افر ہبش دمع ںیم دتی ےک فوجب ےک ایبؿ



 

 

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 لمح ےک ےچب یک دتی افر لتق اطخ افر ہبش دمع ںیم دتی ےک فوجب ےک ایبؿ

     1895    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ی١ِٕ َر٣َِت  ا٣َِزأََتئِن ٩ِ٣ٔ صَُذ َحسَّ

ِبٕس أَِو  ًَ زَّةٕ  ُِ ٥َ بٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َضی ٓٔيطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َحِت َج٨ٔی٨ََضا  َِطَ َٓ ی    أ٣ََةٕ إِٔحَساص٤َُا اِْلَُِخَ

ںیم ےس اکی  ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ینب زہلی یک دف ترر وں

 تررت  ے دفرسی وک اکنیھپ )داکھ دای(  و اس اک ہچب اضعئ نوایگ۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ںیم اکی الغؾ ای ویڈی وطبر

 اتفاؿ ادا رک ے اک ہلصیف رفامای۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 لمح ےک ےچب یک دتی افر لتق اطخ افر ہبش دمع ںیم دتی ےک فوجب ےک ایبؿ

     1896    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س، ٟيث، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌي :  راوی

 َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َِٟيْث  ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی و َحسَّ َضی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ طُ 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  ًَ ًَ اہللُ  ُٗٔضَی  ًَّٟٔی  ٤َِٟزِأََة ا ِبٕس أَِو أ٣ََٕة ث٥َُّ إٔ٪َّ ا ًَ  ٕ زَّة ُِ ّتا بٔ َم ٣َیِّ َ٘ َِٟحَياَ٪ َس ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ٔ َج٨ٔئن ا٣َِزأَة زَّة ُِ ِٟ ٠َِيَضا بٔا

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔأَ٪َّ ٣ٔيَراثََضا ٟٔب٨َٔيَضا َوَزِؤجضَ  َّی اہللُ  َضی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِّٓيِت  ًََؼبَتَٔضاتُُو ًَلَی   ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ  ا َوأَ٪َّ ا

ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ایحلؿ یک اکی تررت ےک 

 ہلصیف رفامای رھپ فہ تررت لمح ےک ےچب ںیم وج رمدہ اضعئ نوایگ اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی الغؾ ای ویڈی ادا رک ے اک

  س ےک الخػ الغؾ ادا رک ے اک ہلصیف ایک ایگ اھت وفت نویئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلصیف رفامای ہک اس یک فراتث اس یک

 افالد افر اخفدن ےک ےیل نویگ افر دتی اس ےک اخدناؿ  ر نو یگ۔

 ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، انب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...لمح ےک ےچب یک دتی افر لتق اطخ افر ہبش دمع ںیم دتی ےک ف وجب ےک ایبؿ

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

  دمع ںیم دتی ےک ف وجب ےک ایبؿلمح ےک ےچب یک دتی افر لتق اطخ افر ہبش

     1897    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اب٩ وہب، رح٠٣ہ اب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شيب، س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔ حَ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ و َحسَّ حٔئيیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتُّ ث٨ََا رَحِ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب ح و َحسَّ اب٩ِٔ سَّ

تََت٠َِت ا٣َِزأََتا ِٗ ا٢َ ا َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ًَ ٔب َوأَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٤َُِٟشيَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٣َِت إِٔحَساص٤َُا ٔطَضإب  ٔ٪ ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ ََفَ

 َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اِخَتَؼ٤ُوا إ َٓ َت٠َِتَضا َو٣َا فٔی بَِل٨َٔضا  َ٘ َٓ  ٕ ی بَٔحَحز ٠ًََِيطٔ اِْلَُِخَ َّی اہللُ  َضی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘

بِ  ًَ ْة  ٥َ أَ٪َّ زٔیََة َج٨ٔی٨َٔضا َُغَّ ا٢َ َح١ُ٤َ ب٩ُِ َوَس٠َّ َ٘ َٓ ُض٥ِ  ٌَ ََٟسَصا َو٩ِ٣َ ٣َ ثََضا َو ًَا٠َٔٗتَٔضا َوَورَّ ًَلَی  ٤َِٟزِأَةٔ  َضی بٔٔسَیٔة ا َٗ ْس أَِو َؤٟيَسْة َو

 ٔ٤ َٓ َٙ َوَُل اِسَتَض١َّ  َب َوَُل أَك١ََ َوَُل ٧ََل ٦ُ ٩ِ٣َ َُل َْشٔ َٕ أََِغَ ِي َٛ ُِٟضَذلٔیُّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ةٔ ا َِ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ١ُِْ ا٨َّٟابٔ َ٘ َٓ َذَٟٔک یَُل١ُّ 

 ٍَ َّٟٔذی َسَح ٌٔطٔ ا أ٪ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َسِح ٤ََّا صََذا ٩ِ٣ٔ إِٔخَوأ٪ اِلُٜضَّ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 اہلل اوباطرہ، انب فبہ، رحہلم انب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، انب بیسم، ہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ذہلی یک دف تررںیت ڑل ڑپںی اس ںیم ےس اکی  ے دفرسی یک رطػ رھتپ اکنیھپ  و فہ افر وج اس ےک ٹیپ 

 ںیم اھت یالک نو ےئگ اوہنں )وانیقح(  ے اانپ رادہم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آ ش ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل

آہل فملس  ے ٹیپ ےک ےچب یک دتی ںیم الغؾ ای ویڈی اک ہلصیف ایک افر تررت یک دتی اک ہلصیف امر ے فایل تررت ےک اخدناؿ  ر ہیلع ف

دےنی اک ایک افر اس ےک ےٹیب وک اس اک فارث انبای افر وج اؿ ےک اسھت نوں۔ لمح نب انہغب اذہلیل  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم 

ا رکفں؟  س  ے ہن ایپ افر ہن اھکای ہن وبال افر ہن الچای  س اس رطح ےک ےچب یک دتی وک  اال اجات ےہ  و روسؽ اہلل یلص اس اک اتفاؿ ےسیک اد

 اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی اینپ اقہیف دنبی فایل وگتفگ یک فہج ےس اکونہں اک اھبیئ ےہ

، انب باہب، انب بیسم، ہملس نب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ اوباطرہ، انب فبہ، رحہلم انب ییحی، انب فبہ، وی،س :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 لمح ےک ےچب یک دتی افر لتق اطخ افر ہبش دمع ںیم دتی ےک ف وجب ےک ایبؿ

     1898    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  تََت٠َِت ا٣َِزأََتأ٪  و َحسَّ ِٗ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  أَبٔی َس٤َ٠ََة 

 ُ١ٔ٘ ٌِ ََ  َٕ ِي َٛ ائ١ْٔ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُض٥ِ َو ٌَ ََٟسَصا َو٩ِ٣َ ٣َ ثََضا َو ٥ِ یَِذَُکِ َوَورَّ َٟ تٔطٔ َو َِٟحٔسیَث بٔ٘ٔؼَّ َٚ ا ٥ِ ُيَش٥ِّ َح١َ٤َ ب٩َِ  َوَسا َٟ َو

 ٣َأٟٕک 

، زرہی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دف تررںیت ڑل ڑپںی۔ ابیق دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم

دحثی سگر یگ  نکی اس دحثی ںیم ہی ذرک  ںیہ ہک آپ  ے اس ےک ےٹیب افر وج اؿ ےک اسھت نوں وک فارث انبای افر اہک ےنہک فاےل 

  ںیہ ایل۔ ے مہ دتی ےسیک ادا رکںی افر لمح نب امکل اک انؾ 

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 تی ےک ف وجب ےک ایبؿلمح ےک ےچب یک دتی افر لتق اطخ افر ہبش دمع ںیم د

     1899    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، ًبيس ب٩ َـي٠ہ خزاعی، حرضت ٣ِيرہ طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٤ُِِٟٔيَرةٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ا ُِٟدزَاعٔیِّ  ِي٠ََة ا ـَ ٩ًَِ ًُبَِئس ب٩ِٔ َُ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا َجزٔیْز 

ا٢َ َوإِٔحَساص٤َُا ِٟٔحَيا٧ٔيَّ  َٗ َت٠َِتَضا  َ٘ َٓ ُِٓشَلإن َوهَٔی حُِبلَی   ٔ ٤ُوز ٌَ َتَضا بٔ بَِت ا٣َِزأَْة ََضَّ ا٢َ ََضَ َٗ َبَة  ٌِ ١َ ُط ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ َرُسو٢ُ اہللٔ ْة 

ا٢َ َرجُ  َ٘ َٓ ّة ٤َٟٔا فٔی بَِل٨َٔضا  ات٠َٔٔة َوَُغَّ َ٘ ِٟ ًََؼَبةٔ ا ًَلَی  َٟةٔ  ُتو ِ٘ ٤َ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ زٔیََة ا ًَ َّی اہللُ  َز٦ُ زٔیََة َػل ِِ ََ َ ات٠َٔٔة أ َ٘ ِٟ ًََؼَبةٔ ا  ١ْ ٩ِ٣ٔ

١ُِْ َذَٟٔک یَُل  ٔ٤ َٓ َب َوَُل اِسَتَض١َّ  ا٢َ ٩ِ٣َ َُل أَك١ََ َوَُل َْشٔ َٗ أب  ٍٔ اِْلرَِعَ َشِح َٛ  ٍْ ٥َ أََسِح ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ُّ١

یَةَ  ٠َِيض٥ِٔ اٟسِّ ًَ  ١َ ٌَ  َوَج

ی لہ زخایع، رضحت ریغمہ ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

 

ص

 

ت
ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

 ے اینپ وسنک وک ہمیخ یک ڑکلی ےس امرا اس احؽ ںیم ہک فہ احہلم  یھ۔ اس  ے اےس یالک رکدای افر اؿ ںیم ےس اکی ایحلہین تررت 



 

 

 یھ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وتقمہل یک دتی اقہلت ےک فاروثں  ر ریھک افر اکی الغؾ ٹیپ ےک ےچب یک فہج ےس اقہلت 

کی آدیم  ے رعض ایک ایک مہ اس یک دتی ادا رکںی  س  ے ہن اھکای افر ہن ایپ افر ہن اخیچالچ۔  س اےسی ہچب یک ےک رہتش دارفں ںیم ےس ا

 دتی  ںیہ دی اجیت۔  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ہی داہی ںوں یک رطح عجسم )انبفیٹ( وگتفگ رکات ےہ افر اؿ  ر

 دتی الزؾ رکدی۔

ی لہ زخایع، رضحت ریغمہ ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ :  رافی

 

ص

 

ت
 نب اربامیہ یلظنح، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 تی ےک ف وجب ےک ایبؿلمح ےک ےچب یک دتی افر لتق اطخ افر ہبش دمع ںیم د

     1900    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، ٣ٔـ١، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، ًبيس اب٩ َـي٠ہ، حرضت ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ِي٠ََة  ـَ ٩ًَِ ًُبَِئس ب٩ِٔ َُ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ١ْ َـّ َٔ ث٨ََا ٣ُ َز٦َ َحسَّ

َّی اہللُ ُتَٔی ٓٔيطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ ٔ ُِٓشَلإن  ٤ُوز ٌَ َتَضا بٔ َت٠َِت ََضَّ َٗ َبَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيَرة ًَلَی ا َضی  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٌٔ َ ًََؼبَتَٔضا أ٧ََٔسی ٩ِ٣َ َُل ك ُف  ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ  ٕ زَّة ُِ َِٟح٨ٔئن بٔ َضی فٔی ا َ٘ َٓ یَةٔ َوكَا٧َِت َحا٣َّٔل  َب َوَُل َػاَح ًَا٠َٔٗتَٔضا بٔاٟسِّ ٥َ َوَُل َْشٔ

أب  ٍٔ اِْلرَِعَ َشِح َٛ  ٍْ ا٢َ َسِح َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ١ُِْ َذَٟٔک یَُل١ُّ  اِسَتَض١َّ َو٣ٔ َٓ 

ی لہ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دمحم نب راعف، ییحی نب آ

 

ص

 

ت
دؾ، لضفم، وصنمر، اربامیہ، دیبع انب 

تررت  ے اینپ وسنک وک ہمیخ یک ڑکلی ےک اسھت یالک رکدای  و اس رادہم ںیم روسؽ اہلل یک دختم ںیم الای ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع 

 اک ہلصیف ایک۔ فہ احہلم  یھ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ٹیپ ےک ےچب اک دبہل اکی الغؾ فآہل فملس  ے )اقہلت( ےک اخدناؿ  ر دتی

یک  ادا رک ے اک ہلصیف ایک۔ اس ےک ضعب رہتش دارفں  ے اہک ایک مہ اس یک دتی ادا رکںی  س ہن اھکای افر ایپ افر اخیچ ہن الچای افر اس رطح

 فآہل فملس  ے رفامای ہی داہی وں یک رطح عجسم وگتفگ ےہ دتی  ںیہ دی اجیت۔  و آپ یلص اہلل ہیلع

ی لہ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ص

 

ت
 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم، وصنمر، اربامیہ، دیبع انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   باب

 لمح ےک ےچب یک دتی افر لتق اطخ افر ہبش دمع ںیم دتی ےک ف وجب ےک ایبؿ



 

 

     1901    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، ٨٣ؼور، جزیز، ٣ٔـ١ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر بَٔضَذا ا َحسَّ َياَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  اَُل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٔ َحات٥ٕٔ َو٣َُح٤َّ ِْلِٔس٨َاز

 ١ٕ َـّ َٔ ٕ َو٣ُ ىَی َحسٔیٔث َجزٔیز ٌِ ١َِْ ٣َ ٣ٔ 

 دحثی یک دفرسی ا دن ذرک یک ےہ۔ دمحم نب احمت، دمحم نب  ،رر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، وصنمر، رجری، لضفم ایس

 دمحم نب احمت، دمحم نب  ،رر، دبعارلامحؿ نب دہمی، ایفسؿ، وصنمر، رجری، لضفم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 ہبش دمع ںیم دتی ےک ف وجب ےک ایبؿ لمح ےک ےچب یک دتی افر لتق اطخ افر

     1902    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، حرضت ٨٣ؼور رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٕ  و َحسَّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اُٟوا َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ب٩ُِ ا

زَّ  ُِ َضی ٓٔيطٔ بٔ َ٘ َٓ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ  ٍَ َذَٟٔک إ ٔ َلِت ََفُٓ َ٘ أَِس َٓ َُيَِر أَ٪َّ ٓٔيطٔ  تٔطٔ  َِٟحٔسیَث بٔ٘ٔؼَّ ًَلَی أَِو بٔإِٔس٨َازٔص٥ِٔ ا ٠َُط  ٌَ ٥َِٟ ةٕ َوَج ٤َِٟزِأَةٔ َو َٟٔيأئ ا

 ٔ ٤َِٟزِأَة َِٟحٔسیٔث زَٔیَة ا  یَِذَُکِ فٔی ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یھب اؿ اانسد ےس ہی دحثی ایس

ت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت اچنہپیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رطح رفاتی یک ےہ۔ اس ںیم ہی یھب ےہ ہک فہ رگایئ یئگ افر ہی اب

فملس  ے اس ںیم اکی الغؾ اک ہلصیف ایک افر اےس تررت ےک رہتش دارفں ےک ذہم الزؾ ایک افر اس دحثی ںیم تررت یک دتی اک ذرک 

  ںیہ۔

 ، رضحت وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ :   ابب

 لمح ےک ےچب یک دتی افر لتق اطخ افر ہبش دمع ںیم دتی ےک ف وجب ےک ایبؿ

     1903    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابی برک، اسحاٚ، وٛيٍ، ہظا٦ ب٩ رعوة، حرضت ٣شور ب٩  :  راوی

 ٣َخ٣ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ُى ْٔل ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َوا٠َّٟ یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََا و َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ َو َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا  ا٢َ إِٔسَح َٗ بٔی برَِکٕ 

أب اِس  َِٟدلَّ أ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ اِْلََخَ َٗ ٣ََة  ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣ََِخَ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٍْ َتَظاَر ا٨َّٟاَض فٔی َوٛٔي

بَ  ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ ُط ٤َِٟزِأَةٔ ا ا٢َ ٤ًَُزُ إ٣ََِٔلٔؾ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَِبٕس أَِو أ٣ََٕة  زَّةٕ  ُِ َضی ٓٔيطٔ بٔ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َطضِٔسُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ٘ َٓ  َة 

ُس ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ةَ  َظضَٔس ٣َُح٤َّ َٓ ا٢َ  َٗ َک  ٌَ  ائِتٔىٔی ب٩ِ٤َٔ َيِظَضُس ٣َ

ااحسؼ، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، ایب رکب، 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ووگں ےس تررت ےک ٹیپ ےک ابرے ںیم وشمرہ بلط ایک  و ریخمہ نب 

 فآہل فملس  ے اس ںیم اکی الغؾ ای ابدنی اک ہبعش  ے اہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع

ہلصیف ایک۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای وج ریتے اسھت اس ابت یک وگایہ داتی ےہ اےس ریمے اپس ےل آؤ۔  و دمحم نب 

 ہملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اؿ یک وگایہ دی۔

امیہ، ایب رکب، ااحسؼ، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب ارب :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ : ابب

 ...وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم وچری

     1904    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ٤ًزة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہا



 

 

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوإِٔسَح أ٪ أَِخبََر٧َا  َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ث٨ََا و  ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َٗ ُى َٟٔيِحٌَی  ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟت كَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ٍٔ  َوَس ُس َٚ فٔی ُربِ ارٔ ٍُ اٟشَّ َل ِ٘ ٥َ َي َّ٠

ََٓؼأًّسا  زٔی٨َإر 

ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رمعة، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 ےس زایدہ ںیماہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وچاھتیئ دانیر ںیم وچر اک اہھت اکےتٹ ےھت ای اس 

 ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رمعة، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اصنب ےک ایبؿ ںیموچری یک دح افر اس ےک 

     1905    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، س٠امی٪ ب٩ ْٛير،  :  راوی

 ابزاہي٥ ب٩ سٌس، زہزی

ِبُس  ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  و َحسَّ ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ اَُل أَِخبََر٧َا  َٗ ب٩ُِ ح٤َُِيٕس 

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ُض٥ِ  ٕس ك٠ُُّ ٌِ ٕ َوإٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ َس ْٔير َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٠ِْٔطٔ َحسَّ ٔ  ب٤ٔٔ  فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز

ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امیلسؿ نب ریثک، اربامیہ نب دعس، زرہی ایس 

 دحثی ےک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ۔

سیدی نب اہرفؿ، امیلسؿ نب ریثک، اربامیہ نب دعس،  ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اوبرکب نب ایب ہبیش، :  رافی

 زرہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1906    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، وٟيس ب٩ طحاَ، اب٩ وہب، یو٧ص، طہاب، رعوة، ٤ًزہ، ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی



 

 

 ٣َ ُى ٠َِٟٔؤٟئس َورَحِ ِٔ َٕ َوا٠َّٟ َِٟؤٟيُس ب٩ُِ ُطَحا ث٨ََا ا ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َوَحسَّ ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ اُٟوا َحسَّ و َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب ٠ََة 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ َوَة َو ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٍُ یَُس أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َل ِ٘ ا٢َ َُل ُت َٗ  ٥َ َس٠َّ

ََٓؼأًّسا ٍٔ زٔی٨َإر  ٚٔ إُٔلَّ فٔی ُربِ ارٔ  اٟشَّ

نب اجشع، انب فبہ، وی،س، باہب، رعفة، رمعہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، فدیل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وچر اک اہھت وسا ے وچاھتیئ دانیر ای اس ےس زایدہ ےک ہن اک ا اج ے

 ، رعفة، رمعہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوباطرہ، رحہلم نب ییحی، فدیل نب اجشع، انب فبہ، وی،س، باہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1907    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اح٤س ب٩ ًيسی، ہارو٪، اح٤س، اب٩ وہب، ٣َخ٣ہ، س٠امی٪ ب٩ ابی يشار، ٤ًزہ،  :  راوی

 سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ُى َٟٔضاُروَ٪ َوأَ  ِٔ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی َوا٠َّٟ ٔ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ َس اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ٔ أَِخبََر٧َا َو اصٔز ا٢َ أَبُو اٟلَّ َٗ ِح٤ََس 

ََّضا  ٤َِزَة أ٧َ ًَ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٣َُة  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣ََِخَ أ٪ َحسَّ ََّضا اِْلََخَ ُث أ٧َ ًَائَٔظَة تَُحسِّ ِت  ٌَ َس٤ٔ

 ًَ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ طُ َس٤ٔ َٗ ِو َٓ ٤َا  َٓ ٍٔ زٔی٨َإر  َِٟيُس إُٔلَّ فٔی ُربِ ٍُ ا َل ِ٘ و٢ُ َُل ُت ُ٘ ٥َ َي  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس ا،یل، ادمح نب یسیع، اہرفؿ، ادمح، انب فبہ، رخمہم، امیلسؿ نب ایب اسیر، رمعہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت اہھت ہن اک ا اج ے وسا ے وچاھتیئ دانیر ای اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے روسؽ اہلل

 اس ےس زایدہ ںیم۔

اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس ا،یل، ادمح نب یسیع، اہرفؿ، ادمح، انب فبہ، رخمہم، امیلسؿ نب ایب اسیر، رمعہ، دیسہ اعہشئ دصہقی  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1908    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ہاز، ابی برک ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ بْش ب٩ ح٥ٜ ًبسی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ ًبساہلل :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ  ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٥َٜٔ ا َِٟح ثَىٔی بِْٔشُ ب٩ُِ ا ٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟضاز ٩ٔ ا

٤َِزَة  ًَ ٚٔ إُٔلَّ فٔی٩ًَِ  ارٔ ٍُ یَُس اٟشَّ َل ِ٘ و٢ُ َُل ُت ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ ًَائَٔظَة أ٧َ ََٓؼأًّسا ٩ًَِ  ٍٔ زٔی٨َإر   ُربِ

اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی  رشب نب مکح دبعی، دبعایزعسی نب دمحم، سیدی نب دبعاہلل نب اہد، ایب رکب نب دمحم، رمعہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض

 ےہ ہک اوہنں  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت وچر اک اہھت ہن اک ا اج ے وسا ے وچاھتیئ دانیر ںیم ای اس ےس

 زایدہ ںیم۔

 دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعرشب نب مکح دبعی، دبعایزعسی نب دمحم، سیدی نب دبعاہلل نب اہد، ایب رکب نب دمحم، رمعہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1909    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابی ًا٣ز ً٘سی، ًبساہلل ب٩ جٌَف، ٣َخ٣ہ، یزیس اب٩  :  راوی

 ًبساہلل اب٩ ہاز

 ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ٩ًَِ أَبٔی  ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َج٤ٔي َّی َوإِٔسَح ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح َ و َحسَّ ث ٔسیِّ َحسَّ َ٘ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٌَ ٨َا 

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َِٟضاز ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ٣ََة  ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣ََِخَ َٟٔس ا ََفٕ ٩ِ٣ٔ َو ٌِ  َج

 اہد ایس دحثی یک ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، ااحسؼ نب وصنمر، ایب اعرم دقعی، دبعاہلل نب رفعج، رخمہم، سیدی انب دبعاہلل انب

 دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، ااحسؼ نب وصنمر، ایب اعرم دقعی، دبعاہلل نب رفعج، رخمہم، سیدی انب دبعاہلل انب اہد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1910    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ رواسی، ہظا٦ ب٩ رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

سث٨ا ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٩٤ اٟزواسي٩ٌ صظا٦ ب٩ رعوة ٩ً ابيط ٩ً ًآئظة وحسث٨ا ٣ح٤سب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير ح

ٗاٟت ٥ٟ ت٘لٍ یسسارٚ فی ًضس رسو٢ اہلل ػلی اہلل ٠ًيط وس٥٠ فی ا١ٗ ٩٣ ث٩٤ ا٤ٟح٩ جحٔة او تزض ولِک ص٤ا 

 ذوث٩ٕ٤ 

اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیمح نب دبعارلنمح رفایس، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل

حفہ ای رتس ڈاھؽ یک تمیق ےس مک ںیم وچر اک اہھت  ںیہ اک ا ایگ افر ہی دفونں )ڈاھںیل( 
د 

تمیق اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم 

 فایل ںیہ۔

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیمح نب دبعارلامحؿ رفایس، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1911    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساٟزحي٥ ب٩ س٠امی٪، ٤ًْا٪ ب٩  :  راوی

 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦

وحسث٨ا ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبة اخبر٧ا ًبسة ب٩ س٠امی٪ وح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٦ وحسث٨ا ابوبرک ب٩ ابی طیبة حسث٨ا 

ابواسا٣ة ك٠ض٥ ٩ً صظا٦ بضذااُلس٨از ٧حو حسیث اب٩ ٤٧ير ٩ً ًبساٟزحي٥ اب٩ س٠امی٪ ٦ وحسث٨ا ابوَکیب حسث٨ا 

 ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ اٟزواسی وفی حسیث ًبساٟزحي٥ وابی اسا٣ة وصو یو٣ئذ ذوث٩٤

دیمح نب دبعارلنمح ، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ ایس  امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ،

 یک زمدی اانسد ذرک یک ںیہ افر اس ںیم ےہ ہک اؿ دونں ہی تمیق فایل  یھ۔ دحثی

امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، دیمح نب دبعارلامحؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، اوبرکبی، اوبااسہم،  :  رافی

 اشہؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1912    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ أ ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ا فٔی َحسَّ ّٗ ٍَ َسارٔ َل َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  ُت 

 ٣َٔح٩ٕٓ ٗٔي٤َُتطُ ثَََلثَُة َزَراص٥َٔ 

آہل فملس  ے وچر اک اہھت اکی ا یس ییحی نب ییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 ڈاھؽ ےک دبہل ںیم اک ا  س یک تمیق نیت درامہ ےھت۔

 ییحی نب ییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم وچری

     1913    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، زہير ب٩ رحب، اب٩ ٣ْىی، یحٌی، ٗلا٪، اب٩ ٤٧ير، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ،  :  راوی

بساٟززاٚ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبيساہلل، زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ يٌىی ا ب٩ ٠ًيہ، ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ رآٍ،ً 

 سٔيا٪، ایوب سدتيانی، ایوب ب٩ ٣وسی، اس٤اًي١ ب٩

 ُ٤ِٟ ٕب َواب٩ُِ ا ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ٌٔيٕس َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ث٨ََا یَ َحسَّ اَُل َحسَّ َٗ َّی  ى ِحٌَی َوصَُو َْ

ًَلٔیُّ  ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اُ٪ ح و َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ح و  ا ُض٥ِ  ٕ ك٠ُُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز

ىٔی ابِ  ٌِ ٌٔي١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ثَىٔی َحسَّ اْز ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔي ٩َ ٠ًَُيََّة ح و َحسَّ

ِدتَٔيانٔیِّ َوأَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ أَیُّوَب اٟشَّ َياُ٪  ِٔ ٚٔ أَِخبََر٧َا ُس ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أ٣َُ ٣َُح٤َّ َة ح و وَسی َوإِٔس٤َ يَّ

٩ًَِ أَیُّوَب  َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِي٥ٕ َحسَّ ٌَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو َُ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ثَىٔی  َة َوًُبَِئس اہللٔ  َحسَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ َوإِٔس٤َ

ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ح و َحسَّ ِ٘ َة ح و َو٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی إِٔس٤َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُِٟح٤َهٔیِّ َو َياَ٪ ا ِٔ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ أَبٔی ُس ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ٔ ٤ًََُز َو٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص َوأَُسا٣ََة بِ َحسَّ



 

 

١ِْٔ َحٔسی ٥َ ب٤ٔٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُض٥ِ  ُض٥ِ َزیِٕس ا٠َِّٟيثٔیِّ ك٠ُُّ ـَ ٌِ َُيَِر أَ٪َّ َب ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٔث َیِحٌَی 

ا٢َ ث٨٤ََُطُ ثَََلثَُة َزَراص٥َٔ  َٗ ُض٥ِ  ـَ ٌِ ا٢َ ٗٔي٤َُتُط َوَب َٗ 

انب رل ، ق ، نب دعس، زریہ نب رحب، انب ینثم، ییحی، اطقؿ، انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیبع اہلل، زریہ ہبیتق نب دیعس، 

نب رحب، اامسلیع ینعی انب ہیلع، اوبرعیب، اوباکلم، امحد، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اویب ایتخسین، اویب نب ومیس، اامسلیع 

 دبعارلنمح داریم، اوبمیعن، ایفسؿ، اویب، اامسلیع نب اہیم، دیبع اہلل، ومٰیس نب ہبقع، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، نب اہیم، دبعاہلل نب

 انب رج ،، اامسلیع نب اہیم، اوباطرہ، انب فبہ، ہلظنح نب ایب ایفسؿ یحمج، دبعاہلل نب رمع، امکل نب ا،س، ااسہم نب زدی یثیل، انعف انب

دحثی زرک یک ےہ ہک اسرے دحمنیث رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع، فلتخم اانسد ےس 

ی نع امکل یک رطح رفاتی یک ےہ ضعب  ے تمیق افر ضعب  ے اس اک نمث نیت درامہ ذرک یک ںیہ۔  
عی ت

 ہی دحثی 

 ینثم، ییحی، اطقؿ، انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ہبیتق نب دیعس، انب رل ، ق ، نب دعس، زریہ نب رحب، انب :  رافی

دیبعاہلل، زریہ نب رحب، اامسلیع ینعی انب ہیلع، اوبرعیب، اوباکلم، امحد، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اویب ایتخسین، اویب نب 

 ومیس، اامسلیع نب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1914    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اَُل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َػأٟٕح 

 ِٟ ُٚ ا َٚ َيِْسٔ ارٔ ٩َ اہللُ اٟشَّ ٌَ َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍُ یَُسظُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َل ِ٘ ُت َٓ َِٟحِب١َ  ُٚ ا ٍُ یَُسُظ َوَيِْسٔ َل ِ٘ ُت َٓ َة  ـَ  بَِي

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ےہ  و اس اک اہھت اک ا اج ے اگ افر وج ریس وچری رکات ےہ اُس  اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایڈا وچری رک ے فاےل وچر  ر اہلل تنعل رکات

 اک اہھت یھب اک ا اج ے اگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1915    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ خْش٦، ًيسٰی ب٩ یو٧ص، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ًَِْزو ا٨َّٟ  ث٨ََا  ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس َحسَّ َ ٩ًَِ اِْل ٩ًَِ ًٔيَسی ب٩ِٔ یُو٧َُص  ُض٥ِ  ٦ٕ ك٠ُُّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخِْشَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ٠َُط اُٗٔس َوإِٔسَح ِْ ٨َازٔ ٣ٔ

ّة  ـَ َٚ بَِي َٚ َحِبَّل َوإِٔ٪ َِسَ و٢ُ إِٔ٪ َِسَ ُ٘ َُّط َي  َُيَِر أ٧َ

نب وی،س، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ہی دحثی اؿ اانسد ےس رفاتی رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع 

 یک یئگ ےہ۔ اس ںیم فہ رفامےت ںیہ ہک ارگہچ فہ ریس وچری رکے افر ارگہچ فہ ایڈا یہ وچری رکے۔

 رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب وی،س، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1916    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ طہاب، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔط  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َضإب 

٤َِٟزِ  ُض٥ِ َطأُِ٪ ا ِيّظا أََص٤َّ َ٘ أَ٪َّ َُقَ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اُٟوا ٩ِ٣َ یُک٥ُِّ٠َ ٓٔيَضا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِت  َٗ ًَّٟٔی َِسَ ٔة ا ٤َِِٟدزُو٣ٔيَّ ٔ ا اُٟوا أَة

 َٓ َٓک٤ََّ٠َُط أَُسا٣َُة   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِيطٔ إُٔلَّ أَُسا٣َُة حٔبُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ٠َِيطٔ َو٩ِ٣َ َیِحتَرُٔئ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘

َّٟذٔ  ٤ََّا أَص٠ََِک ا ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إ٧ٔ َ٘ َٓ َٓاِخَتَلَب  ا٦َ  َٗ ٔ اہللٔ ث٥َُّ  ٍُ فٔی َحٓسٕ ٩ِ٣ٔ حُُسوز َٔ ٥َ أََتِظ َٚ َوَس٠َّ َُّض٥ِ كَا٧ُوا إَٔذا َِسَ ِب٥ُِٜ٠َ أ٧َ َٗ ی٩َ 

وُظ َوإَٔذا َِسَ  ُٛ ُٕ َتَز ی ٔ ُت ٓٔيض٥ِٔ اْٟشَّ ٌِ َل َ٘ َٟ ِت  َٗ ٕس َِسَ اك٤ََٔة ب٨َِٔت ٣َُح٤َّ َٓ ِو أَ٪َّ  َٟ َِٟحسَّ َوای٥ُِ اہللٔ  ٠َِيطٔ ا ًَ ا٣ُوا  َٗ ُٕ أَ ي ٌٔ َـّ  َٚ ٓٔيض٥ِٔ اٟ

ِب٥ُِٜٔ٠  َٗ َّٟٔذی٩َ ٩ِ٣ٔ  ٤ََّا َص٠ََک ا  یََسَصا َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ُر٣ِٕح إ٧ٔ

، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رقشی  ے اکی ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انب باہب، رعفہ

  ے وچری یک  یھ۔ اوہنں  ے اہک ہک اس ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

زخمفی تررت ےک ابرے ںیم وشمرہ ایک سج

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ایپرے فملس ےس وکؿ وگتفگ رکے اگ؟  و اوہنں  ے اہک وج اس ابت  ر رجأت رک اتکس ےہ فہ ر



 

 

 ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وسا وکیئ  ںیہ نو اتکس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااسہم  ے سگارش یک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ڑھکے  فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اہلل یک دحفد ںیم ےس اکی دح ےک ابرے ںیم افسرش رکات ےہ۔ رھپ آپ

ر نو رک ہبطخ دای  و رفامای اے ووگ؟ مت ںیم ےس ےلہپ ووگں وک یالک ایک اس ںیم ےس  ب وک وکیئ زعمز وچری رکات  و فہ اےس ٹوھڑ دےتی اف

 اہنع تنب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل اؿ ںیم ےس وکیئ زمکفر وچری رکات  و اس  ر دح اجری رک دےتی افر اہلل یک مسق! ارگ افہمط ریض اہلل اعتٰیل

 فملس یھب وچری رکیت  و ںیم اس اک اہھت یھب اکٹ داتی افر انب رل  یک دحثی ںیم ےہ مت ےس ےلہپ وگ یالک نو ے ںیہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انب باہب، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1917    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

طہاب، رعوہ ب٩ زبير، زوجہ ٧يی سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ  ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 َ ا٢َ أَِخب َٗ اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ٠َ٣ََة  ُى ََٟٔحِ ِٔ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی َوا٠َّٟ ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ َرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ یَزٔیَس 

ا٢َ أَِخبََرنٔی َٗ ِ  ٔطَضإب  ُض٥ِ َطأ ِيّظا أََص٤َّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َُقَ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ  ٔ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ًَّٟٔی رُعِ ٔ ا ٤َِٟزِأَة ُ٪ ا

 َ اُٟوا ٩ِ٣َ یُک َ٘ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ َُزَِوةٔ ا ٥َ فٔی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِت فٔی  َٗ اُٟوا َِسَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ُِّ٠ ٓٔيَضا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ُتَٔی بٔضَ  أ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِيطٔ إُٔلَّ أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس حٔبُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٩ِ٣َ َیِحتَرُٔئ  ًَ َّی اہللُ  ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ک٠ََّ  ٍُ فٔیَٓ َٔ ا٢َ أََتِظ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َ٪ َوِجُط َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َت٠َوَّ َٓ َٟطُ  ٤َطُ ٓٔيَضا أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ اہللٔ  َحٓسٕ ٩ِ٣ٔ حُُسوز

ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ٔشیُّ  ٌَ ِٟ ا كَاَ٪ ا َّ٤٠َ َٓ َٔفِ لٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ِِ ًَلَی اہللٔ ب٤َٔا صَُو أَُسا٣َُة اِسَت أَثِىَی  َٓ اِخَتَلَب  َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ٔ َٚ ٓٔيض٥ِٔ اْٟشَّ َُّض٥ِ كَا٧ُوا إَٔذا َِسَ ِب٥ُِٜٔ٠ أ٧َ َٗ َّٟٔذی٩َ ٩ِ٣ٔ  ٤ََّا أَص٠ََِک ا َٓإ٧ٔ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ َٚ ٓٔيض٥ِٔ أَص٠ُِطُ ث٥َُّ  وُظ َوإَٔذا َِسَ ُٛ ُٕ َتَز ی

 ٌٔ َـّ ُت اٟ ٌِ َل َ٘ َٟ ِت  َٗ ٕس َِسَ اك٤ََٔة ب٨َِٔت ٣َُح٤َّ َٓ َِٟو أَ٪َّ   ٔ ٔسی بَٔئسظ ِٔ ََ َّٟٔذی  ِّی َوا ٔن َِٟحسَّ َوإ ٠ًََِيطٔ ا ا٣ُوا  َٗ ُٕ أَ یََسَصا ث٥َُّ أ٣َََز بٔت٠َِٔک  ي

 َٗ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ا٢َ یُو٧ُُص  َٗ ِت یَُسَصا  ٌَ ٔل ُ٘ َٓ ِت  َٗ ًَّٟٔی َِسَ ٤َِٟزِأَةٔ ا َجِت ا ُس َوَتزَوَّ ٌِ َحُش٨َِت َتِوبَُتَضا َب َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍُ َحاَجَتَضا إ َٓ أَِر َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ  َوكَا٧َِت َتأتٔيىٔی َب

اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس  اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س نب سیدی، انب باہب، رعفہ نب زح ،، زفہج یبن دیسہ



 

 

رفاتی ےہ ہک رقشی  ے اس تررت ےک ابرے ںیم وشم رہ ایک  س  ے زغفہ حتف ہکم ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم 

 ے اہک وبحمب روسؽ وچری یک  یھ۔ اوہنں  ے اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم وکؿ وگتفگ رکے اگ؟ اوہنں 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک العفہ اس ابت  ر وکیئ رجأت ہن رکے اگ ۔  و ا ںیہ روسؽ 

  ے وگتفگ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اجیھب ایگ ۔  و اس تررت ےک اعمہلم ںیم آپ ےس ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ش یک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ ادقس اک رگن دبتلی نوایگ افر رفامای ایک  و اہلل یک دحفد ںیم ےس اکی دح ںیم افسر

رکات ےہ؟  و ااسہم  ے آپ ےس رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ؟ریمے ےیل رفغمت بلط رکںی۔  ب اشؾ نویئ  و روسؽ اہلل یلص 

 فملس ڑھکے نو ے افر ہبطخ اراشد رفامای افر اہلل یک رعتفی ایبؿ یک  س اک فہ الہ ےہ ۔ رھپ رفامای اام دعب؟ مت ےس ےلہپ اہلل ہیلع فآہل

ووگں وک اس ابت  ے یالک ایک ہک اؿ ںیم ےس  ب وکیئ زعمز آدیم وچری رکات  و فہ اےس ٹوھڑ دےیت افر  ب اؿ ںیم ےس فیعض 

مسق اس ذات یک  س ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ افہمط تنب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب وچری رکات  و اس  ر دح رکےت افر 

  ے وچری یک  یھ 

 

وچری رکیت  و اس اک یھب اہھت اکٹ داتی ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح دای اس تررت ےک ابرے ںیم سج

ہنع رفامیت ںیہ ہک اس یک  وہب تہب دمعہ  یھ افر اےکس دعب اس یک اشدی نویئ افر فہ اےکس  و اس اک اہھت اکٹ دای ایگ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

 دعب ریمے اپس  یھ افر ںیم ایکس رضفرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت اچنہپیت  یھ۔

دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل  اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س نب سیدی، انب باہب، رعفہ نب زح ،، زفہج یبن :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1918    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ْة و َحسَّ َِٟت كَا٧َِت ا٣َِزأَْة ٣َِدزُو٣ٔيَّ ا َٗ ائَٔظَة 

َتَی أَص٠ُِ  أ َٓ ٍَ یَُسَصا  َل ِ٘ ٥َ أَِ٪ ُت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ََ َوَتِحَحُسُظ  ٤ََِٟتا ٌٔيرُ ا ک٥ََّ٠َ َتِشَت َٓ ک٤َُّ٠َوُظ  َٓ َضا أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس 

٥َ ٓٔيَضا ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو َحسٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   یٔث ا٠َِّٟئث َویُو٧َُص َرُسو٢َ اہللٔ َػل

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک زخمفی تررت امؽ فاتمع 

ؽ رضحت اداھر ےل رک رکنم نو اجیت  یھ۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح دای ہک اس اک اہھت اکٹ دای اج ے۔ اس اک الہ ف ایع



 

 

ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اؿ ےس وگتفگ رک ے ےک ےیل آ ے  و اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 ابرے ںیم ابت یک۔ ابیق دحثی ایس رطح ےہ۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچری یک دح افر اس ےک اصنب ےک ایبؿ ںیم

     1919    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہس٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، ابی زبير :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِيََن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔيٕب َحسَّ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ بَىٔی ٣َِدزُو٦ٕ  و َحسَّ

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی بَٔضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ َٓ ِت  َٗ َّی اہللُ َِسَ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اَذِت بٔأ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ َٓ  ٥َ َس٠َّ

ِت  ٌَ ٔل ُ٘ َٓ ُت یََسَصا  ٌِ َل َ٘ َٟ َٓاك٤َُٔة  ِو كَا٧َِت  َٟ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َواہللٔ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، ایب زح ،، رضحت اجرب 

ونینم اؾ ہملس ریض 

ے

و
م
ل

زخمفؾ ںیم ےس اکی تررت  ے وچری یک اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای ایگ ۔  و اس  ے اؾ ا

ملس  ے رفامای اہلل یک مسق ارگ افہمط یھب نویت  و ںیم اس اک اہھت یھب اکٹ اہلل اعتٰیل اہنع ےک ذرہعی انپہ امیگن۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 داتی۔

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، ایب زح ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک ایبؿ ںیم زان یک دح

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 زان یک دح ےک ایبؿ ںیم

     1920    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ہظي٥، ٨٣ؼور، حش٩، حلا٪ ب٩ ًبساہلل، رٗاشی، حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ٩ًَِ  و َحسَّ أشیِّ  َٗ ِبٔس اہللٔ اٟزَّ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حٔلَّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٤ٔئِمُّ أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ  ًَُباَزَة ب٩ِٔ  َیِحٌَی اٟتَّ

١َ ا ٌَ ِس َج َٗ ًَىِّی  ًَىِّی ُخُذوا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُخُذوا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔت  ِٟبرِٔکٔ اٟؼَّ ِٟبرِٔکُ بٔا َُٟض٩َّ َسبٔيَّل ا ہللُ 

ئِّب َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َواٟزَِّج٥ُ  َّْ يُِّب بٔاٟ َّْ  َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َو٧َفُِی َس٨َٕة َواٟ

ییحی نب ییحی یمیمت، ،میش، وصنمر، نسح، اطحؿ نب دبع اہلل، راقیش، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل 

امای ھجم ےس احلص رکو ھجم ےس احلص رکو ۔ قیقحت اہلل  ے ترر وں ےک ےیل راہتس انبای ےہ ونکارا رمد ونکاری تررت ےس وج زان  ے رف

رک ے فاال نو  و اؿ وک وس وکڑے امرف افر اکی اسؽ ےک ےیل کلم دبر رکف )تحلصم ےک تحت( افر اشدی دشہ تررت ےس زان رکے  و 

 اسگنسر رکف۔ وس وکڑے امرف افر رمج ینعی

 ییحی نب ییحی یمیمت، ،میش، وصنمر، نسح، اطحؿ نب دبعاہلل، راقیش، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 زان یک دح ےک ایبؿ ںیم

     1921    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ٤ًزو ٧اٗس، ہظي٥، ٨٣ؼور :  راوی

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ث٨ََا صَُظِي٥ْ أَِخبََر٧َا ٨ِ٣َُؼوْر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا   و َحسَّ

 ح رمفی ےہرمعف اندق، ،میش، وصنمر اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رابرہک ایس رط

 رمعف اندق، ،میش، وصنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 زان یک دح ےک ایبؿ ںیم

     1922    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، اب٩ بظار، ًبساُلًلی، سٌيس، ٗتازہ، حش٩، حلا٪ ب٩ ًبساہلل رٗاشی، حرضت ًبازہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی :  راوی

 ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَبِ  ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل  ٩ًَِ ا  ٌّ إر َج٤ٔي َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َس َحسَّ ًِلَی َحسَّ َ ٩ًَِ ُس اِْل ٌٔيْس 



 

 

ا٢َ كَاَ٪ ٧َٔيیُّ ا َٗ ا٣ٔٔت  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ أشیِّ  َٗ ِبٔس اہللٔ اٟزَّ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حٔلَّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  ٥َ إٔذَا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

 ٔ َٓأ٧ُِز ا٢َ  َٗ ُط َوِجُضُط  َٟ َب َٟٔذَٟٔک َوَتَزبََّس  ٠ًََِيطٔ َُکٔ ِس أ٧ُِز٢َٔ  َ٘ َٓ ًَىِّی  ا٢َ ُخُذوا  َٗ ٨ُِط  ًَ َی  ا ُِسِّ َّ٤٠َ َٓ َذَٟٔک  َٛ ٠َُٓقَٔی   ٕ ٠ًََِيطٔ َذاَت یَِو٦  ٢َ

ِٟحٔ  يُِّب َج٠ُِس ٣ٔائَٕة ث٥َُّ َرِج٥ْ بٔا َّْ ِٟبرِٔکٔ اٟ ِٟبرِٔکُ بٔا ئِّب َوا َّْ يُِّب بٔاٟ َّْ َُٟض٩َّ َسبٔيَّل اٟ ١َ اہللُ  ٌَ ِٟبرِٔکُ َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َج ٔ َوا ث٥َُّ ٧َفُِی َحاَرة

 َس٨َةٕ 

دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دبعاالیلع، دیعس، داتدہ، نسح، اطحؿ نب دبعاہلل راقیش، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

س رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر  ب فیح انزؽ یک اجیت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فہج ےس  لکش وسحم

 رکےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ ادقس ریغتم نو اجات رافی ےتہک ںیہ ہک اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر فیح انزؽ

یک یگ  و ایس رطح یک تیفیک نو یئگ۔  س  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس فہ تیفیک  مت نویئگ  و آپ  ے رفامای ھجم ےس احلص 

 وں ےک ےیل اہلل  ے راہتس اکنال ےہ۔ اشدی دشہ رمد اشدی دشہ تررت ےس زان رکے ای ونکارا رمد ونکاری تررت ےس زان قیقحت ترر

رکے  و وس وکڑے ںیہ افر رھتپفں ےک اسھت اسگنسر رکان یھب افر ونکارے رمد وک وس وکڑے امرے اجںیئ رھپ اکی اسؽ ےک ےیل کلم 

 دبر رکدای اج ے۔

 ، انب  ،رر، دبعاالیلع، دیعس، داتدہ، نسح، اطحؿ نب دبعاہلل راقیش، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 زان یک دح ےک ایبؿ ںیم

     1923    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٣ح٤س بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ث ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا و َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ٨َا ُط

ِٟبرِٔکُ  َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحٔسیْٔض٤َٔا ا  ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ  ٩ًَِ ص٤َُا  ثَىٔی أَبٔی لِٔکَ ٕ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ يُِّب یُِح٠َُس ٣ُ َّْ یُِح٠َُس َوی٨ُِفَی َواٟ

أ٪   َس٨َّة َوَُل ٣ٔائَّة َویُزَِج٥ُ َُل یَِذَُکَ

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم  ،رر، اعمذ نب اشہؾ، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب اؿ اانسد ےس ہی دحثی

اسؽ  رمفی ےہ۔ اؿ یک دحثی ںیم ےہ ہک ریغ اشدی دشہ زاین وک وکڑے امرے اجںیئ ےگ افر اسگنسر ایک اج ے اگ افر اؿ دفونں  ے



 

 

 افر وس )وکڑفں( اک ذرک  ںیہ ایک۔

 دمحم نب ینثم، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم  ،رر، اعمذ نب اشہؾ، رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر رک ے ےک ایبؿ ںیماش دی دشہ وک زان ںیم اسگنس

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1924    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًباض  ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت ًبساہلل ب٩ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  اَُل َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ا٢َ أَِخبََرنٔی ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ َحسَّ

 ًَ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ  ٍَ َُّط َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أ٧َ َّی اہللُ ًَ ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی ٨ِ٣ٔبَر أب َوصَُو َجأْٟص  َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ بَّإض َي

 ٜٔ ٠َِيطٔ اِل ًَ ِّٙ َوأ٧َِز٢ََ  َِٟح ٥َ بٔا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ّسا َػل َث ٣َُح٤َّ ٌَ ِس َب َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہلَل  ًَ ِ ا أ٧ُ َٓکَاَ٪ ٤٣َّٔ ٠ًََِيطٔ آیَُة َتاَب  ز٢َٔ 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرَج٨َ٤ِا بَ  ًَ َّی اہللُ  َج٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َ٠ِاَصا ََفَ َ٘ ًَ ًَِی٨َاَصا َو أ٧َِاَصا َوَو أَِخَشی إِٔ٪ كَا٢َ بٔا٨َّٟأض اٟزَِّج٥ٔ ََقَ َٓ َسُظ  ٌِ

ائ١ْٔ ٣َا ٧َحُٔس اٟزَِّج٥َ فٔی َٛٔتأب اہللٔ  َٗ و٢َ  ُ٘ ًَلَی ٩ِ٣َ َز٣َاْ٪ أَِ٪ َي  ٌّٙ ََٟضا اہللُ َوإٔ٪َّ اٟزَِّج٥َ فٔی َٛٔتأب اہللٔ َح ٕة أ٧َِزَ ـَ ي ٠ُّوا بٔتَرِٔک ََفٔ ـٔ َي َٓ

 ُٖ َرا
ٔ

ًِت َِٟحَب١ُ أَِو أُل ٨َُة أَِو كَاَ٪ ا ِٟبَیِّ ا٣َِت ا َٗ  َزنَی إَٔذا أَِحَؼ٩َ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ َوا٨َِّٟشأئ إَٔذا 

وی،س، انب باہب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، 

رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربنم  ر ت ےھٹ نو ے رفام رےہ ےھت ۔ ےب 

قح ےک اسھت وعبمث رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر اتکب انزؽ رفامیئ افر وج کش اہلل  ے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 آپ، یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر انزؽ ایک ایگ اس ںیم آتی رمج یھب ےہ۔ مہ  ے اےس ڑپاھ، اید راھک افر اےس  اھجم۔ روسؽ اہلل یلص اہلل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب مہ  ے یھب اسگنسر ایک۔  س ںیم ڈرات نوں ہک ووگں  ر ہیلع فآہل فملس  ے )زاین وک( اسگنسر ایک افر آپ یلص

ےگ زامہن دراز سگرے اگ ہک ےنہک فاال ےہک اگ ہک مہ اہلل یک اتکب ںیم اسگنسر اک مکح  ںیہ اپےت  و فہ اکی رفہضی وک ٹوھڑ ے  ر رمگاہ نوں 

تررت زان رکںی  ب اؿ  ر وگایہ اقمئ نو اج ے ای اضاراػ رکںیل  و اہلل یک  ےس اہلل  ے انزؽ ایک ےہ احالہکن  ب اشدی دشہ رمد، 



 

 

 اتکب ںیم اےس اسگنسر رکان اثتب ےہ۔

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، انب باہب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1925    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہز :  راوی

 ٩ًَِ َياُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ و َحسَّ  اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1926    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث اب٩ سٌس، ً٘ي١، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًوٖ، سٌيس ب٩ ٣شيب،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َجسِّ  ثَىٔی أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ِئب ب٩ِٔ ا٠َِّٟئث ب٩ِٔ َس ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِي١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ی 

ا٢َ أَتَی َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ٤َُِٟشئَّب  ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٖٕ َوَس ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ َّی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ا

٥َ َوصُ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َ٘ اہللُ  َٓ اَئ َوِجضٔطٔ  َ٘ ی ت٠ِٔ َٓت٨ََهَّ ٨ُِط  ًَ َق  أرَِعَ َٓ ِّی َز٧َِيُت  ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ ٨َاَزاُظ  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  َُٟط یَا َو فٔی ا ا٢َ 

 َ ًَل ا َطضَٔس  َّ٤٠َ َٓ ٍَ ٣َزَّإت  ٠َِيطٔ أَِربَ ًَ َّی ثَىَی َذَٟٔک  ٨ُِط َحً ًَ َق  أرَِعَ َٓ ِّی َز٧َِيُت  ٔن ًَاُظ َرُسو٢ُ َرُسو٢َ اہللٔ إ ٍَ َطَضاَزإت َز ٔشطٔ أَِربَ ِٔ ََ ی 

ا٢َ َرُسو َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َض١ِ أَِحَؼ٨َِت  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُل  َٗ ا٢َ أَبَٔک ُج٨ُوْ٪  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ اِرُج٤ُوُظ  َٓ َّی  اذَِصبُوا بٔطٔ  ٤َُِٟؼل َج٨َ٤ِاُظ بٔا ٨ُُِٜت ٓٔي٩ِ٤َ َرَج٤َُط ََفَ َٓ وُُل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  أَِخبََرنٔی ٩ِ٣َ َس٤ٔ َٓ ٔطَضإب 



 

 

َج٨َ٤ِاظُ  ةٔ ََفَ ََِٟحَّ ٨َاُظ بٔا ِٛ أَِزَر َٓ ِٟحَٔحاَرةُ َصزََب  ِتطُ ا َ٘ َٟ ا أَذِ َّ٤٠َ َٓ 

ب، ایب ہملس نب دبعارلنمح نب ترػ، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ دبعاکلمل نب بیعش نب ق ، انب دعس، لیقع، انب باہ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفاتی ےہ ہک املسمونں ںیم ےس اکی آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

فآہل فملس وک اکپر رک اہک اے اہلل ےک روسؽ؟ ںیم  احرض نوا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم ےھت افر اس  ے آپ یلص اہلل ہیلع

زان رک اھٹیب نوں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس رف رگداین یک افر اس یک رطػ ےس رہچہ ادقس ریھپایل ۔ اس  ے رھپ آپ 

اہیں کت ہک اس  ے اینپ  ےس اہک اے اہلل ےک روسؽ؟ ںیم زان رک اھٹیب نوں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس ارعاض ایک۔

ابت وک اچر رمہبت دارھاای۔  ب اس  ے اےنپ آپ  ر اچر وگاایہں دے دںی  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس اےس البای افر 

ہ ےہ اس  ے رفامای ایک ےھجت ونجؿ نوایگ ےہ؟ اس  ے رعض ایک  ںیہ۔  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اشدی دش

رعض ایک یج اہں  و روسؽ اہلل  ے رفامای اےس ےل اجؤ افر اسگنسر رکدف۔ انب باہب ہیلع االسلؾ  ے اہک ےھجم اس  ے ربخ دی  س  ے اجرب 

ووں اینےس رمج ایک۔ مہ  ے اےس دیعاگہ ںیم اسگنسر ایک۔  س  ب اےس 

 

 ی
د ہ
نب دبعاہلل ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم اؿ ںیم ےس اھت 

 ےگل  و فہ اھباگ  و مہ  ے اےس دیماؿ رمہ ںیم اپای افر اےس اسگنسر رکدای۔ رھتپ

دبعاکلمل نب بیعش نب ق ، انب دعس، لیقع، انب باہب، ایب ہملس نب دبعارلامحؿ نب ترػ، دیعس نب بیسم، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1927    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، ٟيث، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ خاٟس ب٩ ٣شاَف، اب٩ طہاب :  راوی

ا٢َ ٣ش٥٠ َوَرَواُظ ا٠َِّٟيُث  ٠َطُ  َٗ ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َُشأَفٕ  ًَ  ٩ًَِ ا  ـّ  أَِي

 ملسم، ق ،، دبعارلنمح نب اخدل نب اسمرف، انب باہب آےگ دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

 ملسم، ق ،، دبعارلامحؿ نب اخدل نب اسمرف، انب باہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1928    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہزی، اب٩ طہاب، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، ابواٟامی٪، طٌيب،  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  ِيْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ارٔمٔیُّ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨َٔيطٔ  ا َوفٔی و َحسَّ ـّ ٔ أَِي صِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ا٢َ ا َٗ ا  ٌّ ِي١ْ َحٔسیْٔض٤َٔا َج٤ٔي َ٘ ٤َا َذََکَ ًُ َٛ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ   ب٩ُِ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ٩ِ٣َ َس٤ٔ

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، انب باہب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب لیقع یک 

 رطح ہی دحثی ذموکر ےہ۔

 داریم، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، انب باہب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل نب دبعارلامحؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1929    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ جزیخ، زہزی، ابی س٤٠ہ،  :  راوی

 جابز ب٩ ًبساہلل، ً٘ي١، زہزی، سٌيس، ابی س٤٠ہ، ابوہزیزہ

٠َ٣َُة ب٩ُِ یَ  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَِبُس و َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ َٗ ِحٌَی 

ًَِبسٔ اہللٔ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ُض٥ِ  ٤َْز َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ ك٠ُُّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ٩ًَِ ااٟزَّزَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ٌٔيٕس َوأَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِي١ٕ  َ٘  ٧َِحَو رَٔوایَٔة ًُ

، لیقع، اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، انب رج ،، زرہی، ایب ہملس، اجرب نب دبع اہلل

 زرہی، دیعس، ایب ہملس، اوبرہریہ ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ۔

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی،س، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، انب رج ،، زرہی، ایب ہملس، اجرب نب  :  رافی

 دبعاہلل، لیقع، زرہی، دیعس، ایب ہملس، اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1930    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوكا١٣، ٓـي١ ب٩ حشين ححسری، ابوًوا٧ہ س٤اک ب٩ رحب :  راوی

٩ًَِ َجا ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ِي١ُ ب٩ُِ حَُشيِٕن ا ـَ ُٓ ثَىٔی أَبُو كَا١ٕ٣ٔ  ا٢َ َرأَیُِت و َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  بٔز

ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ٔشطٔ ٣َأًزَ ب٩َِ ٣َأٟٕک حٔيَن ٔجيَئ بٔطٔ إ ِٔ ََ ًَلَی  َظضَٔس  َٓ ٠َِيطٔ رَٔزاْئ  ًَ َِٟيَص   ١ُ ـَ ًِ ٔؼيْر أَ َٗ ٥َ َرُج١ْ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 َّ ا٢َ َُل َواہللٔ إ٧ٔ َٗ ٠ََّک  ٌَ ٠َ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّطُ َزنَی  ٍَ ٣َزَّإت أ٧َ َٗ أَِربَ ِس َزنَی اِْلََٔخُ  َٗ َج٤َطُ ث٥َُّ َخَلَب ُط  ا٢َ ََفَ

َِّئص ی٨َ٤َُِح أَحَ  ٨َبٔئب اٟت َٛ ُط ٧َبٔيْب  َٟ َٕ أََحُسص٥ُِ  ٧َا َُازٔی٩َ فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ َخ٠َ ََََفِ ا٢َ أََُل ك٤ََّ٠ُا  َ٘ َبَة أ٣ََا َواہللٔ إِٔ٪ َٓ ِْ ُسص٥ُِ اِلُٜ

٨ِطُ  ًَ ٨٠ََُِّّط  ٜٔىِّی ٩ِ٣ٔ أََحٔسص٥ِٔ َْل٧َُک  ی٤ُِ

 نب نیسح دجحری، اوبتراہن امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے امزع اوباکلم، لیضف

اھت ۔  نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی  ب اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم الای ایگ  و ٹوھ ے دق فاال افر اطروتر

اس  ے اےنپ افری اچر رمہبت اس ابت یک وگایہ دی ہک اس  ے زان ایک۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  اس  ر اچدر ہن  یھ۔

اشدی ےھجت کش نو اس  ے رعض ایک  ںیہ اہلل یک مسق اس اطخاکر  ے زان ایک ےہ۔  و اےس اسگنسر رکدای ایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

افر رفامای ایگ  ب امہری امجتع اہلل ےک راہتس ںیم اہجد ےک ےیل اجیت ےہ اؿ ںیم ےس وکیئ ےھچیپ رہ اجات ےہ۔  فملس  ے ہبطخ اراشد رفامای

اس یک آفاز رکبے یک آفاز یک رطح نویت ےہ۔ فہ یسک وک وھتڑا اس دفدھ داتی ےہ ۔ ونس! اہلل یک مسق ارگ ےھجم اؿ ںیم ےس یسک  ر دقرت 

 دی ںیم اےس رضفر زسا دفں اگ۔

 اوباکلم، لیضف نب نیسح دجحری، اوبتراہن امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1931    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب، حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

َّی ى َْ ٤ُِٟ ُى ُٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ َْى ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٔس٤َأک  و َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ

 َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔزُج١ٕ  ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وُُل أ ُ٘ ُت َجابَٔز ب٩َِ َس٤َُزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٠ًََِيطٔ ب٩ِٔ رَحِ ََلٕت  ـَ ًَ َث ذٔی  ٌَ ٕ أَِط ٔؼير



 

 

ِس َز  َٗ ََََفِ إَٔزاْر َو ٥َ ك٤ََّ٠ُا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔج٥َ  ُظ ٣َزََّتئِن ث٥َُّ أ٣َََز بٔطٔ ََفُ زَّ ٧َا َُازٔی٩َ فٔی َسبٔي١ٔ اہللٔ نَی ََفَ

َبَة إٔ٪َّ اہلَل َُل  ِْ َِّئص ی٨َ٤َُِح إِٔحَساص٩َُّ اِلُٜ ٥ِ ی٨َٔبُّ ٧َبٔيَب اٟت ُٛ َٕ أََحُس ٠َُِّتطُ َتَد٠َّ ٠ُِتُط ٧َکَاُّل أَِو ٧َک ٌَ ٜٔىِّی ٩ِ٣ٔ أََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ إُٔلَّ َج  ی٤ُِ

ٍَ ٣َزَّإت  ُظ أَِربَ َُّط َرزَّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٕ ٌٔيَس ب٩َِ ُجَبيِر ثُِتُط َس َحسَّ َٓ ا٢َ  َٗ 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  دمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ٹوھ ے دق فاال آدیم الای ایگ ۔ اس  ر اکی اچدر  یھ اس احؽ ںیم اس  ے زان ایک اھت ۔ 

ہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس دف رمہبت رد رفامای ۔ رھپ مکح دای  و اےس رمج رکدای ایگ۔ روسؽ اہلل یلص ا

 ب امہری امجتع اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکیت ےہ مت ںیم ےس وکیئ ےھچیپ رہ اجات ےہ رکبے یک آفاز یک رطح آفاز اکناتل ےہ افر یسک 

ن ےس یسک  ر  ب وقت ف ہضبق دے اگ  و ںیم اےس ربعت انب دفں 
 
می

 

ہ

اگ ای ا یس زسا تررت وک وھتڑا اس دفدھ داتی ےہ ےب کش اہلل ےھجم ا

دفں اگ وج دفرسفں ےک ےئل ربعت نویگ رافی ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی ںیم  ے دیعس نب ریبج ےس ایبؿ یک  و اوہنں  ے اہک ہک آپ  ے 

 اےس اچر رمہبت فا س ایک اھت۔

 ہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب  ،رر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1932    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یبہ، طبابہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوًا٣ز ً٘سی، طٌبہ، س٤اک، جابز ب٩ س٤زہابوبرک ب٩ ابی ط :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َطَبابَُة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َبَة َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا  ٔسیُّ لِٔکَ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز

 ٩ًَِ ًَ  ٩ًَِ ٔس٤َإک  ُط َطَبابَُة  َ٘ َٓ ََفٕ َوَوا ٌِ ٥َ ٧َِحَو َحٔسیٔث اب٩ِٔ َج ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ِؤٟطٔ ََفَزَُّظ َجابٔز َٗ لَی 

ُظ ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا زَّ ٕ ََفَ ًَا٣ٔز  ٣َزََّتئِن َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی 

ؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی، ہبعش، امسک، اجرب نب رمسہ ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ۔ انب اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ااحس

رفعج یک ابشہب  ے دف رمہبت ےک و ا ے ںیم وماتقف یک ےہ افر اوباعرم یک دحثی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس دف 

 ای نیت رمہبت فا س ایک۔

 ایب ہبیش، ابشہب، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی، ہبعش، امسک، اجرب نب رمسہاوبرکب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1933    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوكا١٣ جحسری، ابوًوا٧ہ س٤اک سٌيس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًََوا ث٨ََا أَبُو  اَُل َحسَّ َٗ تَِیَبَة  ُ٘ ٔ ُى ٟ ِٔ َِٟحِحَسرٔیُّ َوا٠َّٟ ٌٔيٕس َوأَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٔس٤َإک  ٧ََة 

 ِ٨ ًَ ىٔی  َِ ٌّٙ ٣َا ب٠ََ ٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أََح ا٢َ ٤َٟٔأًز َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٢َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٗ ًَىِّی  َک  َِ ا٢َ َو٣َا ب٠ََ َٗ َک 

َت بَٔحارٔیَةٔ آ٢ٔ ََُٓل  ٌِ َٗ ََّک َو ىٔی أ٧َ َِ ٍَ َطَضاَزإت ث٥َُّ أ٣َََز بٔطٔ ََفُٔج٥َ ب٠ََ ََٓظضَٔس أَِربَ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٪ٕ 

حد ری، اوبتراہن امسک دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 
د 

ہبیتق نب دیعس، اوباکلم 

 یچنہپ ےہ فہ چس ےہ۔  و اوہنں  ے رعض یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہیلع فآہل فملس  ے امزع نب امکل ےس رفامای ایک ریتی وج ابت ےھجم

فملس وک ریمے ابرے ںیم ایک ابت یچنہپ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےھجم ہی ابت یچنہپ ےہ ہک  و  ے آؽ الفں یک ڑلیک 

 ہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح دای  و اےس رمج ایک ایگ۔ےس زان ایک ےہ۔ اوہنں  ے رعض ایک اہں۔ رھپ اچر وگاایہں دںی رھپ آپ یلص ا

حد ری، اوبتراہن امسک دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
د 

 ہبیتق نب دیعس، اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿدحفد اک ایب :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1934    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساُلًلی، زاؤز ، ابی َرضة، حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ًَِبُس اِْل ثَىٔی  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُط َحسَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٌٔيٕس أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ ُي ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ََرِضَ ٩ًَِ أَبٔی  ث٨ََا َزاُوزُ  ًِلَی َحسَّ

 َ ًَل أ٤َُِٔٗط  َٓ احَٔظّة  َٓ ِّی أََػِبُت  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُ ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل زَُّظ ا٨َّٟٔيیُّ ٣َأًز ٠ًََِيطٔ یَّ ََفَ َّی اہللُ  َػل

 َّ َّطُ أََػاَب َطِيّئا یََزی أ٧َ ٥ُ٠َ بٔطٔ بَأِّسا إُٔلَّ أ٧َ ٌِ ََ اُٟوا ٣َا  َ٘ َٓ ِو٣َُط  َٗ ا٢َ ث٥َُّ َسأ٢ََ  َٗ ٥َ ٣َٔزاّرا  ا٦َ ٓٔيطٔ َوَس٠َّ َ٘ ُجطُ ٨ِ٣ٔطُ إُٔلَّ أَِ٪ ُي طُ َُل یَُِخٔ

َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍَ إ َج ا٢َ ََفَ َٗ َِٟحسُّ  ٨َاُظ ا ِ٘ ٤َا أَِوَث َٓ ا٢َ  َٗ سٔ  َٗ زِ َِ ِٟ ٍٔ ا ٔلَی َب٘ٔي ٨َا بٔطٔ إ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ أ٣َََز٧َا أَِ٪ ٧َزُِج٤َطُ  َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

َّی  ُط َحً َٔ َٓاِطَتسَّ َواِطَتَسِز٧َا َخ٠ِ ا٢َ  َٗ  ٖٔ َ َِٟدز ٤ََِٟسرٔ َوا ِو٥ٔ َوا ٌَ ِٟ ٣َِی٨َاُظ بٔا ا٢َ ََفَ َٗ َُٟط  ٧َا  ٨ََٟا أَتَی َوَُل َحََفِ َٓا٧َِتَؼَب  ةٔ  ََِٟحَّ َق ا رُعِ



 

 

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ََٜت  َّی َس ِٟٔحَحاَرَة َحً ىٔی ا ٌِ ةٔ َي ََِٟحَّ ٣َِی٨َاُظ بَٔحََل٣ٔئس ا ٔشیِّ ََفَ ٌَ ِٟ ٥َ َخٔلیّبا ٩ِ٣ٔ ا ِيطٔ َوَس٠َّ

٨َا ُُزَاّة فٔی َسبٔي١ٔ  ِ٘ ا٢َ أََو ك٤ََّ٠ُا ا٧َِل٠َ َ٘ َٓ  ١َ ٌَ َٓ ًَلَیَّ أَِ٪ َُل أُوتَی بَٔزُج١ٕ  َِّئص  ٨َبٔئب اٟت َٛ َُٟط ٧َبٔيْب  َٕ َرُج١ْ فٔی ًَٔيا٨َٟٔا  اہللٔ َتَد٠َّ

َٟطُ َوَُل َسبَّطُ  ََفَ  ِِ ٤َا اِسَت َٓ ا٢َ  َٗ ٠َُِّت بٔطٔ   َذَٟٔک إُٔلَّ ٧َک

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن املس ںیم ےس اکی آدیم  ےس امزع  دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، داؤد، ایب رضنة، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل

( نب امکل اہک اجات اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو ے افر رعض ایک ہک ںیم ربایئ وک اچنہپ نوں )زان ایک ےہ

ہل فملس  ے اےس ابر ابر رد ایک۔ رھپ آپ  ے اؿ یک وقؾ ےس  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم  ر دح اقمئ رکدںی  و یبن یلص اہلل ہیلع فآ

وپاھچ  و اوہنں ہن اہک ںیمہ اس ںیم وکیئ امیبری ولعمؾ  ںیہ  نکی ادناًزا ولعمؾ نوات ےہ ہک اس ےس وکیئ یطلغ رسزد نویئگ ےہ  س ہک 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ابرے ںیم اےس امگؿ ےہ ہک وسا ے دح اقمئ ےیک ےک اس ےس ہن ےلکن یگ۔ رافی اتہک ےہ ہک 

احرض نوا  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح دای ہک اےس اسگنسر رکدںی اےس عیقب رغدق یک رطػ ےل ےلچ ہن مہ  ے اےس ابدناھ افر 

ےھچیپ دفڑے۔ اہیں کت ہک ہن اس ےک ےیل زگاھ وھکدا۔ مہ  ے اےس ڈہویں ڈولیھں افر رکھٹویں ےس امرا فہ اھباگ افر مہ یھب اس ےک 

فہ رحہ ےک رعض ںیم آایگ افر امہرے ےیل راک  و مہ  ے اےس دیماؿ رحہ ےک رھتپفں ےس امرا۔ اہیں کت ہک اس اک مسج ڈنھٹا نوایگ۔ 

 رھپ اشؾ ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ےک ےیل ڑھکے نو ے افر رفامای مہ  ب یھب اہلل ےک راہتس ںیم اہجد ےک

ے ںیہ  و وکیئ آدیم امہرے الہ ںیم ےھچیپ رہ اجات ےہ۔ اس یک آفاز رکبے یک آفاز یک رطح نویت ےہ ھجم  ر ہی رضفری ےہ ہک وج 

 

کلی

 

ت
ےیل 

یھب آدیم  س  ے ااسی لمع ایک نو افر فہ ریمے اپس الای اج ے  و ںیم اےس ربعانتک زسا دفں۔ رافی اتہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

 اس ےک ےیل ہن رفغمت امیگن افر ہن اےس ربا الھب اہک۔فآہل فملس  ے 

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، داؤد ، ایب رضنة، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیماش دی دشہ وک 

     1935    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ بہز، یزیس ب٩ زریٍ، زاؤز :  راوی

 ٔ ث٨ََا َزاُوزُ بَٔضَذا اِْل ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِٟحٔسیٔث َحسَّ ا٢َ فٔی ا َٗ ٨َاُظ َو ٌِ ١َِْ ٣َ ٣ٔ ٔ ِس٨َاز

ا بَ  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َِيطٔ ث٥َُّ  ًَ َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  َٓ ٔشیِّ  ٌَ ِٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُٕ َُزَِو٧َا یََتَد٠َّ َوا٦ٕ إَٔذا  ِٗ ٤َا بَا٢ُ أَ َٓ ُس  ٌِ



 

 

 ٔ َُٟط ٧َب ٨ًََّا  ١ِ فٔی ًَٔيا٨َٟٔاأََحُسص٥ُِ  ُ٘ ٥ِ َي َٟ َِّئص َو ٨َبٔئب اٟت َٛ  يْب 

دمحم نب احمت زہب، سیدی نب زرعی، داؤد ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ۔ اس دحثی ںیم ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اک ایک احؽ ےہ؟  ب مہ ڑلےت ںیہ اؿ ںیم ےس وکیئ اشؾ ےک فتق ڑھکے نو ے اہلل یک دمح ف انث ایبؿ یک ۔ رھپ رفامای اام دعب! اؿ وقومں 

 اکی مہ ےس ےھچیپ رہ اجات اس یک آفاز رکبے یک آفاز یک رطح نویت ےہ افر  ںیہ رفامای۔

 دمحم نب احمت زہب، سیدی نب زرعی، داؤد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1936    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ِسیخ ب٩ یو٧ص، یحٌی ب٩ زَکیا ب٩ ابی زائسہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، سٔيا٪ :  راوی

 ُ یُِخ ب٩ُِ یُو٧ ث٨ََا ُِسَ او َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ یَّاَئ ب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة ح و َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َزََکٔ ؤیَُة ب٩ُِ َص َحسَّ

َِٟحٔسیٔث َُيَِر أَ٪َّ فٔی َحسٔ  َف َصَذا ا ٌِ ٔ َب ٩ًَِ َزاُوَز بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  َياُ٪ لِٔکَ ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ َٖ بٔاٟزِّنَی صَٔظا٦ ًِتََر ا َٓ َياَ٪  ِٔ یٔث ُس

 ثَََلَث ٣َزَّإت 

رس ، نب وی،س، ییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ ایس دحثی یک افر اانسد ذرک یک ےہ۔ رضحت 

 ایفسؿ یک دحثی ںیم ےہ ہک اس  ے زان اک نیت رمہبت اضاراػ ایک۔

 ییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ رس ، نب وی،س، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1937    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًَلء ہ٤سانی، یحٌی ب٩ يٌلی، اب٩ حارث ٣حاربی، ُيَل٪، اب٩ جا٣ٍ ٣حاربی، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، حرضت  :  راوی

 س٠امی٪ ب٩ بزیسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َي َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ََلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍٕ و َحسَّ ٩ًَِ َُِيََلَ٪ َوصَُو اب٩ُِ َجا٣ٔ ٤َُِٟحارٔبٔیُّ  َِٟحارٔٔث ا لَی َوصَُو اب٩ُِ ا



 

 

ُ ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ا٢َ َجاَئ ٣َأًز َٗ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٤َُِٟحارٔبٔیُّ  ٠َِيطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل إ

 ٥َ َُيَِر بَ َوَس٠َّ  ٍَ َج ا٢َ ََفَ َٗ َِٟيطٔ  ٔ َٔفِ اہللَ َوتُِب إ ِِ اِسَت َٓ  ٍِ ا٢َ َویَِحَک اِرٔج َ٘ َٓ زِنٔی  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ كَضِّ َ٘ ا٢َ یَا َٓ َ٘ َٓ ٌٔيٕس ث٥َُّ َجاَئ 

 ٍِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َویَِحَک اِرٔج َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ زِنٔی  ٌٔيٕس ث٥َُّ  َرُسو٢َ اہللٔ كَضِّ ٍَ َُيَِر َب َج ا٢َ ََفَ َٗ َِٟيطٔ  ٔ َٔفِ اہلَل َوتُِب إ ِِ اِسَت َٓ

َّی إَٔذا  ١َِْ َذَٟٔک َحً ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ زِنٔی  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ كَضِّ َ٘ َٓ َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َجاَئ  ا٢َ  َٗ ُة  ٌَ كَا٧َِت اٟزَّابٔ

 ُ َّطُ ٓٔي٥َ أ أُِخبَٔر أ٧َ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبٔطٔ ُج٨ُوْ٪  ًَ َّی اہللُ  َشأ٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟزِّنَی  َ٘ َٓ زَُک  َب كَضِّ ا٢َ أََْشٔ َ٘ َٓ َِٟيَص ب٤َِٔح٨ُوٕ٪ 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ٥ِ٠َ َیحِٔس ٨ِ٣ٔطُ رٔیَح َخ٤ِز َٓ ََٜضُط  َٓاِست٨َِ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ٥ِ  َخ٤ِّزا  ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََز٧َِيَت  ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ِس أََحاكَِت بٔطٔ َخٔليَئُتطُ َو  َ٘ َٟ ِس َص٠ََک  َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ائ١ْٔ َي َٗ َتئِن  َٗ کَاَ٪ ا٨َّٟاُض ٓٔيطٔ َٔفِ َٓ أ٣َََز بٔطٔ ََفُٔج٥َ  َٓ ١َ ـَ ِٓ و٢ُ ٣َا َتِوبَْة أَ ُ٘ ائ١ْٔ َي َٗ

 َ ٕ أ ِٟحَٔحاَر ٩ِ٣ٔ َتِوبَٔة ٣َأًز ُت٠ِىٔی بٔا ِٗ ا٢َ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ٍَ یََسُظ فٔی یَسٔظ َوَؿ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُّط َجاَئ إ ُْوا ٧ ٔ ٠َب َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ة

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوص٥ُِ ُج٠ُوْض  ًَ َّی اہللُ  ٔ  بَٔذَٟٔک َیِو٣َئِن أَِو ثَََلثَّة ث٥َُّ َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وا ٤َٟٔأًز َٔفُ ِِ ا٢َ اِسَت َ٘ َٓ ٥َ ث٥َُّ َج٠ََص  َش٠َّ َٓ

٠ًََِيطٔ َوَس  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  اُٟوا َََُفَ اہللُ ٤َٟٔأًز َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُٗٔش٤َِت ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ِو  َٟ ِس َتاَب َتِوبَّة  َ٘ َٟ  ٥َ َّ٠

ا َٗ ِتُض٥ِ  ٌَ َؤس َٟ ٕة  ا٢َ َویَِحٔک اِرٔجعٔی بَيَِن أ٣َُّ َ٘ َٓ زِنٔی  َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ كَضِّ ا َ٘ َٓ  ٔ َُا٣ٕٔس ٩ِ٣ٔ اِْلَِزز ٢َ ث٥َُّ َجائَِتُط ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ 

ا َٗ َ ب٩َِ ٣َأٟٕک  ٤َا َرزَِّزَت ٣َأًز َٛ َزنٔی  َِٟت أََراَک تُزٔیُس أَِ٪ تَُززِّ ا َ٘ َٓ َِٟيطٔ  ٔ ی اہللَ َوتُوبٔی إ َٔفٔ ِِ اِسَت ََّضا حُِبلَی ٢َ َو٣َ َٓ َِٟت إ٧ٔ ا َٗ ا َذأک 

 َِ َ ٠ََضا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْل َٔ َٜ َٓ ا٢َ  َٗ عٔی ٣َا فٔی بَِل٨ٔٔک  ـَ َّی َت ََٟضا َحً ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ َِٟت  ا َٗ ا٢َ آ٧ِٔت  َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟزِّنَی  َٗ ِت  ٌَ َّی َوَؿ َؼارٔ َحً

ِس َوَؿ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٟطُ ٩ِ٣َ َٓ َِٟيَص  ََٟسَصا َػِٔيّرا  َُ َو ا٢َ إّٔذا َُل ٧َزُِج٤َُضا َو٧ََس َ٘ َٓ ا٣ٔٔسیَُّة  َِ ِٟ ِت ا ٌَ

َج٤ََضا ا٢َ ََفَ َٗ ٔلَیَّ َرَؿاًُُط یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  ا٢َ إ َ٘ َٓ ََِؼارٔ  َ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْل َ٘ َٓ ُط  ٌُ  یُزِٔؿ

 این، ییحی نب یلعی، انب احرث احمریب،
 
الیغؿ، انب اجعم احمریب، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل  دمحم نب العء ہ

ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک امزع نب امکل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک اپس آ ے افر رعض یک اے اہلل ےک روسؽ! 

یالتک نو فا س اج، اہلل ےس اعمیف امگن افر اس یک رطػ روجع  ےھجم اپک رکںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتے ےیل

رک۔  و فہ وھتڑی دفر یہ اج رک وٹ آ ے افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ےھجم اپک رکںی۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ڑی دفر اج رک و ا رھپ آرک رعض یک اے رفامای یالتک نو ریتے ےیل۔ وٹ اج اہلل ےس اعمیف امگن افر اس یک رطػ روجع رک۔ فہ وھت

اہلل ےک روسؽ! ےھجم اپک رکںی  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایس رطح رفامای اہیں کت ہک وچ یھ دہعف اےس روسؽ اہلل یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم ےھجت سک ابرے ںیم اپک رکفں؟ اس  ے رعض ایک زان ےس  و روسؽ اہلل یلص



 

 

 ایک وپاھچ ایک ہی دویاہن ےہ؟  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ دی یئگ ہک فہ دویاہن  ںیہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای

 ہیلع فآہل فملس اس  ے رشاب یپ ےہ؟  و اکی آدیم  ے اھٹ رک اےس وساھگن افر اس ےس رشاب یک دبوب ہن اپیئ  و روسؽ اہلل یلص اہلل

ف  ے رفامای ایک  و  ے زان ایک؟ اس  ے اہک اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح دای  و اےس رمج ایک ایگ افر وگ اس ےک ابرے ںیم د

 رگفنوں ںیم ٹب ےئگ۔ اؿ ںیم ےس اکی ےنہک فاےل  ے اہک ہک ہی یالک نوایگ افر اس ےک انگہ  ے اےس ریہگ ایل افر دفرسے ےنہک

 فاےل  ے اہک ہک امزع یک  وہب ےس الضف وکیئ  وہب  ںیہ۔ فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای ایگ اس  ے اانپ اہھت آپ یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم رھک رک رعض ایک ےھجم رھتپفں ےس لتق رکدںی۔  س احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دف دؿ ای نیت دؿ ایس 

 رہھٹے رےہ ینعی االتخػ راہ۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے اس احؽ ںیم ہک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ابت  ر

 ت ےھٹ نو ے ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے السؾ رفامای افر ھٹیب ےئگ افر رفامای امزع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےیل ششخب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک اہلل  ے امزع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اعمػ رکدای۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اموگن احصہب

 ے رفامای ہک اوہنں  ے ا یس اخصل  وہب یک ےہ ہک ارگ اس وک اتم ںیم میسقت رکدای اجات  و اؿ بس ےک ےیل اکیف نو اجیت۔ رھپ اکی 

دم ےس  یھ وج ہک ازد یک اشخ ےہ آپ ےک اپس احرض نویئ۔ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ےھجم اپک تررت وج ہلیبق اغ

رکدںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتے ےیل یالتک نو فا س نو اج اہلل ےس اعمیف امگن افر اس یک رطػ روجع رک اس 

آہل فملس ےھجم فا س رک ے ارادہ رےتھک ںیہ اسیج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رعض ایک ہک ریما ایخؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ے امزع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک فا س ایک آپ  ے رفامای ےھجت ایکےہ؟ اس  ے رعض ایک یج اہں آپ  ے اس ےس رفامای فعض لمح کت وج 

ں کت ہک فعض لمح نوایگ فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ریت ٹیپ ںیم ےہ اکی ااصنری آدیم  ے اس یک افک تل یک ذہم داری یل اہی

فملس  ے ےک اپس احرض نو ے افر رعض ایک ہک اغدمہی  ے فعض لمح رکدای ےہ آپ  ے رفامای مہ اس فتق اےس رمج  ںیہ رکںی ےگ 

ض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ویکہکن مہ اےکس ےچب وک ٹوھ ا ٹوھڑںی ےگ  و اےس دفدھ اکؿ الپ ے اگ؟ ااصنر ںیم ےس اکی آدیم  ے رع

 ہیلع فآہل فملس اس یک راضتع ریمے ذہم ےہ رھپ اےس رمج رکدای ایگ۔

 این، ییحی نب یلعی، انب احرث احمریب، الیغؿ، انب اجعم احمریب، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض  :  رافی
 
دمحم نب العء ہ

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1938    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ب٩ ٤٧ير، بظير ب٩ ٣ہاجز، حرضت ًبساہلل ب٩ بزیسہ رضی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس اہللٔ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َِٟحٔسیٔث و َحسَّ ٔى ا ِٔ َٟ اَربَا فٔی  َ٘ ٕ َوَت  ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر

ث٨ََا ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٣َأًزَ ب٩َِ ٣َأٟٕک  َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة  ًَ ث٨ََا  ٔ َحسَّ ٤َُِٟضأجز ث٨ََا َبٔظيرُ ب٩ُِ ا اِْلَِس٠َِٔمَّ أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ أَبٔی َحسَّ

ٔسی َو  ِٔ ََ ِس َه٤ِ٠َُت  َٗ ِّی  ٔن ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔس أََتاُظ َػل َِ ِٟ ا كَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ ُظ  زَّ َزنٔی ََفَ ِّی أُرٔیُس أَِ٪ تَُلضِّ ٔن َز٧َِيُت َوإ

٠ًََِيطٔ َو  َّی اہللُ  أَِرَس١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٧َٔيَة  َّْ ُظ اٟ زَّ ِس َز٧َِيُت ََفَ َٗ ِّی  ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ ُ٤٠َ ٌِ ا٢َ أََت َ٘ َٓ ِو٣ٔطٔ  َٗ ٔلَی  وَ٪ َس٥ََّ٠ إ

١ٔ ٩ِ٣ٔ َػأٟٔحی٨َا ٓامَٔی ٧َُزی ِ٘ ٌَ ِٟ ٤ُ٠َطُ إُٔلَّ َوفٔیَّ ا ٌِ ََ اُٟوا ٣َا  َ٘ َٓ ٠ٔطٔ بَأِّسا ت٨ُِرٔکُوَ٪ ٨ِ٣ُٔط َطِيّئا  ِ٘ ٌَ َِٟيض٥ِٔ  بٔ ٔ أَِرَس١َ إ َٓ َة  َْ ٔ اٟ َّْ أََتاُظ اٟ َٓ

 َٓ ٠ٔطٔ  ِ٘ ٌَ َُّط َُل بَأَِض بٔطٔ َوَُل بٔ أَِخبَرُوُظ أ٧َ َٓ ٨ُِط  ًَ َشأ٢ََ  َٓ ا  ـّ َحائَِت أَِي َٓ ا٢َ  َٗ ّة ث٥َُّ أ٣َََز بٔطٔ ََفُٔج٥َ  َٟطُ حَُِفَ َة َحََفَ  ٌَ ا كَاَ٪ اٟزَّابٔ َّ٤٠َ

ا َٗ ُس  َِ ِٟ ا كَاَ٪ ا َّ٤٠ََٓ َُّط َرزََّصا  زِنٔی َوإ٧ٔ ََٓلضِّ ِس َز٧َِيُت  َٗ ِّی  ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َ٘ َٓ ا٣ٔٔسیَُّة  َِ ِٟ نٔی ا ٠ََّک أَِ٪ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٥َٟٔ َتزُزُّ ٌَ َٟ

ََٟسِت  ا َو َّ٤٠َ َٓ َّی َت٠ٔٔسی  َٓاذَِصٔيی َحً ا َُل  ا٢َ إ٣َّٔ َٗ َُٟحِبلَی  ِّی  ٔن َواہللٔ إ َٓ ٤َا َرَزِزَت ٣َأًزّا  َٛ نٔی  َِٟت صََذا َتزُزَّ ا َٗ ٕة  َٗ ٔيیِّ فٔی َٔخِ أََتِتُط بٔاٟؼَّ

 َ٠ َٓ ٔل٤ٔيطٔ  ِٔ َّی َت ٌٔيطٔ َحً أَِرٔؿ َٓ ا٢َ اذَِصٔيی  َٗ َِٟستُُط  ِس َو ِس َٗ َٗ َِٟت صََذا یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  ا َ٘ َٓ  ٕ ةُ ُخِبز ٔيیِّ فٔی یَٔسظٔ ِْٛٔسَ َل٤َِتُط أََتِتطُ بٔاٟؼَّ َٓ ا  َّ٤

 ٔ َضا إ َٟ ُحَٔفَ  َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ث٥َُّ أ٣َََز بَٔضا  ٔلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٔيیَّ إ ٍَ اٟؼَّ َٓ َس َٓ ا٦َ  ٌَ ِس أَك١ََ اٟلَّ َٗ َل٤ُِتطُ َو َج٤ُوصَا لَی َػِسرَٔصا َوأ٣َََز آَ ٨َّٟاَض ََفَ

 َ ٧ ٍَ َش٤ٔ َٓ َشبََّضا  َٓ ًَلَی َوِجطٔ َخأٟٕس   ٦ُ َح اٟسَّ َـّ َٓت٨ََ مَی َرأَِسَضا  ٕ ََفَ َِٟؤٟئس بَٔحَحز ب١ُٔ َخأُٟس ب٩ُِ ا ِ٘ ُي َٓ ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔيیُّ اہللٔ َػل

 ِٔ ََ َّٟٔذی  َوا َٓ ا٢َ ٣َِضَّل یَا َخأُٟس  َ٘ َٓ َّی َسبَُّط إٔیَّاَصا  ََٓؼل َٟطُ ث٥َُّ أ٣َََز بَٔضا  َٔفَ  ُِ َٟ ِو َتابََضا َػاحُٔب ٣َِٜٕص  َٟ ِس َتابَِت َتِوبَّة  َ٘ َٟ ٔسی بَٔئسظٔ 

٠َِيَضا َوز٨َُِٔٓت  ًَ 

 پاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ریشب نب اہمرج، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ اب

ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت امزع نب امکل ایملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض نو ے 

رعض یک اے اہلل ےک روسؽ ںیم  ے اینپ اجؿ  ر ملظ ایک افر زان ایک افر ںیم ارادہ رکات نوں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اپک 

ہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس و ا دای ایلگ حبص فہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو ے افر رعض رک دںی آپ یلص ا

 یک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس قیقحت ںیم  ے زان ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دفرسی رمہبت یھب فا س رک دای افر

 فآہل فملس  ے اس یک وقؾ یک رطػ اغیپؾ اجیھب افر رفامای ایک مت اس یک لقع ںیم وکیئ رخایب اجےتن نو افر مت اینس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ںیم وکیئ ریغ دنسپدیہ ابت دیھکی ےہ؟ اوہنں  ے رعض ایک ہک مہ  و اےس اےنپ ربسگدیہ ووگں ںیم ےس اکلم القعل اجےتن ںیہ امزع 



 

 

س رسیتی رمہبت آای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ یک وقؾ ےک اپس اغیپؾ اوجیھاای افر اس  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپ

اس ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے آپ وک ربخ دی ہک اےس وکیئ امیبری ہن ےہ افر ہن یہ لقع ںیم رخایب ےہ  ب وچ یھ ابر نویئ  و اس 

فآہل فملس  ے مکح دای  و اےس اسگنسر رکدای ایگ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ اغدمہی تررت آیئ اس ےک ےئل زگاھ وھکدا ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

 ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ قیقحت ںیم  ے زان ایک  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم اپک رکدںی آپ  ے اےس فا س 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ویکں فا س رکےت ںیہ اشدی ہک آپ یلص رکدای  ب ایلگ حبص نویئ  و اےس  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص 

ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ایس رطح فا س رکےت ںیہ اسیج ہک آپ  ے امزع وک فا س ایک اہلل یک مسق ںیم  و اہتبل احہلم نوں آپ یلص اہلل 

ہک ہچب نج ےل۔  ب اس  ے ہچب نج ایل  و فہ ہچب وک اکی ڑپکے ںیم فآہل فملس  ے رفامای ااھچ ارگ  و فا س  ںیہ اجان اچیتہ  و اج اہیں کت 

ٹیپل رک ےل آیئ افر رعض ایک ہی ںیم  ے ہچب نج دای ےہ آپ  ے رفامای اج افر اےس دفدھ الپ اہیں کت ہک ہی اھک ے ےک اقلب نواج ے 

احؽ ںیم ہک ےچب ےک اہھت ںیم رفیٹ اک ڑکٹا اھت ینعی دفدھ ڑھچا دے  س  ب اس  ے اس اک دفدھ ڑھچاای  و فہ ہچب ےل رک احرض نویئ اس 

افر رعض یک اے اہلل ےک یبن ںیم  ے اس وک دفدھ ڑھچا دای ےہ افر ہی اھکان اھکات ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فہ ہچب املسمونں 

وک مکح دای  و اوہنں  ے اےس اسگنسر رک  ںیم ےس اکی آدیم ااصنری ےک رپسد ایک رھپ مکح دای  و اس ےک ےنیس کت زگاھ وھکدا ایگ افر ووگں

دای  س اخدل ینب فدیل وتمہج نو ے افر اس ےک رس  ر اکی رھتپ امرا  و وخؿ یک داھر اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رہچے  ر آڑپی افر 

 نو ے رفامای اے اخدل اس ذات اوہنں  ے اےس ربا الھب اہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ یک اس ربی ابت وک انس  و رفےتک

یک مسق  س ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ قیقحت اس  ے ا یس  وہب یک ےہ ہک ارگ اناجزئ سکیٹ فوصؽ رک ے فاال یھب ا یس  وہب رکات  و اےس 

 اعمػ رکدای اجات رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح دای افر اس اک انجزہ ادا ایک ایگ افر دنف ایک ایگ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ریشب نب اہمرج، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ر رک ے ےک ایبؿ ںیماش دی دشہ وک زان ںیم اسگنس

     1939    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوُشا٪، ٣اٟک ب٩ ًبساٟواحس ٣ش٤عی، ٣ٌاذ يٌىی اب٩ ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوَٗلبہ، ابوا٤ٟہ٠ب، حرضت  :  راوی

 ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ اَ٪ ٣َاٟ َُشَّ ثَىٔی أَبُو  َٛ َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ صَٔظا٦ ٌِ اْذ َي ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ َِٟواحٔٔس ا ًَِبسٔ ا ٕ ُک ب٩ُِ  ْٔير

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ ُجَضِی٨ََة أَ  ثَطُ  ٤َُِٟض٠َّٔب َحسَّ ثَىٔی أَبُو ََٗٔلبََة أَ٪َّ أَبَا ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  َتِت ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل



 

 

َّی  ًَا ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َس َٓ ًَلَیَّ  أ٤َُِٔٗط  َٓ ا  َِٟت َیا ٧َٔيیَّ اہللٔ أََػِبُت َحسا ا َ٘ َٓ ا٢َ أَِحٔش٩ِ َوهَٔی حُِبلَی ٩ِ٣ٔ اٟزِّنَی  َ٘ َٓ َضا  ٥َ َؤٟيَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

َٓإَٔذا َو  ِيَضا  َٟ ٔ ٠َِيَضا ثَٔيابُضَ إ ًَ َِّٜت  ُظ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  أ٣َََز بَٔضا ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٓ  ١َ ٌَ َٔ َٓ أِتٔىٔی بَٔضا  َٓ ِت  ٌَ ا ث٥َُّ أ٣َََز بَٔضا ََفُٔج٤َِت ث٥َُّ َؿ

 َٓ ِس َز٧َِت  َٗ ٠َِيَضا یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ َو ًَ ِّی  َٟطُ ٤ًَُزُ ُتَؼل ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِيَضا  ًَ َّی  ٌٔيَن ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َػل ُٗٔش٤َِت بَيَِن َسِب َِٟو  ِس َتابَِت َتِوبَّة  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘

الَی ٌَ ٔشَضا ِهَّلِل َت ِٔ ١َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َجاَزِت ب٨َٔ ـَ ِٓ ِتُض٥ِ َوَص١ِ َوَجِسَت َتِوبَّة أَ ٌَ ََٟؤس ٤َِٟٔسی٨َٔة   ا

ی، اعمذ ینعی انب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوب

مغ
مس

، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اوباسغؿ، امکل نب دبعاوادح  ہ لت 
م
ل

القہب، اوبا

ی ہ ہلیبق یک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نویئ اس احؽ ںیم ہک 

 

ی ہ 
د 
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی تررت 

اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم  ر )دح( فہ زان ےس احہلم  یھ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک یبن! ںیم دح ےک رجؾ وک یچنہپ نوں  س آپ یلص 

 اقمئ رکںی  و اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک فیل وک البای افر رفامای ہک اےس ایھچ رطح رانھک۔  ب لمح فعض نو اج ے  و

 مکح دای  و اس  ر اس اےس ریمے اپس ےل آان۔  س اس  ے ااسی یہ ایک۔ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تررت ےک ابرے ںیم

ےک ڑپکے وبضم یط ےس ابدنھ دےی ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح دای  و اےس اسگنسر رکدای ایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

ےک یبن!  فآہل فملس  ے اس اک انجزہ ڑپاھای۔  و رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک اے اہلل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا اک انجزہ ڑپاھےت ںیہ احالہکن اس  ے زان ایک۔  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای قیقحت! اس  ے 

م یک اج ے  و ا ںیہ اکیف نو اج ے افر ایک مت  ے اس ےس الضف  وہب

قی س

 

ت

 ا یس  وہب یک ےہ ارگ دمہنی فاوں ںیم رتس آدویمں ےک درایمؿ 

 اپیئ ےہ ہک اس  ے اےنپ آپ وک اہلل یک راض ف وخونشدی ےک ےیل آ ش رکدای ےہ۔

، رضحت رمعاؿ نب نیصح  :  رافی ہ لت 
م
ل

ی، اعمذ ینعی انب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب، اوبا

مغ
مس

اوباسغؿ، امکل نب دبعاوادح 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1940    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ابا٪ ًلار، یحٌی ب٩ ابی ْٛير :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَ و َحسَّ اُر َحسَّ لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أَبَاُ٪ ا اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٔ ظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ْٔير َٛ بٔی 

٠َطُ  ِْ ٣ٔ 



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب ملسم، اابؿ اطعر، ییحی نب ایب ریثک اؿ اانسد ےس ہی دحثی رمفی ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب ملسم، اابؿ اطعر، ییحی نب ایب ریثک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1941    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ طہاب، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اور حرضت زیس ب٩ خاٟس جہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٟ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ِيْث ح و َحسَّ

اَُل إٔ٪َّ  َٗ َُّض٤َا  ِٟحَُضىٔیِّ أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوَزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا  ٕ وز ٌُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش أب أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلرَِعَ ًَ

ا٢َ  َ٘ َٓ َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ِيَت لٔی ب ـَ َٗ َُِظُسَک اہللَ إُٔلَّ  َ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ َػل ٌَ ََ ُط ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ ِٓ َِٟدِؼ٥ُ اِْلََخُ َوصَُو أَ  ا

 َ٘ َٓ َٜٔتأب اہللٔ َوأَِذِ٪ لٔی  ٔ ٔف بَِی٨َ٨َا ب ِٗ ا زَنَی َٓ َٓ ًَلَی َصَذا  ا  ّٔ ًَٔشي ا٢َ إٔ٪َّ ابِىٔی كَاَ٪  َٗ  ١ُِٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ُِٟت أَ  َ َشأ َٓ َتَسیُِت ٨ِ٣ُٔط ب٤ٔٔائَةٔ َطاةٕ َوَؤٟيَسةٕ  ِٓ ا َٓ ًَلَی ابِىٔی اٟزَِّج٥َ  ِّی أُِخبٔرُِت أَ٪َّ  ٔن َٓ بٔا٣َِزأَتٔطٔ َوإ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلَی ابِىٔی ص١َِ ا ٤ََّا  أَِخبَرُونٔی أ٧َ

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔ َصَذا اٟزَِّج٥َ  ًَلَی ا٣َِزأَة ٕ َوأَ٪َّ  ًَا٦ زٔیُب  ِِ ٔ َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َوَت ٔسی بَٔئسظ ِٔ ََ َّٟٔذی  ٥َ َوا َّ٠

 َِ ِٟ َِٟؤٟيَسةُ َوا َٜٔتأب اہللٔ ا ٔ يَنَّ بَِی٤َُٜ٨َا ب ـٔ ِٗ َ إِٔ٪ َْل َٓ ٔلَی ا٣َِزأَةٔ َصَذا  ًَا٦ٕ َواُُِس یَا أ٧َُِيُص إ زٔیُب  ِِ ًَلَی اب٨َِٔک َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َوَت ٥ُ٨َ َرزٌّ َو

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  أ٣َََز بَٔضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ِت  َٓ ًِتََر ا َٓ ٠َِيَضا  ًَ َسا  َِ َٓ ا٢َ  َٗ اِرُج٤َِضا  َٓ ِت  َٓ ًِتََر  ٥َ ََفُٔج٤َِت ا

نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انب باہب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ہبیتق 

رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک داہی ںوں ںیم ےس اکی آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

افر رعض نوں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ےیل اہلل یک اتکب ےک اسھت ہلصیف رفامںیئ۔ دفرسے دختم ںیم احرض نوا 

رفقی  ے اہک افر فہ اس ےس زایدہ دھجمسار اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ اتکب اہلل ےس ہلصیف رفام دںی افر ےھجم 

فملس  ے رفامای ایبؿ رکف۔ اس  ے اہک ریما اٹیب اس ےک اہں المزؾ اھت افر اس  ے اس یک ویبی ااجزت دںی۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےک اسھت زان ایک ےہ۔  و ےھجم ربخ دی یئگ ہک ریمے ےٹیب وک اسگنسر رکان الزؾ ےہ  و ںیم  ے اس اک دبہل اےنپ ےٹیب یک رطػ ےس اکی وس 

 ےس وپاھچ اوہنں  ے ےھجم ربخ دی ہک ریمے ےٹیب  ر وس وکڑے ںیہ افر اکی رکبایں افر اکی ابدنی ادا رکدی۔ رھپ ںیم  ے الہ ملع



 

 

اسؽ ےک ےیل الج فینط افر اس یک ویبی وک اسگنسر رکان الزؾ ےہ۔  و روسؽ اہلل  ے رفامای اس ذات یک مسق  س ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ 

افر رکبایں  و فا س ںیہ افر ریتے ےٹیب وک وس وکڑے ےہ ںیم اہمترے درایمؿ اہلل یک اتکب ےک اطمقب یہ ہلصیف رکفں اگ۔ ویڈی 

ںیگل ےگ افر اکی اسؽ یک الجفینط۔ اے ا سی! لک حبص اس تررت یک رطػ اج۔ ارگ فہ اضاراػ رکےل  و اےس اسگنسر رک دے۔ 

ابرے ںیم مکح دای ےتہک ںیہ ہک اوہنں  ے اس ےک اپس حبص یک اس  ے اضاراػ رکایل۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک 

  و اےس اسگنسر رکدای ایگ۔

ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، انب باہب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع افر رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اش دی دشہ وک زان ںیم اسگنسر رک ے ےک ایبؿ ںیم

     1942    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ابوكاہز، رح٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، ٤ًزو ٧اٗس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، ػاٟ :  راوی  ً ح، ًبس ب٩ ح٤يس،

 زہزی

 ٔ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاٗ ثَىٔی  اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ و َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُس َحسَّ

ث٨ََا ٩ًَِ َػأٟٕح ح و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ٔ  ب٩ِٔ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  ٕ ك٠ُُّ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ

 ٧َِحَوظُ 

اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، وی،س، رمعف اندق، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، زرہی اؿ اانسد ےس یھب ہی 

 ح رمفی ےہ۔دحثی ایس رط

 اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، وی،س، رمعف اندق، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1943    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٥ٜ ب٩ ٣وسی، ابوػاٟح، طٌيب ب٩ اسحاٚ، ًبيساہلل ٧آٍ، حرضت ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٥َُٜ ب٩ُِ  َِٟح ثَىٔی ا ِبَس اہللٔ ب٩َِ ًُ  َحسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ َٙ أَِخبََر٧َا ًُبَِيُس اہللٔ  ِيُب ب٩ُِ إِٔسَح ٌَ ث٨ََا ُط ٤ََز أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٣ُوَسی أَبُو َػأٟٕح َحسَّ

 َٙ َٓا٧َِل٠َ ِس َز٧ََيا  َٗ ُتَٔی بَٔيُضوزٓٔیٕ َویَُضوزٔیَّٕة  ٥َ أ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی َجاَئ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ُٕ بَ  ٔ ٠ُُض٤َا َو٧َُداٟ اُٟوا ََُشوِّزُ ُوُجوَصُض٤َا َو٧َُح٤ِّ َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ َزنَی   ٔ ِوَراة ا٢َ ٣َا َتحُٔسوَ٪ فٔی اٟتَّ َ٘ َٓ ُٖ بٔض٤َٔا َیُضوَز  يَِن ُوُجوصٔض٤َٔا َویَُلا

 ٔ ِوَراة أِتُوا بٔاٟتَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ُ أ َّٟٔذی َيَِقَ ًَی ا َٔ ِٟ ٍَ ا َّی إَٔذا ٣َزُّوا بٔآیَةٔ اٟزَِّج٥ٔ َوَؿ ُؤَصا َحً َََٓقَ َحاُؤا بَٔضا  َٓ ٨ُِت٥ِ َػازٔٗٔيَن  ُٛ ًَلَی آَیٔة  إِٔ٪  یََسُظ 

 ٍَ ٕ َوصَُو ٣َ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسََل٦ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ أَ ٣َا بَيَِن یََسیَِضا َو٣َا َوَرائََضا  ٥َ ٣ُزُِظ اٟزَِّج٥ٔ َوََقَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز بٔض٤َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ إٔذَا َتِحَتَضا آیَُة اٟزَِّج٥ٔ  َٓ َضا  ٌَ َٓ ٍِ یََسُظ ََفَ َٓ ٠ِيَرِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ َٓ ًَ ا٢َ  َٗ َس٥ََّ٠ ََفُٔج٤َا 

٨ُِت ٓٔي٩ِ٤َ َرَج٤َضُ  ٔشطٔ ُٛ ِٔ ٔ ب٨َٔ ِٟحَٔحاَرة ِس َرأَیُِتطُ َي٘ٔيَضا ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٠َ َٓ  ٤َا 

مکح نب ومیس، اوباصحل، بیعش نب ااحسؼ، دیبع اہلل انعف، رضحت دبع ارلنمح نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وہید ےک اپس  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وہیدہی وک الای ایگ اؿ دفونں  ے زان ایک

رشتفی ےل ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت  ورات ںیم ایک اپےت نو اس ےک ابرے ںیم  س  ے زان ایک؟ اوہنں  ے اہک 

ے ےک اخم ف رکےت ںیہ افر اؿ مہ اؿ ےک رہچفں وک ایسہ رکےت ںیہ افر وسار رکےت ںیہ اس رطح ہک مہ اؿ ےک رہچفں وک اکی دفرس

وک رکچ وگلاےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ مت ےچس نو  و  ورات ےل آؤ۔ فہ اےس ےل آ ے افر ڑپانھ رشفع رکدای۔ 

 ےس ڑپانھ رشفع اہیں کت ہک آتی رمج کت ےچنہپ  و اس ونوجاؿ  ے وج ڑپھ راہ اھت اانپ اہھت آتی  ر رھک ایل افر اس ےک آےگ افر ےھچیپ

 رکدای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضحت دبعاہلل نب السؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 یلص اسھت ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس اہھت ا ےن ے اک مکح دںی۔ اس  ے اٹہای  و اس ےک ےچین آتی رمج  یھ۔ روسؽ اہلل

 ے اہلل ہیلع فآہل فملس  ے مکح دای، ا ںیہ رمج رکدای ایگ۔ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ںیم یھب اؿ دفونں وک اسگنسر رک

 فاو ںیم ےس اھت۔ قیقحت! ںیم  ے اس رمد وک داھکی ہک فہ اےنپ آپ  ر رھتپ ربداتش رکےک اس تررت وک اچب راہ اھت۔

 یس، اوباصحل، بیعش نب ااحسؼ، دیبعاہلل انعف، رضحت دبع ارلنمح نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعمکح نب وم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1944    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، اس٤اًي١ يٌىی اب٩ ٠ًيہ، ایوب، ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ َة  ىٔی اب٩َِ ٠ًَُيَّ ٌِ ٌٔي١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب و َحسَّ ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ِ أَیُّوَب ح و َحسَّ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َر  ا أَِخبََرص٥ُِ  ٌّ ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ٧َآ ِٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََرنٔی رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َّی اہللُ   ُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َيِ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟيُضوزُ إ أََتِت ا َٓ ٔ َرَج٥َ فٔی اٟزِّنَی یَُضوزٔیَّئِن َرُجَّل َوا٣َِزأَّة َز٧ََيا  َِٟحسٔیَث ب٨َِٔحؤظ ُٗوا ا  طٔ َوَس٥ََّ٠ بٔض٤َٔا َوَسا

،س، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، اامسلیع ینعی انب ہیلع، اویب، اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب ا

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دف وہیدویں اکی رمد افر اکی تررت وک زان ںیم رمج ایک وہنجں  ے زان ایک اھت 

 ۔افر وہید ا ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ال ے۔ ابیق دحثی رابرہک سگر یکچ ےہ

زریہ نب رحب، اامسلیع ینعی انب ہیلع، اویب، اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب ا،س، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم ذی وہیدویں وک زان

     1945    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص زہير، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َبةَ  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َّی  و َحسَّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟيُضوَز َجاُؤا إ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ

 ًَ ٔ َحسٔیٔث ًُبَِيسٔ اہللٔ  َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َٚ ا ِس َز٧ََيا َوَسا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔزُج١ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوا٣َِزأَةٕ  ٍٕ اہللُ  ٔ  ٩ِ ٧َآ

انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہید اےنپ ںیم ےس اکی آدیم افر ادمح نب وی،س زریہ، ومٰیس نب ہبقع، 

 تررت وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ال ے وہنجں  ے زان ایک اھت ۔ ابیق دحثی سگر یکچ۔

 ہنع ادمح نب وی،س زریہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1946    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبہ، ابی ٣ٌاویہ، ا٤ًع، ًبساہلل ب٩ ٣زة، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی :  راوی

 َ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧ َٗ اؤَیَة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ص٤َُا  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة لِٔکَ ٩ًَِ َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ا أَبُو ٣ُ

ِبٔس اہللٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔيُضوزٓٔیٕ ٣ُحَ ًَ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ ٣ُزَّ  َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ًَاص٥ُِ  ب٩ِٔ ٣ُزََّة  َس َٓ ٤ّا ٣َِح٠ُوّزا  َّ٤

اُٟوا َٗ ا٢َ َصََٜذا َتحُٔسوَ٪ َحسَّ اٟزَّانٔی فٔی َٛٔتاب٥ُِٜٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُِظُسَک  َػل ا٢َ أَ َ٘ َٓ ًَا َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ًَُائٔض٥ِٔ  ََٓس  ٥ِ ٌَ ََ

ِوَُل  َٟ ا٢َ َُل َو َٗ َّانٔی فٔی َٛٔتاب٥ُِٜٔ  ََٜذا َتحُٔسوَ٪ َحسَّ اٟز ًَلَی ٣ُوَسی أََص ِوَراَة  َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ اٟتَّ ٥ِ أُِخبٔرَِک بٔاہللٔ ا َٟ َََظِسَتىٔی بَٔضَذا  ََّک  أ٧َ

 ٜٔ ٠َِيطٔ ٧َحُٔسُظ اٟزَِّج٥َ َوَل ًَ ٨َ٤ِا  َٗ َٕ أَ ي ٌٔ َـّ ٨َاُظ َوإَٔذا أََخِذ٧َا اٟ ِٛ َٕ َتَز ی ٔ ٨ََُّٜٓا إَٔذا أََخِذ٧َا اْٟشَّ ا٨َٔٓا  ثَُر فٔی أَِْشَ َٛ ُط  ِوا  ٨َّ َٟ ا ٌَ ٨َ٠ُِٗا َت َِٟحسَّ  ا

َِٟح٠ِ  ِح٤ٔي٥َ َوا ٨َ٠ِا اٟتَّ ٌَ َح َٓ  ٍٔ َِٟؤؿي ٕٔ َوا ی ٔ ًَلَی اْٟشَّ ًَلَی َطِيٕئ َُ٘ٔي٤ُطُ   ٍِ ٨َ٠ِِحَت٤ٔ َّی اہللُ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َس ٣َکَاَ٪ اٟزَِّج٥ٔ 

َٓأ٧َِز٢ََ اہللُ  ٔج٥َ  َٓأ٣َََز بٔطٔ ََفُ ٢ُ ٩ِ٣َ أَِحَيا أ٣ََِزَک إٔذِ أ٣ََاتُوُظ  ِّی أَوَّ ٔن ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ إ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ َّٟٔذی٩َ ًَ زَّ َوَج١َّ َیا أَیَُّضا اٟزَُّسو٢ُ َُل یَِحز٧َُِک ا ًَ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَشارًُٔ  ًَ َّی اہللُ  ّسا َػل و٢ُ ائُِتوا ٣َُح٤َّ ُ٘ ُدُذوُظ َي َٓ ِؤٟطٔ إِٔ٪ أُوتٔیُت٥ِ َصَذا  َٗ ٔلَی  ِح٤ٔي٥ٔ  وَ٪ فٔی اِلَُِٜفٔ إ ٥ِ بٔاٟتَّ ُٛ إِٔ٪ أ٣َََز َٓ

الَی َو٣َ  ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت َٓ اِحَذُروا  َٓ ٥ِ بٔاٟزَِّج٥ٔ  ُٛ َِٓتا ُدُذوُظ َوإِٔ٪ أَ َٓ َِٟح٠ِٔس  ِٟکَأَفُوَ٪ َوا َٟئَٔک ص٥ُِ ا أُو َٓ ٥َِٟ َیِح٥ُِٜ ب٤َٔا أ٧َِز٢ََ اہللُ   ٩ِ

 َٟ أُو َٓ ٥ِ َیِح٥ُِٜ ب٤َٔا أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٟ ا٤ُٟٔوَ٪ َو٩ِ٣َ  َٟئَٔک ص٥ُِ اٟوَّ أُو َٓ ٥ِ َیِح٥ُِٜ ب٤َٔا أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٟ َضاَو٩ِ٣َ  ارٔ ك٠ُُّ َّٔ وَ٪ فٔی اِلُٜ ُ٘ أس َٔ ِٟ  ئَٔک ص٥ُِ ا

، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب اعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمة، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ییحی نب ییحی

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس اکی وہیدی ایسہ ایک نوا وکڑے اھک ے نو ے سگرا  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے 

ای ایک مت اینپ اتکب ںیم زاین یک زسا ایس رطح اپ ےت نو؟ اوہنں  ے اہک یج اہں!  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وہیدویں وک ولبا رک رفام

اینپ اؿ ےک املعء ںیم ےس اکی آدیم وک الب رک رفامای ںیم ےھجت اس اہلل یک مسق داتی نوں  س  ے ومیس ہیلع االسلؾ  ر  ورات انزؽ یک ایک مت 

زسا ایس رطح اپےت نو۔ اس  ے اہک  ںیہ! افر ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ہی مسق ہن دےتی  و یھبک آپ یلص اتکب ںیم زاین یک 

اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ ہن داتی۔ مہ اسگنسر رکان یہ اپےت ںیہ  نکی امہرے زعمز ووگں ںیم زان یک رثکت نویگ۔  س  ب مہ یسک زعمز 

 افر  ب مہ یسک زمکفر ف فیعض آدیم وک ڑکپےت  و اس  ر دح اقمئ رکدےتی۔ مہ  ے اہک آؤ! مہ ا یس زسا  ر  عم وک ڑکپےت  و اےس ٹوھڑ دےتی

نو اجںیئ  ےس مہ زعمز ف ریغزعمز  ر اقمئ رکںی ےگ۔  و مہ  ے وکےلئ ےس ہنم اکال رک ے افر وکڑے امر ے وک رمج یک ہگج رقمر رک دای 

 ے رفامای اے اہلل! ںیم فہ الہپ نوں  س  ے ریتے مکح وک زدنہ ایک ہکبج فہ اےس  مت رک ےکچ ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 انچہچن آپ  ے مکح دای  و اےس اسگنسر ایک ایگ  و اہلل  ے ہی آتی انزؽ رفامیئ اے روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فہ وگ نیگمغ ہن



 

 

اےنپ ہنم ےس  و اہک ہک مہ اامیؿ ال ے ںیہ  نکی اؿ ےک دؽ اامیؿ ہن ال ے افر وج  رکںی وج رفک ںیم ےڑےنھ فاےل ںیہ وہنجں  ے

وہیدویں ےس وھجٹ وبےنل ےک ےیل اجوسیس رکےت ںیہ۔ فہ اؿ ووگں ےک ےیل اجوسیس رکےت ںیہ وج ایھب کت آپ یلص اہلل ہیلع 

ےتی ںیہ۔ فہ ہی ےتہک ےہ ارگ مت وک ہی مکح دای اج ے  و اےس فآہل فملس ےک اپس  ںیہ آ ے افر فہ اہلل ےک الکؾ وک اینپ ہگج ےس دبتلی رک د

 ےل و ہک ولچ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ارگ فہ ںیہمت ہنم اکال رک ے افر وکڑے امر ے اک مکح دںی  و وبقؽ رکو افر ارگ فہ

ہلل ےک انزؽ رکدہ ااکحؾ ےک اطمقب ہلصیف ہن رکںی فہ اکرف ںیہمت رمج اک وتفی دںی  و اےس ٹوھڑ دف ۔  و اہلل  ے ہی آایت انزؽ یک وج وگ ا

ںیہ۔ وج وگ اہلل ےک انزؽ رکدہ ااکحؾ ےک اطمقب ہلصیف ہن رکںی فہ دح ےس اجتفز رک ے فاےل ںیہ افر وج وگ اہلل ےک انزؽ رکدہ 

 ااکحؾ ےک اطمقب ہلصیف ہن رکںی فہ افقس ںیہ۔ ہی آایت افکر ےک ابرے ںیم انزؽ نویئ۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب اعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمة، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ںیمذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ 

     1947    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ابوسٌيس اطخ، وٛيٍ، ا٤ًع :  راوی

 َ ٤ًَُِع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٧ َ ث٨ََا اِْل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي اَُل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِْلََطخُّ  ٕ َوأَبُو َس ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ِؤٟطٔ َحسَّ َٗ ٔلَی  َّی ِحَوُظ إ أ٣َََز بٔطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ

َسُظ ٩ِ٣ٔ ٧ُزُو٢ٔ اِْلَیةٔ  ٌِ ٥ِ یَِذَُکِ ٣َا َب َٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفُٔج٥َ َو  اہللُ 

انب ریمن، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع دفرسی  دن ذموکر ےہ  نکی اس ںیم اہیں کت یہ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رمج اک مکح 

 ایک ایگ۔ اس ےک دعب ذموکر  ںیہ۔دای۔ اےس رمج 

 انب ریمن، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1948    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو ا َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ِبٔس اہللٔ و َحسَّ ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ٟزُّبَيِر



 

 

ٔ َوا٣َِزأََتطُ  َِٟيُضوز ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ َوَرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا َّی اہللُ  وُُل َرَج٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘  َي

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل

 فآہل فملس  ے املس ےک اکی آدیم افر وہید ےک اکی آدیم افر اکی تررت وک رمج ایک۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رج ،، اوبزح ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1949    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازة، اب٩ جزیخ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َو  َحسَّ َٗ َّطُ  َُيَِر أ٧َ ٠َُط  ِْ ٣ٔ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ا٣َِزأَةّ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ

 ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، انب رج ، ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ۔

  رج ،ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدة، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1950    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٠امی٪ طیبانی، ًبساہلل ب٩ ابی اوفی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، حرضت ابو  ابوكا١٣ جحسری، ًبساٟواحس، :  راوی

 اسحاٚ طیبانی

ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ِیَبانٔیُّ  ُ٪ اٟظَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َِٟواحٔسٔ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو كَا١ٕ٣ٔ ا ث٨ََا ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی أَِوفَی ح و حَ و َحسَّ سَّ

ا٢َ  َٗ ِیَبانٔیِّ  َٙ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی أَِوفَی ص١َِ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ ُِٟت  َ َسأ

ا َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َُل أَِزرٔیَرَج٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِب٠ََضا  َٗ َِٟت ُسوَرةُ ا٨ُّٟورٔ أ٦َِ  ٔ َس ٣َا أ٧ُِز ٌِ ٠ُُِٗت َب  ٢َ 

حد ری، دبعاوادح، امیلسؿ ابیشین، دبعاہلل نب ایب افیف، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، رضحت اوب ااحسؼ ابیشین ہیلع االسل
د 

ؾ اوباکلم 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رمج ایک؟ اوہنں  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے دبعاہلل نب ایب افیف ریض



 

 

  ے اہک یج اہں۔ ںیم  ے اہک وسرة اونلر ےک انزؽ ےیک اج ے ےس ےلہپ ای دعب ںیم؟ اوہنں  ے اہک ںیم  ںیہ اج ات۔

حد ری، دبعاوادح، امیلسؿ ابیشین، دبعاہلل نب ایب افیف، ا :  رافی
د 

 وبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، رضحت اوب ااحسؼ ابیشیناوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1951    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًيسی ب٩ ح٤از ٣صی، ٟيث، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٌٔيٕس  ٌٔئس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس یُّ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ٤ِِٟٔصٔ ٕ ا از ثَىٔی ًٔيَسی ب٩ُِ َح٤َّ وو َحسَّ ُ٘ ُط َي ٌَ َّطُ َس٤ٔ ٢ُ صَُزیَِزَة أ٧َ

٠ِيَ  َٓ ََّن ز٧َٔاَصا  َٓتََبي  ٥ِ ُٛ و٢ُ إَٔذا َز٧َِت أ٣ََُة أََحٔس ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٠َِيَضا ث٥َُّ َس٤ٔ ًَ َِٟحسَّ َوَُل یُثَرِِّب  ِح٠ِٔسَصا ا

 َ ٠َِيَضا ث٥َُّ إِٔ٪ َز٧ ًَ َِٟحسَّ َوَُل یُثَرِِّب  ٠َِيِح٠ِٔسَصا ا َٓ ٕ إِٔ٪ َز٧َِت  ز ٌَ ِو بَٔحِب١ٕ ٩ِ٣ٔ َط َٟ َضا َو ٌِ ٔ ٠َِیب َٓ ََّن ز٧َٔاَصا  َٓتََبي َة  َْ ٔ اٟ َّْ  ِت اٟ

یسیع نب امحد رصمی، ق ،، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

یڈی زان رکے افر اس اک زان اظرہ نو اج ے  و اےس دح ےک وطر  ر وکڑے فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک  ب مت ںیم ےس یسک یک و

 امرے اجںیئ افر اس اک زان اظرہ نو اج ے  و اچےیہ ہک اےس رففتخ رک دے ارگہچ ابؽ یک اکی ریس یہ ےک دبہل ںیم نو۔

 یسیع نب امحد رصمی، ق ،، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1952    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ي٥، اب٩ ًیی٨ہ، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ برک بزسانی، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ایوب ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہ :  راوی

اب٩ ٣وسی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ير، ًبيساہلل ب٩ ٤ًز، ہارو٪ اب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیس، 

 ہ٨از ب٩ ِسی، ابوَکیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی ُس  َحسَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َج٤ٔي  ب٩ُِ َطِیَبَة َوإِٔسَح

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ بِ  ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسی ح و َحسَّ ص٤َُا  اَ٪ لِٔکَ ِٟبُرَِسانٔیُّ أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة برَِکٕ ا ٩ُ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ



 

 

ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ح و َحسَّ  ٕ ثَىٔی أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس ح و َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر َحسَّ

یِّ َوأَبُو َُکَ  ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اْٟسَّ ٩ًَِ َحسَّ َٙ ك١ُُّ َصُذَُلٔئ  ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٪َ ِبَسَة ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ ًَ  ٩ًَِ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ  یِٕب َوإِٔسَح

 َٗ  َٙ ٥َ إُٔلَّ أَ٪َّ اب٩َِ إِٔسَح ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيٕس ا ٩ًَِ  ا٢َ فٔی َحٔسیْٔطٔ َس ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٌٔيٕس  ٩ًَِ َس

ضَ  ٌِ ٔ ٥َ فٔی َج٠ِسٔ اِْل٣ََٔة إَٔذا َز٧َِت ثَََلثّا ث٥َُّ َٟٔیب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ةٔ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌَ  ا فٔی اٟزَّابٔ

ین، اشہؾ نب اسحؿ، اویب انب ومیس، اوبرکب نب ایب اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب رباس

ہبیش، اوبااسہم، انب ریمن، دیبع اہلل نب رمع، اہرفؿ انب دیعس ا،یل، انب فبہ، ااسہم نب زدی، انہد نب رسی، اوبرکبی، ااحسؼ نب 

وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اربامیہ، دبعة نب امیلسؿ، دمحم نب ااحسؼ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ فلتخم اانسد ےس ہی دحثی رضحت ا

رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ابدنی وک وکڑے امر ے ےک ابرے ںیم رفامای  ب فہ نیت رمہبت زان رک ےکچ رھپ وچ یھ 

 ابر اچےیہ ہک اےس رففتخ رک دے۔

 نب رکب رباسین، اشہؾ نب اسحؿ، اویب انب ومیس، اوبرکب اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، دبع نب دیمح، دمحم :  رافی

نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب ریمن، دیبعاہلل نب رمع، اہرفؿ انب دیعس ا،یل، انب فبہ، ااسہم نب زدی، انہد نب رسی، اوبرکبی، ااحسؼ 

 نب اربامیہ، دبع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1953    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ضی ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ ر :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٟ ُى  ِٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ ٨َٔيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ُط 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ  ٥َِٟ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ اِْل٣ََةٔ إَٔذا َز٧َِت َو ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسئ١َٔ  ًَ َّی اہللُ  َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٟ وَصا َو ٌُ اِج٠ُٔسوَصا ث٥َُّ بٔي َٓ اِج٠ُٔسوَصا ث٥َُّ إِٔ٪ َز٧َِت  َٓ اِج٠ُٔسوَصا ث٥َُّ إِٔ٪ َز٧َِت  َٓ ا٢َ إِٔ٪ َز٧َِت  َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٔطضَ تُِحٔؼ٩ِ  َٗ  ٕ ٔٔير ـَ إب َُل ِو بٔ

ِٟحَ  ٔٔيرُ ا َـّ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َواٟ َٗ ٨َٔيیُّ فٔی رَٔوایَتٔطٔ  ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٔة َو ٌَ ةٔ أَِو اٟزَّابٔ َْ ٔ اٟ َّْ َس اٟ ٌِ  ِب١ُ أَِزرٔی أََب

ےس رفاتی دبع اہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 



 

 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابدنی ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ وج ریغ اشدی دشہ نو افر زان رکےآپ  ے رفامای ارگ 

فہ زان رکے  و اےس وکڑے امرف ۔ ارگ رھپ زان رکے  و اےس وکڑے اگلؤ ارگ رھپ یھب زان رکے  و اےس وکڑے امرف رھپ اےس رففتخ رکدف 

یس یہ ےک دبہل ںیم۔ انب باہب ہیلع االسلؾ  ے اہک ںیم  ںیہ اج ات رسیتی رمہبت ےک دعب ای وچ یھ رمہبت ےک دعب افر ریس وک ارگہچ ر

 ر  ےتہک ںیہ
في

 

ص

 

 دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، ییحی نب ییحی، امکل، انب باہب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1954    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اور حرضت زیس ابوكاہز، اب٩ وہب، اب٩ طہاب، ًبيساہلل  :  راوی

 ب٩ خاٟس اٟحہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ًُبَِيسٔ  ثَىٔی اب٩ُِ ٔطَضإب  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت ٣َأٟکّا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ ًَِبٔس اہللٔ  و َحسَّ ب٩ِٔ ًُتَِبَة اہللٔ ب٩ِٔ 

 ٩ًَِ ٥َ ُسئ١َٔ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟحَضىٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥ِ یَِذَُکِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوَزیِسٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس ا َٟ ١ِْٔ َحٔسیْٔض٤َٔا َو اِْل٣ََةٔ ب٤ٔٔ

َِٟحِب١ُ  ٔٔيرُ ا َـّ ِو٢َ اب٩ِٔ ٔطَضإب َواٟ َٗ 

ب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت زدی نب اخدل اینہجل اوباطرہ، انب فبہ، انب باہ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ابدنی ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ۔ ابیق دحثی ایس رطح 

 ںیہ ذموکر  ںیہ۔ ےہ  نکی اس ںیم انب باہب اک وقؽ ریس وک ےتہک

اوباطرہ، انب فبہ، انب باہب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت زدی نب اخدل  :  رافی

 اینہجل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ذی وہیدویں وک زان اسگنسر رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1955    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبيساہلل، حرضت  :  راوی



 

 

 ىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوہزیزہ اور حرضت زیس خاٟس اٟحہ

ث٨ََا ٩ًَِ َػأٟٕح ح و َحسَّ ثَىٔی أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ثَىٔی  ِبُس  َحسَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ص٤َُا  ٤َْز لِٔکَ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ٠ًََِيطٔ اٟزَّزَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟحَضىٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوَزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ًُبَِئس اہللٔ 

ةٔ  ٌَ ةٔ أَِو اٟزَّابٔ َْ ٔ اٟ َّْ ٌَٔضا فٔی اٟ ا فٔی بَِي ٌّ کُّ فٔی َحٔسیْٔض٤َٔا َج٤ٔي ١ِْٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک َواٟظَّ ٥َ ب٤ٔٔ  َوَس٠َّ

ربامیہ نب دعس، اصحل، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبع اہلل، رضحت اوبرہریہ افر رضحت زدی اخدل رمعف اندق، وقعیب نب ا

اینہجل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ  نکی اؿ یک دحثی ںیم رسیتی ای 

 وچ یھ رمہبت ےنچیب ںیم کش ےہ۔

رمعف اندق، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل، رضحت اوبرہریہ افر رضحت  :  رافی

 زدی اخدل اینہجل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دح اتمرخ رک  ے ےک ایبؿ ںیم  ساس فایل ترر وں ےس

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

  ساس فایل ترر وں ےس دح اتمرخ رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1956    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی اہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ ابی برک٣٘سمی، س٠امی٪، ابوزاؤز ، زائسہ، سسی، سٌس ب٩ ًبيسہ، حرضت ابوًبساٟزح٩٤ رض :  راوی

 ٨ًہ

سِّ  ٩ًَِ اٟشُّ ث٨ََا َزائَٔسةُ  ُ٪ أَبُو َزاُوَز َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی  ٔس ب٩ِٔ ًُبَِيَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس یِّ 

ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض  َ٘ َٓ ًَلٔیٌّ  ا٢َ َخَلَب  َٗ إٔ٪َّ أ٣ََّة  اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٓ ٥َِٟ یُِحٔؼ٩ِ  َِٟحسَّ ٩ِ٣َ أَِحَؼ٩َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو٩ِ٣َ  ائ٥ُِٜٔ ا َّٗ ًَلَی أَرٔ أَٗٔي٤ُوا 

إض  َٔ ٔ ِضٕس ب٨ٔ ًَ إَٔذا هَٔی َحٔسیُث  َٓ أ٣َََزنٔی أَِ٪ أَِج٠َٔسَصا  َٓ ٥َ َز٧َِت  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َدٔظيُت إِٔ٪ أ٧ََا َج٠َِستُضَ  َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا أَِ٪ َٓ

ا٢َ أَِحَش٨َِت  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََٓذََکِ ُت٠ََضا  ِٗ  أَ

دمحم نب ایب رکبرادیم، امیلسؿ، اوبداؤد ، زادئہ، ،دی، دعس نب دیبعہ، رضحت اوبدبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

دای  و رفامای اے ووگ اےنپ الغومں  ر دح اقمئ رکف وخاہ فہ اؿ ںیم ےس اشدی دشہ نوں ای ریغ اشدی رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبطخ 



 

 

دشہ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی ابدنی  ے زان ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم مکح دای ہک ںیم اےس 

ںیم ہچب انج اھت۔ ےھجم ڈر نوا ہک ارگ ںیم  ے اےس وکڑے امرے  و ںیم اےس امر دفں اگ۔ وکڑے اگلؤں  نکی اس  ے ایھب رقبی یہ زامہن 

 ذہلا ںیم  ے ہی ابت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک یک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و  ے ااھچ ایک۔

 ، دعس نب دیبعہ، رضحت اوبدبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ایب رکبرادیم، امیلسؿ، اوبداؤد ، زادئہ، ،دی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

  ساس فایل ترر وں ےس دح اتمرخ رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1957    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، یحٌی ب٩ آز٦، اِسائي١، سسی :  راوی

 ٔ یِّ بَٔضَذا اِْل سِّ ٩ًَِ اٟشُّ ائٔي١ُ  ث٨ََا إِِٔسَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ث٨ََاظ إِٔسَح ٥َِٟ یَِذَُکِ ٩ِ٣َ أَِحَؼ٩َ و َحسَّ ٔ َو ِس٨َاز

٥َِٟ یُ  َّی َت٤َاث١ََ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو٩ِ٣َ  َضا َحً ِٛ َِٟحسٔیٔث اِتزُ  ِحٔؼ٩ِ َوَزاَز فٔی ا

ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، ارسالیئ، ،دی، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی وقنمؽ ےہ  نکی اس ںیم وج اؿ ںیم اپک دانم ہن نو 

 ذموکر  ںیہ افر ہی ااضہف ےہ ہک اس وک ٹوھڑ دف اہیں کت ہک فہ دنتر ت نو اج ے۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، ارسالیئ، ،دی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشاب یک دح ےک ایبؿ ںیم

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک دح ےک ایبؿ ںیم

     1958    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَُل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ى َْ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتا َحسَّ َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ِ ًَ ُث  َزَة یَُحسِّ

 ٔ َح٠ََسُظ بَٔحز َٓ َِٟد٤َِز  َب ا ِس َْشٔ َٗ ُتَٔی بَٔزُج١ٕ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ ًَ َّی اہللُ  ٠َطُ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ َٓ ا٢َ َو َٗ ٌٔيَن  یَسَتئِن ٧َِحَو أَِرَب



 

 

 ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا كَاَ٪ ٤ًَُزُ اِسَتَظاَر ا٨َّٟاَض  َّ٤٠َ َٓ أ٣َََز بٔطٔ ٤ًَُزُ أَبُو برَِکٕ  َٓ ٔ ث٤ََا٧ٔيَن  ُِٟحُسوز َّٕ ا  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أََخ

 دمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس دف ڑھچویں ےس اچسی فآہل فملس ےک اپس اکی آدیم الای ایگ  س  ے اوگنر یک رشاب یپ  یھ

ابر امرا۔ رفامےت ںیہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےس رطح ایک۔  ب رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک زامہن آای اوہنں  ے 

 وکڑے ںیہ۔  و رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ووگں ےس وشمرہ بلط ایک  و دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک مک از مک دح ایس

 ایس اک مکح دای۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب  ،رر، دمحم نب رفعج، ہبعش، داتدہ، رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک دح ےک ایبؿ ںیم

     1959    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس يٌىی اب٩ حارث، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا َخاٟ َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔيٕب ا ََّشا و َحسَّ َ ُت أ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ْس َي

ََٓذََکَ ٧َِحَوظُ  ٥َ بَٔزُج١ٕ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وُُل أ ُ٘  َي

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ییحی نب بیبح احریث، اخدل ینعی انب احرث، ہبعش، داتدہ، رضحت ا،س ریض اہلل

 فآہل فملس یک دختم ںیم اکی آدیم وک آ ش ایک ایگ۔ رھپ ایس رطح دحثی ذرکیک۔

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل ینعی انب احرث، ہبعش، داتدہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک دح ےک ایبؿ ںیم

     1960    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللَُحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ٠ًََِيطٔ ى  



 

 

ا كَاَ٪ ٤ًَُزُ  َّ٤٠َ َٓ ٌٔيَن  ا٢ٔ ث٥َُّ َج٠ََس أَبُو برَِکٕ أَِرَب ٌَ َِٟحزٔیٔس َوا٨ِّٟ ٔ بٔا َِٟد٤ِز ٥َ َج٠ََس فٔی ا ا٢َ ٣َا  َوَس٠َّ َٗ ی  َُِٟقَ ٕٔ َوا َوَز٧َا ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ اٟزِّی

َح٠َ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ُِٟحُسوز ِّٕ ا أََخ َٛ ٠ََضا  ٌَ ٖٕ أََری أَِ٪ َتِح ِو ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ َِٟد٤ِز  َس ٤ًَُزُ ث٤ََا٧ٔيَن َتَزِوَ٪ فٔی َج٠ِسٔ ا

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، داتدہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعت

رشاب )یک دح( ںیم درتخ یک ینہٹ افر داکں ےس امرا رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اچسی وکڑے اگل ے۔  ب رضحت 

مت رشاب یک زسا ںیم ایک ایخؽ رکےت نو؟  رمع )ہفیلخ( نو ے افر وگ زبسہ زارفں افر داہی وں ےک رقبی رےنہ ےگل  و آپ  ے اہک

دبعارلنمح نب ترػ  ے اہک ریما ایخؽ ےہ ہک آپ اس یک مک از مک دح رقمر رفام دںی۔ رافی ےتہک ےہ  و رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 وکڑے اگل ے۔ 6< ے ایس 

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، داتدہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک دح ےک ایبؿ ںیم

     1961    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ہظا٦ :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َطُ  و َحسَّ ِْ ٣ٔ ٔ ث٨ََا صَٔظا٦ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌٔيٕس َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ  ب٩ُِ ا

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ اس  دن ےس یھب ہی ایس رطح رمفی ےہ۔

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک دح ےک ایبؿ ںیم

     1962    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أ َ و َحسَّ ٥َ ك ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ُب بٔی َطِیَبَة َحسَّ اَ٪ َيرِضٔ

َُِٟقَ  َٕ َوا ٥َِٟ یَِذَُکِ اٟزِّی ٌٔيَن ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو َحسٔیْٔض٤َٔا َو َِٟحزٔیٔس أَِرَب ا٢ٔ َوا ٌَ ٔ بٔا٨ِّٟ َِٟد٤ِز  یفٔی ا



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، داتدہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )دح( 

رشاب ںیم داکں افر ڑھچویں ےک اسھت اچسی رضںیب اگل ے ےھت۔ رھپ ایس رطح دحثی ذرک یک  نکی زبسہ زارفں افر داہی وں اک 

 ذرک  ںیہ ایک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، داتدہ، رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک دح ےک ایبؿ ںیم

     1963    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، ًلی ححز، اس٤اًي١ اب٩ ٠ًيہ، رعوبة، ًبساہلل زا٧اد، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥،  :  راوی

 ح٨ولی، یحٌی ب٩ ح٤از، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار، ًبساہلل ب٩ ٓيروز ٣ولی اب٩ ًا٣ز زا٧اد، حرضت حؼين ب٩ ٨٣ذر ابوساسا٪

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَ و َحسَّ َة  ٌٔي١ُ َوصَُو اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٕب َو وبََة بٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ بٔی رَعُ

َُٟط أَِخبََر٧َا ُى  ِٔ َِٟح٨َِولٔیُّ َوا٠َّٟ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ا٧َأد ح و َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ اٟسَّ ٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ از یَِحٌَی ب٩ُِ َح٤َّ

٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  يُِن ب٩ُِ ا ـَ ث٨ََا حُ ا٧َأد َحسَّ ٕ اٟسَّ ًَا٣ٔز يِرُوَز ٣َِولَی اب٩ِٔ  َٓ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٤ُِِٟدَتارٔ َحسَّ ٤َاَ٪ ا ِْ ا٢َ َطضِٔسُت ًُ َٗ أَبُو َساَساَ٪ 

َِٟؤٟيسٔ  ُتَٔی بٔا اَ٪ َوأ َّٔ ًَ َب ا ب٩َِ  َّطُ َْشٔ ٠َِيطٔ َرُجََلٔ٪ أََحُسص٤َُا ح٤َُِزاُ٪ أ٧َ ًَ َظضَٔس  َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ أَزٔیُس َٗ َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ِبَح َر َّی اٟؼُّ ِس َػل َِٟد٤ِزَ َٗ

ًَلٔیُّ  ا٢َ َیا  َ٘ َٓ بََضا  َّی َْشٔ ِ َحً أ يَّ َ٘ ٥ِ یََت َٟ َُّط  ٤َاُ٪ إ٧ٔ ِْ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ  ُ أ يَّ َ٘ َُّط َرآُظ یََت ٥ُِٗ َیا َحَش٩ُ  َوَطضَٔس آََخُ أ٧َ ًَلٔیٌّ  ا٢َ  َ٘ َٓ اِج٠ِٔسُظ  َٓ  ٥ُِٗ

ًَِبَس اہللٔ  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َُّط َوَجَس  َٜأ٧َ َٓ َصا  ارَّ َٗ َّی  َصا ٩ِ٣َ َتَول َِٟحَش٩ُ َو٢ِّ َحارَّ ا٢َ ا َ٘ َٓ اِج٠ِٔسُظ  َح٠ََسُظ َٓ َٓ َٓاِج٠ِٔسُظ   ٥ُِٗ ََفٕ  ٌِ ب٩َِ َج

 ٌٔ َّ أَِرَب َّی ب٠ََ سُّ َحً ٌُ ًَلٔیٌّ َي ٌٔيَن َوَج٠ََس أَبُو برَِکٕ أَِربَ َو ٥َ أَِرَب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َج٠ََس ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ أ٣َِٔشِک ث٥َُّ  َ٘ َٓ ٌٔيَن يَن 

 َٗ ٌٔي١ُ َو ا٢َ إِٔس٤َ َٗ ٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٔلَیَّ َزاَز  ٥ِ٠َ َو٤ًَُزُ ث٤ََا٧ٔيَن َوك١ٌُّ ُس٨َّْة َوصََذا أََحبُّ إ َٓ ا٧َأد ٨ِ٣ُٔط  ُت َحٔسیَث اٟسَّ ٌِ ِس َس٤ٔ

ِوطُ  َٔ  أَِح

، دبعاہلل داانج، ااحسؼ نب اربامیہ، یلظنح، ییحی نب امحد، 

 

ة
ت 
اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، یلع رجح، اامسلیع انب ہیلع، رعف

اساسؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت امثعؿ دبعایزعسی نب اتخمر، دبعاہلل نب ریففز ومیل انب اعرم داانج، رضحت نیصح نب ذنمر اوب

 نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس احرض نوا۔ اؿ ےک اپس فدیل نب ہبقع وک الای ایگ ہک اوہنں  ے حبص یک امنز دف رڑپ ںی ڑپاھںیئ رھپ

 وگایہ دی ہک اس اہک ںیم اہمترے ےیل زایدہ رکات نوں افر اس ےک الخػ دف آدویمں  ے وگایہ دی۔ اؿ ںیم ےس اکی رمحاؿ  ے



 

 

)فدیل(  ے رشاب یپ ےہ۔ دفرسے  ے وگایہ دی ہک اس  ے اےس ےق رکےت داھکی ےہ  و رضحت امثعؿ  ے اہک ہک اس  ے رشاب 

ےئیپ ریغب ےق  ںیہ یک۔ اے یلع! اوھٹ افر اےس وکڑے اگلؤ۔ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک اوھٹ 

ف۔ رضحت نسح  ے اہک الختف یک رگیم یھب ایس ےک رپسد رکںی وج اس یک ڈنھٹک اک فایل ےہ۔ یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر وکڑے امر

 ے اس ابت یک فہج ےس نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انرایگض اک ااہظر رفامای افر رفامای اے دبعاہلل نب رفعج اوھٹ افر اےس وکڑے امرف۔ 

افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رامر رک ے ےگل۔ اہیں کت ہک اچسی کت ےچنہپ  و رفامای رہھٹ  س اوہنں  ے اےس وکڑے امرے 

اجؤ۔ رھپ رفامای یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اچسی افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یھب اچسی افر رضحت رمع ریض 

 ںیہ افر ےھجم ہی )اچسی وکڑے( زایدہ دنسپدیہ ںیہ۔ یلع نب رجح  ے اینپ رفاتی اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےس وکڑے وگلا ے افر بس تنس

 ںیم زایدیت یک ےہ۔ اامسلیع  ے اہک ہک ںیم  ے اس ےس داانج یک دحثی ینس  یھ  نکی ںیم اید  ںیہ رھک  اک۔

، دبعاہلل :  رافی

 

ة
ت 
داانج، ااحسؼ نب اربامیہ، یلظنح، ییحی نب امحد،  اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، یلع رجح، اامسلیع انب ہیلع، رعف

 دبعایزعسی نب اتخمر، دبعاہلل نب ریففز ومیل انب اعرم داانج، رضحت نیصح نب ذنمر اوباساسؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمرشاب یک دح ےک 

     1964    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢ َضیز، یزیس ب٩ زریٍ، سٔيا٪ ثوری، ابی حؼين، ٤ًير اب٩ سٌيس، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ  یزُ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ اٟرضَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٌٔيٕس  ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٤ًَُيِر ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ِورٔیُّ  َّْ َياُ٪ اٟ ِٔ ث٨ََا ُس ٍٕ َحسَّ

 َ ٔ ْٔل َِٟد٤ِز ٔسی إُٔلَّ َػاحَٔب ا ِٔ ََ أَٔجَس ٨ِ٣ُٔط فٔی  َٓ َي٤ُوَت ٓٔيطٔ  َٓ ا  ًَلَی أََحٕس َحسا ٨ُِت أُٗٔي٥ُ  ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ َّطُ إِٔ٪ ٣َاَت َوَزیُِتطُ ْٔلَ٪َّ َرُسوًَلٓٔیٕ  ٢َ ٧

٥َِٟ َيُش٨َّطُ   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زرعی، ایفسؿ وثری، ایب نیصح، ریمع انب دیعس، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

ابرے ںیم المؽ وسحمس رکات اھت۔ وسا ے رشایب  یسک  ر دح اقمئ  ںیہ رکات اھت ہک فہ اس ںیم رماج ے ویکہکن ںیم اےنپ دؽ ںیم اس ےک

ےک ویکہکن ارگ رشایب دح اقمئ رک ے ےک دفراؿ رم ایگ  و ںیم اس یک دتی دالؤں اگ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس 

 یک دح نیعتم  ںیہ رفامیئ۔

  انب دیعس، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زرعی، ایفسؿ وثری، ایب نیصح، ریمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک دح ےک ایبؿ ںیم

     1965    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ىی، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪٣ح٤س ب٩ ٣ْ :  راوی

٠َِْطُ  ٣ٔ ٔ َياُ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ث٨ََا  َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ  َحسَّ

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح ، ایفسؿ اس  دن ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ

 دمحم نب ینثم، دبعارلامحؿ، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زعتری ےک وکڑفں یک رادار ےک ایبؿ ںیم

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 زعتری ےک وکڑفں یک رادار ےک ایبؿ ںیم

     1966    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٤ًزو بٜير ب٩ اطخ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ جابز، س٠امی٪، حرضت ابوبززہ اَؼاری رضی اہلل اح٤س  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ  َٗ ٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ٤ًَِْزو  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔيَسی َحسَّ َ٪ ب٩ِٔ يَ َحسَّ َشإر إٔذِ  ٨ًَِٔس ُس٠َامِیَ

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ  ٪ُ ٠َِی٨َا ُس٠َامِیَ ًَ َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ثَطُ  َحسَّ َٓ  ٕ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َجابٔز ًَ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة َجائَطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ   ٕ ٩ُ َجابٔز

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ََِؼارٔیِّ أ٧َ َ ٔ اہللٔ اِْل ةٔ أَِسَوإن إُٔلَّ فٔی َحٓسٕ ٩ِ٣ٔ حُُسوز ًََْشَ  َٚ ِو َٓ و٢ُ َُل یُِح٠َُس أََحْس  ُ٘  ٥ََّ٠ َي

ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف ریکب نب اجش، دبعارلنمح نب اجرب، امیلسؿ، رضحت اوبربدہ ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

فملس وک رفامےت نو ے انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وکیئ صخش اہلل یک دحفد ںیم اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 علافہ دس وکڑفں ےس زایدہ ہن اگل ے۔
کی
 یسک دح 

 ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف ریکب نب اجش، دبعارلامحؿ نب اجرب، امیلسؿ، رضحت اوبربدہ ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...دحفد اک اگہنگرفں ےک ےئل افکرہ نو ے ےک ایبؿ ںیم

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دحفد اک اگہنگرفں ےک ےئل افکرہ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1967    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی،  :  راوی

 ازریص خوُلنی، حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤ِزْ  ًَ ٤ٔئِمُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ُض٥ِ  ٕ ك٠ُُّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر و ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح

٩ًَِ ًَُبا ٩ًَِ أَبٔی إِٔزرٔیَص  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َياُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٍَ ًَُیِی٨ََة َوا٠َّٟ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔت  َزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ

ِ َرُسو٢ٔ اہللٔ  وا بٔاہللٔ َطِيّئا َوَُل َتز ُٛ ًَلَی أَِ٪ َُل ُتِْشٔ ونٔی  ٌُ ٔ ا٢َ تَُباي َ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ٣َِح٠ٕٔص  ًَ َّی اہللُ  ُٗوا َوَُل  َػل ٧ُوا َوَُل َتِْسٔ

 َ ًَل أَِجزُُظ  َٓ ٩ِ٤َ َوفَی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ  ِّٙ َِٟح ٦َ اہللُ إُٔلَّ بٔا ًَّٟٔی رَحَّ َص ا ِٔ ُت٠ُوا ا٨َّٟ ِ٘ ُضَو َت َٓ وَٗٔب بٔطٔ  ٌُ َٓ ی اہللٔ َو٩ِ٣َ أََػاَب َطِيّئا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک 

 ِ٨ًَ ا  َٔ ًَ ٔلَی اہللٔ إِٔ٪ َطاَئ  أ٣َِزُُظ إ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َشتََرُظ اہللُ  َٓ َٟطُ َو٩ِ٣َ أََػاَب َطِيّئا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  اَرْة  َّٔ بَطُ َٛ ًَذَّ  طُ َوإِٔ٪ َطاَئ 

، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ادرسی وخالین، رضحت ابعدہ نب ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہبیش

اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی سلجم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت۔ آپ یلص اہلل 

رکف ہک مت اہلل ےک اسھت یسک زیچ وک رشکی  ںیہ رکف ےگ افر ہن زان رکف ےگ افر ہن ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ھجم ےس اس ابت  ر تعیب 

وچری رکف ےگ افر ہن یسک سفن وک ےب انگہ لتق رکف ےگ  س وک اہلل  ے لتق رکان رحاؾ ایک ےہ۔  س مت ںیم ےس وج فدعہ فاف رکے اگ  و ا اک 

 افر اےس زسا دی اج ے  و فہ اس ےئلیک افکرہ نویگ افر  س  ے اؿ ںیم وثاب اہلل  ر ےہ افر  س  ے اؿ ںیم ےس یسک زیچ اک اراکتب ایک

ےس یسک زیچ اک اراکتب ایک افر اس  ے اےس  ردہ ںیم راھک  و اس اک اعمہلم اہلل ےک رپسد ےہ۔ اچےہ  و اےس اعمػ رک دے افر ارگ اچےہ 

  و اےس ذعاب دے۔

اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ادرسی وخالین، رضحت  ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف :  رافی

 ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب



 

 

  ایبؿ ںیمدحفد اک اگہنگرفں ےک ےئل افکرہ نو ے ےک

     1968    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ٔ َو  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ِٟحَ َحسَّ ٠ًََِی٨َا آیََة َزاَز فٔی ا َتََل  َٓ ٔسیٔث 

٩َ بٔاہللٔ َطِيّئا اِْلیَةَ  ِٛ  ا٨َِّٟشأئ أَِ٪ َُل يُِْشٔ

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یک تعیب اک ذرک ےہ ہک فہ اہلل ےک اسھت یسک زیچ وک رشکی  ںیہ رکںی یگ۔ ے امہرے اسےنم ہی آتی التفت رفامیئ  س ںیم ترر وں 

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمدحفد اک اگہنگرفں ےک ےئل افکرہ نو ے ےک

     1969    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٤اًي١ ب٩ سا٥ٟ، ہظي٥، خاٟس، ابی َٗلبہ، اطٌث ػ٨ٌانی، حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ أَِخبََر٧َا َخأْٟس  ثَىٔی إِٔس٤َ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ  و َحسَّ انٔیِّ  ٌَ ٨ِ ٔث اٟؼَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِط أَبٔی ََٗٔلبََة 

ًَلَی ا٨َِّٟشأئ أَِ٪ َُل َُ  ٤َا أََخَذ  َٛ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ا٢َ أََخَذ  َٗ ا٣ٔٔت  َٚ اٟؼَّ ََِْسٔ َک بٔاہللٔ َطِيّئا َوَُل  ِْشٔ

ًَلَی اہللٔ َو٩ِ٣َ أَتَی ٨٣ِٔ  َوَُل ٧َزِنٔیَ  أَِجزُُظ  َٓ ٩ِ٤َ َوفَی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ ا  ـّ ٌِ ٨َا َب ـُ ٌِ َط َب ـَ ٌِ ُت١َ أَِوَُلَز٧َا َوَُل َي ِ٘ ََ ُضَو َوَُل  َٓ ٠َِيطٔ  ًَ أُٗٔي٥َ  َٓ ا  ٥ُِٜ َحسا

بَُط  ًَذَّ ٔلَی اہللٔ إِٔ٪ َطاَئ  أ٣َِزُُظ إ َٓ ٠ًََِيطٔ  اَرتُُط َو٩ِ٣َ َستََرُظ اہللُ  َّٔ َٟطُ َٛ  َوإِٔ٪ َطاَئ َََُفَ 

اامسلیع نب اسمل، ،میش، اخدل، ایب القہب، ا ثع اعنصین، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 ے ےس ایس رطح تعیب یل  س رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ترر وں ےس تعیب یل ہک مہ اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی  ںیہ 

ںی ےگ افر ہن مہ وچری رکںی ےگ افر ہن زان رکںی ےگ افر ہن مہ اینپ افالدفں وک لتق رکںی ےگ افر ہن اکی دفرسے  ر ازلاؾ رتایش رک

اس اک رکںی ےگ۔  س مت ںیم ےس  س  ے فدعہ فاف ایک  و اس اک ارج اہلل  ر ےہ افر وج مت ںیم ےس یسک دح کت اچنہپ فہ اس  ر اقمئ یک یئگ  و فہ 

نویگ افر  س  ر اہلل  ے  ردہ راھک  و اس اک اعمہلم اہلل ےک رپسد ےہ۔ ارگ اچےہ اےس ذعاب دے ارگ اچےہ اےس اعمػ رک افکرہ 

 دے۔



 

 

 اامسلیع نب اسمل، ،میش، اخدل، ایب القہب، ا ثع اعنصین، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دحفد اک اگہنگرفں ےک ےئل افکرہ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1970    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی  ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، یزیس ب٩ ابی حبيب، ابی خير، ػ٨ابهی، :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟيْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ َحسَّ َِٟديِر ٩ًَِ أَبٔی ا ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔيٕب 

ا٣ٔٔت  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٨َابٔهٔیِّ  ا٢َ  ٩ًَِ اٟؼُّ َٗ ٥َ َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌُ َّٟٔذی٩َ بَاَي َبأئ ا َ٘ ٩ِٔ٤َٟ ا٨ُّٟ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ َُّط  أ٧َ

 ٦َ ًَّٟٔی رَحَّ َص ا ِٔ ُت١َ ا٨َّٟ ِ٘ ََ َٚ َوَُل  ََِْسٔ َک بٔاہللٔ َطِيّئا َوَُل ٧َزِنَٔی َوَُل  ًَلَی أَِ٪ َُل َُِْشٔ ٨َاُظ  ٌِ ٔ  بَاَي ِّٙ َوَُل ٨َِ٧َتضَٔب َوَُل اہللُ إ َِٟح ُلَّ بٔا

ا٢َ ابِ  َٗ ٔلَی اہللٔ َو اُئ َذَٟٔک إ ـَ َٗ َُٔظی٨َا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِيّئا كَاَ٪  إِٔ٪  َٓ َٔک  ٨َ٠ِا ذَٟ ٌَ َٓ َِٟح٨َُّة إِٔ٪  ا َٓ ٔصَی  ٌِ ٔلَی اہللٔ ََ اُؤُظ إ ـَ َٗ  ٩ُ ُر٣ِٕح كَاَ٪ 

، ایب ریخ، یحبح ،، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، سیدی نب ایب بیبح

ےہ ہک ںیم اؿ ایقنء ںیم ےس نوں وہنجں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک افر اہک مہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رکںی ےگ افر ہن زان رکںی ےگ افر ہن وچری رکںی ےگ افر ہن فملس ےس اس ابت  ر تعیب یک ہک مہ اہلل ےک اسھت یسک زیچ وک رشکی  ںیہ 

( اس اجؿ اک انقح لتق رکںی ےگ  ےس اہلل  ے رحاؾ ایک ےہ افر ہن مہ وٹ امر رکںی ےگ افر ہن مہ انرفامین رکںی ےگ  و تنج )اک ہلصیف نواگ

ہعی ڈاھپن دای ایگ اس اک ہلصیف اہلل یک رطػ نواگ انب ۔ ارگ مہ  ے اؿ ونممہع اامعؽ ںیم ےس یسک لمع وک ایک  س ارگ ںیمہ یسک زیچ ےک ذر

 رل   ے اہک اس اک ہلصیف اہلل یک رطػ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ق ،، دمحم نب رل ، ق ،، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ، یحبح ،، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجونر افر اکؿ افر ونکںیئ یک فہج ےس زیمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اجونر افر اکؿ افر ونکںیئ یک فہج ےس زیمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1971    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، ابی س٤٠ہ، حرضت  یحٌی :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔيٕس حَ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  اَُل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث ح و َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو٣َُح٤َّ َِٟيْث َحسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  سَّ

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔب َوأَبٔی َس٤َ٠ََة  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ِح٤َاُئ َجزِحَُضا ُجَباْر ٩ًَِ َس ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ َّطُ  أ٧َ

ُِٟد٤ِ  ٔسُ٪ ُجَباْر َوفٔی اٟزِّكَازٔ ا ٌِ ٤َِٟ ِٟبٔئِزُ ُجَباْر َوا  ُص َوا

ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، دیعس نب بیسم، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اجونر ےک زیمخ رک ے اک اعمفہض  ںیہ افر ونکںیئ ںیم رگ ے اک اعمفہض  ںیہ 

 ہن یہ اکؿ ںیم رگ رک زیمخ نو ے اک اعمفہض ےہ افر اکؿ افر زخہنی ںیم سمخ )تیب ااملؽ اک( نواگ۔افر 

ییحی نب ییحی، دمحم نب رل ، ق ،، ہبیتق نب دیعس، ق ،، انب باہب، دیعس نب بیسم، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اجونر افر اکؿ افر ونکںیئ یک فہج ےس زیمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1972    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، اب٩ ح٤از، اب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحاٚ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ رحب، ًبساُلًلی :  راوی

 يٌىی اب٩ ًيسی، ٣اٟک، زہزی

 ٕ از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ِبُس اِْل ًَ ٕب َو ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا  و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ُض٥ِ  ك٠ُُّ

ُس ب٩ُِ  ١َِْ  ٣َُح٤َّ ٔ ا٠َِّٟئث ٣ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بٔإِٔس٨َاز ص٤َُا  ث٨ََا ٣َأْٟک لِٔکَ ىٔی اب٩َِ ًٔيَسی َحسَّ ٌِ ُٙ َي ث٨ََا إِٔسَح ٍٕ َحسَّ ٔ  َحٔسیْٔطٔ  َرآ

زرہی ایس  ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، دبعاالیلع، انب امحد، انب ہنییع، دمحم نب راعف، ااحسؼ ینعی انب یسیع، امکل،

 دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، دبعاالیلع، انب امحد، انب ہنییع، دمحم نب راعف، ااحسؼ ینعی انب یسیع، امکل،  :  رافی

 زرہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اجونر افر اکؿ افر ونکںیئ یک فہج ےس زیمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1973    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، رح٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شيب، ًبيساہلل ب٩ ًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  اَُل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٔب َوًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ٤َُِٟشيَّ ا

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِبٔس اہللٔ  ٠ِْٔطٔ ًَ  ٥َ ب٤ٔٔ

اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، وی،س، انب باہب، انب بیسم، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک فاہطس ےس 

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی دحثی اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہ

 بیسم، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، وی،س، انب باہب، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اجونر افر اکؿ افر ونکںیئ یک فہج ےس زیمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1974    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟيث، ایوب اب٩ ٣وسی، اسوز ب٩ ًَلء، ابی س٤٠ہ اب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسی ٔ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟيُث  ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ ب٩ِٔ ا

ِٟبٔئِزُ َجزِحَُضا جُ  ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔسُ٪ َجزِحُطُ ُجَباْر اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٌِ ٤َِٟ َباْر َوا

ِح٤َاُئ َجزِحَُضا ُجبَ  ٌَ ِٟ ُِٟد٤ُِص َوا  اْر َوفٔی اٟزِّكَازٔ ا

دمحم نب رل  نب اہمرج، ق ،، اویب انب ومیس، اوسد نب العء، ایب ہملس انب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ںیہ افر اجونر ےک رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ونکںیئ اک زمخ وغل ےہ افر اکؿ ےک زمخ یک وکیئ تیثیح 

 زیمخ رک ے یک وکیئ فتعق  ںیہ )اعمفہض  ںیہ( افر اکؿ ںیم ےس سمخ )اپوچناں ہصح تیب ااملؽ اک( نواگ۔

 دمحم نب رل  نب اہمرج، ق ،، اویب انب ومیس، اوسد نب العء، ایب ہملس انب دبعارلامحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اجونر افر اکؿ افر ونکںیئ یک فہج ےس زیمخ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1975    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ش٥٠، ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ سَل٦ ج٤هی، ربيٍ يٌىی اب٩  :  راوی

 زیاز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُبَيِ  ىٔی اب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ح و َحسَّ ٌِ ٍُ َي ث٨ََا اٟزَّبٔي ُِٟح٤َهٔیُّ َحسَّ ٦ٕ ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسَلَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا و َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ أَبٔی ح و ُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ

 ٕ سٔ ب٩ِٔ زَٔیاز ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ص٤َُا  َبُة لِٔکَ ٌِ ث٨ََا ُط اَُل َحسَّ َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   

٠ٔطٔ  ِْ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ  اہللُ 

 ملسم، دیبع اہلل نب اعمذ، انب  ،رر، دمحم نب رفعج، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل دبعارلنمح نب السؾ یحمج، رعیب ینعی انب

 ہنع یک رفاتی ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یہ دحثی اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہ۔

ر، دمحم نب رفعج، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض دبعارلامحؿ نب السؾ یحمج، رعیب ینعی انب ملسم، دیبعاہلل نب اعمذ، انب  ،ر :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ : ابب

 ...دمیع ہیلع  ر مسق الزؾ نو ے ےک ایبؿ ںیم

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

  الزؾ نو ے ےک ایبؿ ںیمدمیع ہیلع  ر مسق

     1976    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ِسح، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣يٜہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕح  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َِسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِي ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب 



 

 

ُض٥ِ َو  َٟ ًَِواص٥ُِ َُلزَّعَی ٧َاْض ز٣َٔاَئ رَٔجا٢ٕ َوأ٣ََِوا َلی ا٨َّٟاُض بَٔس ٌِ ِو يُ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَ َػل َِٟي٤ٔيَن  ٩َّٜٔ ا عَی َل ٤ُِٟسَّ لَی ا

٠َِيطٔ  ًَ 

ی کہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 
مل
اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، انب رج ،، انب ایب 

افر  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ارگ مت ووگں وک اؿ ےک دتری ےک اطمقب دے دای اج ے  و وگ آدویمں ےک وخؿ

 اوماؽ اک دتری رکںی ےگ  نکی دمیع ہیلع  ر مسق ےہ۔

ی کہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مل
 اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، انب رج ،، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دمیع ہیلع  ر مسق الزؾ نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1977    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بْش، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، ابی ٠٣يٜہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٤٬٨ًا :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبةَ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ  و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِي ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

٠ًََِيطٔ  عَی  ٤ُِٟسَّ ًَلَی ا َِٟي٤ٔئن  َضی بٔا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ماا ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، انعف نب رمع، ا
ه

 

غت

ی کہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل 
مل
یب 

 فآہل فملس  ے مسق اک ہلصیف دمیع ہیلع  ر ایک۔

ماا  :  رافی
ه

 

غت

ی کہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل 
مل
 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، انعف نب رمع، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی مسق افر وگاہ ےک اسھت ہلصیف رک  ے اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی مسق افر وگاہ ےک اسھت ہلصیف رک  ے اک ایبؿ

     1978    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، زیس، اب٩ حباب، سيٕ ب٩ س٠امی٪، ٗيص ب٩ سٌس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ،  :  راوی

 حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ث٨ََا َزیِْس َوصَُو ا اَُل َحسَّ َٗ  ٕ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ َ٪ ب٩ُِ حَُبإب حَ و َحسَّ ُٕ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ثَىٔی َسِي سَّ

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ٕس  ٌِ ِيُص ب٩ُِ َس َٗ َضی بَٔي٤ٔيٕن َوَطاصٔسٕ أَِخبََرنٔی  َٗ  َس٥ََّ٠ 

نب امیلسؿ، س ، نب دعس، رمعف نب دانیر، رضحت انب ابعس ریض  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زدی، انب ةحب، فیس

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی مسق افر اکی وگاہ ےک ذرےعی ہلصیف رفامای

 دعس، رمعف نب دانیر، رضحت انب اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زدی، انب ةحب، فیس نب امیلسؿ، س ، نب :  رافی

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احمک ےک ےلصیف اک تقیقح وک دبتلی ہن رک ےنکس ےک ایبؿ ںیم

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

  ہن رک ےنکس ےک ایبؿ ںیماحمک ےک ےلصیف اک تقیقح وک دبتلی

     1979    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ا ٌَ ٤ٔئِمُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َحسَّ ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ؤَیَة 

٥ُِٜ أَِ٪ َیُٜ  ـَ ٌِ ١َّ َب ٌَ َٟ ٔلَیَّ َو ٥ُِ َتِدَتٔؼ٤ُوَ٪ إ َّٜ ٥َ إ٧ٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا تٔطٔ ٣ٔ َٗ َِٟح٩َ بُٔححَّ ٕف وَ٪ أَ ٌِ ٩ِ َب

 َ٤َّ إ٧ٔ َٓ ََل َیأُِخِذُظ  َٓ ِّٙ أَخٔيطٔ َطِيّئا  َٟطُ ٩ِ٣ٔ َح ُت  ٌِ َل َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ٍُ ٨ِ٣ُٔط  ا أَِس٤َ َّ٤٣ٔ ٕ ًَلَی ٧َِحو ُط  َٟ ٔضَی  ِٗ َ أ ّة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َٓ ٌَ ُط بٔطٔ ِٗٔل َٟ  ٍُ َل ِٗ  ا أَ

ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  ییحی نب ییحی یمیمت، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت اانپ ڑگھجا ریمے اپس الےت نو افر نو اتکس ےہ ہک مت ںیم ےس وکیئ اینپ دلیل وک دفرسے ےس دمعہ رط 

 ںیم  س ےک ےیل اُس ےک اھبیئ  ےق ےس ایبؿ رک ے فاال نو افر ںیم اُس ےک ےیل ہلصیف رکدفں اس ابت  ر وج ںیم  ے اُس ےس ینس رھپ

 اک قح دال دفں  و اےس ہن ےل ویکہکن ںیم اُس ےک ےیل منہج اک اکی ڑکٹا اکٹ رک دے راہ نوں

 ییحی نب ییحی یمیمت، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احمک ےک ےلصیف اک تقیقح وک دبتلی ہن رک ےنکس ےک ایبؿ ںیم

     1980    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ابوَکیب، اب٩ ٤٧ير، ہظا٦ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ و َحسَّ ص٤َُا  ٕ لِٔکَ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔي ٔ اظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  صَٔظا٦

٠َطُ  ِْ ٣ٔ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ ایس رطح ہی دحثی اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 احمک ےک ےلصیف اک تقیقح وک دبتلی ہن رک ےنکس ےک ایبؿ ںیم

     1981    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبير، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، حرضت ا٦ س٤٠ہ ا٦  :  راوی

 ا٤ٟو٣ينن

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ًَ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ َزی٨ََِب و َحسَّ  ٔ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر إب أَِخبََرنٔی رُعِ

َّی اہللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍَ َج٠ََبَة َخِؼ٥ٕ ب٨ِٔٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َس٤ٔ ًَ  

َد  ََخَ َٓ ٕف  بَٔبأب حُِحَزتٔطٔ  ٌِ َّ ٩ِ٣ٔ َب ُض٥ِ أَِ٪ َیُٜوَ٪ أَب٠َِ ـَ ٌِ ١َّ َب ٌَ ٠َ َٓ َِٟدِؼ٥ُ  َُّط َیأِتٔيىٔی ا ٤ََّا أ٧ََا َبَْشْ َوإ٧ٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َِٟيض٥ِٔ  ٔ َّطُ إ أَِحٔشُب أ٧َ َٓ  

٠َِيِح٤ٔ  َٓ ْة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ٤ََّا هَٔی ِٗٔل إ٧ٔ َٓ ِّٙ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٟطُ بَٔح ِيُت  ـَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ َٟطُ  ٔضی  ِٗ َ أ َٓ  ْٚ ٔ  ٠َِضا أَِو یََذِرصَاَػاز

رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، وی،س، انب باہب، رعفہ نب زح ،، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت اُؾ ہملس اُؾ اموم!ننی یبن رکمی یلص 

ازے  ر اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ڑگھجے فاےل اک وشر اےپن رجحہ ےک درف

انس  و اؿ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر رفامای ںیم رشب نوں افر ےب کش ریمے اپس اکی رادہم فاال آات ےہ افر نواتکس ےہ اؿ ںیم 

ےس اکی دفرسے ےس اینپ ابت اےھچ ادناز ےس اچنہپ ے فاال نو ۔  و ںیم ہی امگؿ رکفں ہک فہ اچس ےہ افر ںیم اس ےک قح ںیم ہلصیف رک 

 ےک قح ںیم یسک املسمؿ ےک قح اک ہلصیف رکفں  و فہ منہج اک اکی ڑکٹا ےہ  س فہ اےس ا ےن ےل ای ٹوھڑ دے۔دفں  س ںیم  س 

 رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، وی،س، انب باہب، رعفہ نب زح ،، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس اؾ اموم!ننی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 احمک ےک ےلصیف اک تقیقح وک دبتلی ہن رک ےنکس ےک ایبؿ ںیم

     1982    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی ٤ًزو ٧اٗس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ اب٩ سٌس، ػاٟح، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززا :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََ  ٩ًَِ َػأٟٕح ح و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ًَِبُس و َحسَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ا 

صُ  ٤َْز لِٔکَ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا َّی اہللُاٟزَّزَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت َس٤ٔ ا َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث یُو٧َُص َوفٔی َحٔسیٔث ٣َ  ٤َا 

ََٟحَبَة َخِؼ٥ٕ بَٔبأب أ٦ُِّ َس٤َ٠َةَ   ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

رمعم، زرہی، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس یہ رمعف اندق، وقعیب نب اربامیہ انب دعس، اصحل، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، 

رفاتی ےہ اس ںیم اافلظ ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک درفازے ےک اپںس 

 ڑگھج ے فاوں اک وشر انس۔

 ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنعرمعف اندق، وقعیب نب اربامیہ انب دعس، اصحل، دبع نب دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنہ )زفہج اوبایفسؿ( ےک ہلصیف اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دنہ )زفہج اوبایفسؿ( ےک ہلصیف اک ایبؿ

     1983    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ ب٩ رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ٔسیُّ َحسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  َِٟت َزَخ٠َِت ص٨ِْٔس ب٨ُِٔت َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ يطٔ 

َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َياَ٪  ِٔ َياَ٪ َرُج١ْ َطٔحيْح َُل ًُتَِبَة ا٣َِزأَةُ أَبٔی ُس ِٔ  أَبَا ُس

ٔٔيىٔی  ٔة ٣َا یَِٜ َ٘ َٔ ٔليىٔی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ٌِ ا٢َ ُي َ٘ َٓ ًَلَیَّ فٔی َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ُج٨َإح  َض١ِ  َٓ ٔ ٤٠ًِٔٔطٔ  يِر َِ َوَیِٜفٔی بَىٔیَّ إُٔلَّ ٣َا أََخِذُت ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ بٔ

ٔٔئک َویَِٜفٔی ب٨َٔئک  ٖٔ ٣َا یَِٜ زُو ٌِ ٤َِٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُخٔذی ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ بٔا َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

رہسم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زفہج اوبایفسؿ دنہ تنب یلع نب رجح دعسی، یلع نب 

ہبتع ریض اہلل اعتٰیل اہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نویئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اوبایفسؿ لیخب 

 دقبر افکتی رخہچ  ںیہ دےتی اہں ہی ہک وج ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس اس وک اتب ے ریغب ےل آدیم ںیہ فہ ےھجم ریمی افر ریمی افالد ےک

 وں ایک اس ںیم ھجم  ر وکیئ انگہ ےہ؟  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس ےک امؽ ںیم اےنپ ےئل افر اینپ افالد ےک ےئل

 دقبر افکتی دوتسر ےک اطمقب احلص رکںیل

  نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دنہ )زفہج اوبایفسؿ( ےک ہلصیف اک ایبؿ

     1984    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ابوَکیب، وٛيٍ، یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک،  :  راوی

 ؿحاک يٌىی اب٩ ٤ًْا٪

 ٩ًَِ ص٤َُا  یِٕب لِٔکَ ٕ َوأَبُو َُکَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی و َحسَّ ٍٕ ح و َحسَّ ٕ َوَوٛٔي ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ

 َ َُٓسیِٕک أَِخبََر٧ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس ح و َحسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ُض٥ِ أَِخبََر٧َا  ٤َاَ٪ ك٠ُُّ ِْ ىٔی اب٩َِ ًُ ٌِ اُک َي حَّ َـّ ا اٟ

ٔ ٩ًَِ صَٔظ   ا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، فعیک، ییحی نب ییحی، دبعایزعسی نب دمحم، دمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک ینعی انب امثعؿ اؿ 

 فلتخم اانسد ےس یھب یہی دحثی رمفی ےہ۔

سی نب دمحم، دمحم نب راعف، انب ایب ہیکی، کاحک ینعی انب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، فعیک، ییحی نب ییحی، دبعایزع :  رافی

 امثعؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دنہ )زفہج اوبایفسؿ( ےک ہلصیف اک ایبؿ

     1985    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا سے روایت ےہ ٛہ ہ٨س  :  راوی



 

 

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ رُعِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ َِٟت َجائَِت ص٨ِْٔس إ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة 

ٔ اِْلَِرٔق أَص١ُِ خَٔبإئ أَحَ  ًَلَی َهِضز َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ ٣َا كَاَ٪  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُّٟض٥ِ اہللُ ٩ِ٣ٔ َػل ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یُٔذ بَّ إ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ أَص١ِٔ خَٔبائَٔک َو٣َا  َ٘ َٓ ٌٔزَّص٥ُِ اہللُ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ خَٔبائَٔک  ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يُ ٔ اِْلَِرٔق أَص١ُِ خَٔبإئ أََحبَّ إ ٠َِيطٔ ًَلَی َهِضز ًَ َّی اہللُ  َػل

َياَ٪ َرجُ  ِٔ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أَبَا ُس ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ٔسی بَٔئسظ ِٔ ََ َّٟٔذی  ا َوا ـّ ٥َ َوأَِي ًَلَی َوَس٠َّ  َٙ ٔٔ َِ ُ ْد أَِ٪ أ ًَلَیَّ رَحَ َض١ِ  َٓ ١ْ ٤ِ٣ُٔشْک 

 ٔٔ ٠َِئک أَِ٪ ت٨ُِ ًَ َد  ٥َ َُل رَحَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٔ إٔذ٧ِٔطٔ  يِر َِ ٖٔ ًَٔيأٟطٔ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ بٔ زُو ٌِ ٤َِٟ ٠ًََِيض٥ِٔ بٔا  قٔی 

اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، دیسہ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نوںیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اہلل یک مسق رف ے زنیم  ر ےھجم یسک رھگ 

 ے زنیم  ر یسک رھگا ے یک زعت ےھجم آپ ےک رھگا ے یک فاےل یک ذ تل آپ ےک رھگا ے یک ذ تل ےس زایدہ دنسپ ہن  یھ افر آپ رف

زعت ےس زایدہ دنسپ فوبحمب  ںیہ ےہ۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایھب افر زایدیت نویئگ اس ذات یک مسق  س ےک 

ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ رھپ اس  ے رعض یک اے اہلل ےک روسؽ اوبایفسؿ وجنکس آدیم ںیہ ارگ 

ھچک اس یک ااجزت ےک ریغب اس ےک  وچں  ر رخچ رکفں  و ھچک انگہ نواگ؟یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےھجت انگہ  ںیہ ےہ 

 ارگ  و اؿ  ر دوتسر ےک وماقف رخچ رکے۔

 اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دنہ ریض اہلل اعتٰیل دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دنہ )زفہج اوبایفسؿ( ےک ہلصیف اک ایبؿ

     1986    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اب٩ اخی زہزی، رعوہ ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َ طٔ أَِخب ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أَخٔی اٟزُّصِزٔیِّ  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َوةُ َحسَّ ًَائَٔظَة َرنٔی رُعِ ٔ أَ٪َّ  ب٩ُِ اٟزُّبَيِر

ٔ اِْلَِرٔق  ًَلَی َهِضز َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ ٣َا كَاَ٪  ا َ٘ َٓ َة  ٌَ َِٟت َجائَِت ص٨ِْٔس ب٨ُِٔت ًُتَِبَة ب٩ِٔ َربٔي ا ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َٗ  خَٔباْئ أََحبَّ إ

ًَلَی َِٟيِو٦َ  وا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ خَٔبائَٔک َو٣َا أَِػَبَح ا ُّٟ ا٢َ َرُسو٢ُ  یَٔذ َ٘ َٓ ٌٔزُّوا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ خَٔبائَٔک  ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َي ٔ اِْلَِرٔق خَٔباْئ أََحبَّ إ َهِضز



 

 

َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أَبَا  ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ٔسی بَٔيسٔظ ِٔ ََ َّٟٔذی  ا َوا ـّ ٥َ َوأَِي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َض١ِ اہللٔ َػل َٓ يْک  َياَ٪ َرُج١ْ ٣ٔشِّ ِٔ ًَلَیَّ  ُس

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َ ِٟ ََٟضا َُل إُٔلَّ بٔا ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ََٟا  َٟطُ ًَٔيا َّٟٔذی  ٥ٌَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ ْد ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أُك  رَحَ

زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب ایخ زرہی، رعفہ نب زح ،، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دنہ 

 آیئ افر رعض ایک اہلل ےک روسؽ اہلل یک مسق آپ ےک رھگ فاوں یک ذ تل ےھجم رف ے زنیم  ر ریض اہلل اعتٰیل ہنع تنب ہبتع نب رہعیب

بس ےس زایدہ دنسپ  یھ افر آج ااسی دؿ آایگ ےہ ہک آپ ےک رھگ فاوں یک زعت داین ےک امتؾ رھگفں یک زعت ےس زایدہ زعسی ف دنسپ 

ر زایدیت نویگ اس ذات یک مسق  س ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ اس ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایھب اف

  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! اوبایفسؿ وجنکس آدیم ںیہ  و ایک ےھجم  ر اس ابت اک وکیئ انگہ نواگ ہک ںیم اینپ افالد وک وج ایس ےس ےہ

 دوتسر ےک وماقف نو ھچک الھکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وکیئ انگہ  ںیہ اہں

 زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب ایخ زرہی، رعفہ نب زح ،، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابفوجد دفرسے اک قح ادا ہن رک ے یک نامریغب رضفرت رثکت ےس وساؽ رک ے یک نام تع افر 

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت رثکت ےس وساؽ رک ے یک نام تع افر ابفوجد دفرسے اک قح ادا ہن رک ے یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     1987    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہير ب٩ رحب، جزیز، سہي١،  :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ ُسَضِي١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ُظ َل٥ُِٜ ثَََل  ا َوَُل َیزَِضی َل٥ُِٜ ثَََلثّا َویرَِکَ ٌّ َتٔؼ٤ُوا بَٔحِب١ٔ اہللٔ َج٤ٔي ٌِ وا بٔطٔ َطِيّئا َوأَِ٪ َت ُٛ بُُسوُظ َوَُل ُتِْشٔ ٌِ يَرَِضی َل٥ُِٜ أَِ٪ َت َٓ ثّا 

٤َِٟا٢ٔ  ٔة ا ًَ َذا٢ٔ َوإَٔؿا ثَِرَة اٟشُّ َٛ ا٢َ َو َٗ ُظ َل٥ُِٜ ٗٔي١َ َو ُٗوا َویرَِکَ  َتََفَّ

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

اعتیل اہمتری نیت اب وں ےس رایض نوات ےہ افر نیت اب وں وک اندنسپ رکات ےہ نج اب وں ےس رایض نوات ےہ فہ ہی ںیہ ہک مت اس یک ابعدت 

وک لم رک اھتےم رنو افر رفتمؼ ہن نو افر مت ےس نج اب وں وک اندنسپ رکات  رکف افر اس ےک اسھت یسک زیچ وک رشکی ہن رکف افر اہلل یک ریس

 ےہ فہ وضفؽ افر وہیبدہ وگتفگ افر وساؽ یک رثکت افر امؽ وک اضعئ رکان ںیہ



 

 

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت رثکت ےس وساؽ رک ے یک نام تع افر ابفوجد دفرسے اک قح ادا ہن رک ے یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     1988    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہي١طیبا٪ ب٩ َفور، ابوًوا٧ہ، س :  راوی

 َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ ٠َطُ  ِْ ٩ًَِ ُسَضِي١ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ٔ َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر أَِخبََر٧َا أَبُو  ٥ِ یَِذَُکِ و َحسَّ َٟ ا٢َ َوَيِشَدُم َل٥ُِٜ ثَََلثّا َو

ُٗوا  َوَُل َتََفَّ

 نکی اس ںیم ےہ افر مت  ر نیت اب وں ںیم انراض نوات ےہ افر  ابیشؿ نب رففخ، اوبتراہن، لیہس ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ

 اس ںیم اس اک ذرک  ںیہ ایک

 ابیشؿ نب رففخ، اوبتراہن، لیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ؽ رک ے یک نام تع افر ابفوجد دفرسے اک قح ادا ہن رک ے یک نام تع ےک ایبؿ ںیمریغب رضفرت رثکت ےس وسا

     1989    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، جزیز، ٨٣ؼور، طٌيی، وراز ٣ولی ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ، حرضت ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٕ ٣َِولَیو حَ  از ٩ًَِ َورَّ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ  سَّ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيَرة ا

ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ب٩ِٔ ُط ِٟب٨ََأت ا َضأت َوَوأَِز ا َٚ اِْل٣َُّ و ُ٘ ٠َِي٥ُِٜ ًُ ًَ  ٦َ ًَزَّ َوَج١َّ رَحَّ  

٤َِٟا٢ٔ  ًََة ا َذا٢ٔ َوإَٔؿا ثَِرَة اٟشُّ َٛ ا٢َ َو َٗ َظ َل٥ُِٜ ثَََلثّا ٗٔي١َ َو ا َوَصأت َوََکٔ ٌّ  َو٨ِ٣َ

ہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، وصنمر، یبعش، فراد ومیل ریغمہ نب ہبعش، رضحت ریغم

 ے افر روسؽ اہلل ہیلع االسلؾ  ے رفامای اہلل  ے امؤں یک انرفامین افر ویٹیبں وک زدنہ دروگر رکان افر ابفوجد دقرت دفرسے اک قح ادا ہن رک

 وگتفگ وساؽ یک رثکت افر امؽ وک اضعئ رکان۔ ریغب قح وساؽ رک ے وک رحاؾ ایک ےہ افر نیت اب وں وک اہمترے ےیل اندنسپ ایک ےہ وضفؽ



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، وصنمر، یبعش، فراد ومیل ریغمہ نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں اک ایبؿولصیف :   ابب

 ریغب رضفرت رثکت ےس وساؽ رک ے یک نام تع افر ابفوجد دفرسے اک قح ادا ہن رک ے یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     1990    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا، ًبيساہلل ب٩ ٣وسی، طیبا٪، ٨٣ؼور :  راوی

أس٥ُ ب٩ُِ َز  َ٘ ِٟ ثَىٔی ا َّطُ و َحسَّ ٠َُط َُيَِر أ٧َ ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  یَّاَئ َحسَّ ا٢َ  ََکٔ َٗ

٠َِي٥ُِٜ  ًَ  ٦َ ١ِ إٔ٪َّ اہللَ رَحَّ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ٠َِي٥ُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ  ٦َ  َورَحَّ

نب زرکای، دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ، وصنمر ایس دحثی یک دفرسی  دن ےہ  نکی اس ںیم رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اقمس 

 فملس  ے مت  ر رحاؾ ایک ےہ۔ ہی  ںیہ اہک ہک اہلل  ے مت  ر رحاؾ ایک ےہ

 اقمس نب زرکای، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، وصنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت رثکت ےس وساؽ رک ے یک نام تع افر ابفوجد دفرسے اک قح ادا ہن رک ے یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     1991    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، خاٟس حذاء، اب٩ اطوَ، حرضت طٌيی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

ثَىٔی اب٩ُِ  أئ َحسَّ َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا َة  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ثَىٔ َحسَّ ٔيیِّ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ََ ی أَِطَو

َتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو ٌِ ٔلَیَّ بَٔظِيٕئ َس٤ٔ ُتِب إ ِٛ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ا ٔلَی ا اؤیَُة إ ٌَ َتَب ٣ُ َٛ ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ب٩ِٔ ُط ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاتُٔب ا َّی اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػل

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ َِٟيطٔ أَن ٔ ََٜتَب إ ثِرََة َٓ َٛ ٤َِٟا٢ٔ َو ًََة ا ا٢َ َوإَٔؿا َٗ َظ َل٥ُِٜ ثَََلثّا ٗٔي١َ َو و٢ُ إٔ٪َّ اہللَ ََکٔ ُ٘ َي

َذا٢ٔ   اٟشُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اخدل ذحاء، انب اوشع، رضحت یبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم رضحت ریغمہ نب 

ہلل اعتٰیل ہنع  ے ریغمہ یک رطػ اھکل ہک ریمی رطػ فہ زیچ ھکل اوجیھ وج مت  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہبعش  ے ایبؿ ایک ہک اعمفہی ریض ا

ہیلع فآہل فملس ےس ینس نو۔ ریغمہ  ے اؿ یک رطػ اھکل ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 دنسپ رکات ےہ وضفؽ وگتفگ افر امؽ وک اضعئ رکان افر وساؽ یک رثکت۔فملس رفامےت ےھت اہلل مت ےس نیت اب وں وک ان

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اخدل ذحاء، انب اوشع، رضحت یبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت رثکت ےس وساؽ رک ے یک نام تع افر ابفوجد دفرسے اک قح ادا ہن رک ے یک نام تع ےک ایبؿ ںیم

     1992    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضت ورازاب٩ ابی ٤ًز، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ٓزاری، ٣ح٤س ب٩ سوٗہ، ٣ح٤س ب٩ ًبيساہلل ثٔقی، ح :  راوی

َة أَِخبََر٧َا ٣ُحَ  َٗ ٔس ب٩ِٔ ُسو ٩ًَِ ٣َُح٤َّ زَارٔیُّ  َٔ ِٟ اؤیََة ا ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ فٔیُّ  َ٘ َّْ ُس ب٩ُِ ًُبَِئس اہللٔ اٟ َّ٤

٠ًََِيَک أ٣ََّ  اؤیََة َسََل٦ْ  ٌَ ٔلَی ٣ُ ٤ُِِٟٔيَرةُ إ َتَب ا َٛ ا٢َ  َٗ  ٕ از و٢ُ إٔ٪َّ اہللَ َورَّ ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ُس  ٌِ ا َب

٩ًَِ ثَََلٕث ٗٔي١َ  ِٟب٨ََأت َوَُل َوَصأت َو٧ََهی  َِٟوأٟسٔ َوَوأَِز ا َٚ ا و ُ٘ ًُ ٦َ ٩ًَِ ثَََلٕث رَحَّ ٦َ ثَََلثّا َو٧ََهی  َذا٢ٔ  رَحَّ ٔ اٟشُّ ثَِرة َٛ ا٢َ َو َٗ َو

٤َِٟا٢ٔ َو  ٔة ا ًَ  إَٔؿا

ی، رضحت فراد ےس رفاتی ےہ ہک ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ةق

 

ت

انب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمفہی زفاری، دمحم نب وسہق، دمحم نب دیبع اہلل 

 یلص اہلل ہیلع  ے رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ اھکل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر السیتم نو۔ اام دعب ںیم  ے روسؽ اہلل

نیت اب وں فآہل فملس ےس انس ہک اہلل  ے فادل یک انرفامین افر ویٹیبں وک زدنہ در وگر رکان قح وک رفانک افر انقح وک بلط رکان رحاؾ ایک ےہ افر 

 وضفؽ وگتفگ، وساؽ یک رثکت افر امؽ وک اضعئ رک ے ےس عنم رفامای۔

ی، رضحت فرادانب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمفہی زفاری،  :  رافی

ةق

 

ت

 دمحم نب وسہق، دمحم نب دیبعاہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احمک  ب ااتہجد رکے وخاہ در ت نو ای اطخ رکے اس ےک ےیل وثاب  ققحت نو ے ےک ایبؿ ںیم

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 د رکے وخاہ در ت نو ای اطخ رکے اس ےک ےیل وثاب  ققحت نو ے ےک ایبؿ ںیماحمک  ب ااتہج

     1993    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يِم، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، یزیس اب٩ ًبساہلل ب٩ اسا٣ہ ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، بْشب٩ سٌيس،  :  راوی

 ز ب٩ ًاؾ، حرضت ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابی ٗيص ٣ولی ٤ً



 

 

ًَِبٔس اہللٔ بِ  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ٤ٔئِمُّ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ سٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟضاز ٩ٔ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ ا

ٌٔيسٕ  ٩ًَِ بُِْسٔ ب٩ِٔ َس َّی اہللُ  إٔبَِزاصٔي٥َ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ِيٕص ٣َِولَی  َٗ ٩ًَِ أَبٔی 

َٓاِجَتَضَس ث٥َُّ   ٥ََٜ ٠َُط أَِجَزأ٪ َوإَٔذا َح َٓ اِجَتَضَس ث٥َُّ أََػاَب  َٓ َِٟحا٥ُٔٛ  ٥ََٜ ا ا٢َ إَٔذا َح َٗ َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠َُط أَِجزْ  أَِخَلأ َٓ 

، ییحی نب ییحی یمیمت، دبعایزعسی نب دمحم، سیدی انب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد، دمحم نب اربامیہ، رشبنب دیعس، ایب س ، ومیل رمع نب اعص

 رضحت رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک  ب احمک ہلصیف

رکے ااتہجد ےس رھپ فہ ہلصیف در ت نو  و اس ےک ےیل دفرھا ارج ےہ افر  ب اس  ے ااہتجد ےس ہلصیف ایک  نکی یطلغ یک  و اس ےک 

 ےیل اکی ارج ےہ۔

رمع نب  ییحی نب ییحی یمیمت، دبعایزعسی نب دمحم، سیدی انب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد، دمحم نب اربامیہ، رشبنب دیعس، ایب س ، ومیل :  رافی

 اعص، رضحت رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 احمک  ب ااتہجد رکے وخاہ در ت نو ای اطخ رکے اس ےک ےیل وثاب  ققحت نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1994    حسیث                               و٦ج٠س ز  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ابابرک ب٩ ٣ح٤س ٤ًزو ب٩ حز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ص٤َُا  ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز لِٔکَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو٣َُح٤َّ ثَىٔی إِٔسَح ًَ٘ٔٔب و َحسَّ ٠َطُ َوَزاَز فٔی  ِْ ٣ٔ ٔ ٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ِ

ََٜذا حَ  ا٢َ َص َ٘ َٓ  ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  َِٟحٔسیَث أَبَا برَِکٔ ب٩َِ ٣َُح٤َّ ثُِت َصَذا ا َحسَّ َٓ ا٢َ یَزٔیُس  َٗ َِٟحٔسیٔث  ٩ًَِ أَبٔی ا ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة  سَّ

 صَُزیَِزةَ 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ایب رمع، دبعایزعسی نب دمحم، اابرکب نب دمحم رمعف نب زحؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایس

 رطح دحثی رفاتی یک ےہ

 اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ایب رمع، دبعایزعسی نب دمحم، اابرکب نب دمحم رمعف نب زحؾ، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احمک  ب ااتہجد رکے وخاہ در ت نو ای اطخ رکے اس ےک ےیل وثاب  ققحت نو ے ےک ایبؿ ںیم

     1995    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٟيث ب٩ سٌس، یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ اسا٣ہ ب٩  ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، ٣زوا٪ يٌىی اب٩ ٣ح٤س ز٣ظقی، :  راوی

 ہاز، ٟيث، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س

ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ  ٌِ ارٔمٔیُّ أَِخبَر٧ََا ٣َزَِواُ٪ َي ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ٕس و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟيُث ب٩ُِ َس ٣َِظقٔیَّ َحسَّ ٕس اٟسِّ

ِبٔس ا ًَ ١َِْ رَٔوایَٔة  َِٟحٔسیٔث ٣ٔ َِٟضازٔ ا٠َِّٟيثٔیُّ بَٔضَذا ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ ا ًَ ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ  ٕس بٔاِْلِٔس٨َاَزی٩ِٔ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ

ا ٌّ  َج٤ٔي

یم، رمفاؿ ینعی انب دمحم دیقشم، ق ، نب دعس، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد، ق ،، دبعایزعسی نب دمحم دبع اہلل نب دبعارلنمح دار

 ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ۔

دبعاہلل نب دبعارلامحؿ داریم، رمفاؿ ینعی انب دمحم دیقشم، ق ، نب دعس، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد، ق ،، دبعایزعسی  :  رافی

 نب دمحم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہصغ یک اح تل ںیم اقیض ےک ہلصیف رک  ے یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ہصغ یک اح تل ںیم اقیض ےک ہلصیف رک  ے یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1996    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، حرضت ًبساٟز ح٩٤ ب٩ ابوبرکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اٟ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٌٔيٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  تَِبُت َحسَّ َٛ َتَب أَبٔی َو َٛ ا٢َ  َٗ َة  زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ

بَ  ـِ َُ إق بٔٔشحِٔشَتاَ٪ أَِ٪ َُل َتِح٥َُٜ بَيَِن اث٨َِئِن َوأ٧ََِت  َٗ َة َوصَُو  ٔلَی ًُبَِئس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ ُط إ َّی َٟ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ اُ٪ 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َباُ٪  اہللُ  ـِ َُ و٢ُ َُل یَِح٥ُِٜ أََحْس بَيَِن اث٨َِئِن َوصَُو  ُ٘  َي

ہبیتق نب دیعس، اوبتراہن، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت دبعارل نمح نب اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل  ے 

ں ےک درایمؿ ہصغ یک اح تل ںیم ہلصیف ہن رکے ویکہکن وھکلاای افر ںیم  ے اھکل اقیض اتسجسؿ دیبع اہلل اوبرکبہ یک رطػ ہک  و دف آدویم



 

 

ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وکیئ یھب دف آدویمں ےک درایمؿ اح تل 

 ہصغ ںیم ہلصیف ہن رکے۔

 نب اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، اوبتراہن، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت دبعارل نمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ہصغ یک اح تل ںیم اقیض ےک ہلصیف رک  ے یک رک اتہ ےک ایبؿ ںیم

     1997    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، طیبا٪ ب٩ َفور، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی،  :  راوی

 ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ًبيساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ابوَکیب، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی برکہ

ث٨ََاظ یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ و َحسَّ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ  أَبٔی أَِخبََر٧َا صَُظِي٥ْ ح و َحسَّ

ََفٕ ح و ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َياَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔي ٕ  َطِیَبَة َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِيُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َحسَّ

٩ًَِ َزائَٔسَة ك١ُُّ  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا  ث٨ََا أَبٔی لِٔکَ ٕ  َحسَّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َصُذَُلٔئ 

ةَ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ ًَ ًََوا٧َةَ  ٩ًَِ  ١ِْٔ َحٔسیٔث أَبٔی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ أَبٔيطٔ 

ذ، ہبعش، ییحی نب ییحی، ،میش، ابیشؿ نب رففخ، امحد نب ہملس، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دیبع اہلل نب اعم

 ادئہ، دبعاکلمل نب ریمع، دبعارلنمح نب ایب رکبہ ایس دحثی یک افر اانسد ذرک یک ںیہ۔اوبرکبی، نیسح نب یلع، ز

ییحی نب ییحی، ،میش، ابیشؿ نب رففخ، امحد نب ہملس، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دیبعاہلل نب  :  رافی

  نب ریمع، دبعارلامحؿ نب ایب رکبہاعمذ، ہبعش، اوبرکبی، نیسح نب یلع، زادئہ، دبعاکلمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااکحؾ اب ہل وک  مت رک ے افر روسامت ف دباعت وک رد رک  ے ےک ایبؿ ںیم

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اعت وک رد رک  ے ےک ایبؿ ںیمااکحؾ اب ہل وک  مت رک ے افر روسامت ف دب

     1998    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوجٌَف ٣ح٤س ب٩ ػباح، ًبساہلل ب٩ ًو٪ ہَللی، ابزاہي٥ ب٩ سٌس، اب٩ ػباح، ابزاہي٥ ب٩ سٌس ب٩ ابزاہي٥ ب٩  :  راوی



 

 

  تٌالٰی ٬٨ًاًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًوٖ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل

٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ بِ  ا  ٌّ ِٟضََٔللٔیُّ َج٤ٔي ًَِوٕ٪ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ بَّاحٔ َو ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ََفٕ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا أَبُو َج ث٨ََا َحسَّ بَّاحٔ َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ اٟؼَّ َٗ ٕس  ٌِ ٩ٔ َس

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ  ٌِ ا٢َ َرُسو٢ُ إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ َس َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبٔی  ٖٕ َحسَّ ِو ًَ

ُضَو َرزٌّ  َٓ َِٟيَص ٨ِ٣ٔطُ  ٥َ ٩ِ٣َ أَِحَسَث فٔی أ٣َِز٧َٔا صََذا ٣َا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

، انب ابصح، اربامیہ نب دعس نب اربامیہ نب دبعارلنمح نب ترػ، اقمس اوبرفعج دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب ترؿ یالیل، اربامیہ نب دعس

ھاا ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے امہرے ااکحؾ 

 

غت

نب دمحم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل 

 ںیم وکیئ ا یس ابت ااجید یک وج اس ےس ہن نو  و فہ رمدفد ف انوبقمؽ ےہ۔

اوبرفعج دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب ترؿ یالیل، اربامیہ نب دعس، انب ابصح، اربامیہ نب دعس نب اربامیہ نب دبعارلامحؿ نب  :  رافی

ھاا

 

غت

 ترػ، اقمس نب دمحم، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ااکحؾ اب ہل وک  مت رک ے افر روسامت ف دباعت وک رد رک  ے ےک ایبؿ ںیم

     1999    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت سٌس ب٩ ابزاہي٥اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ابی ًا٣ز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، ًبساہلل ب٩ جٌَف زہزی، حرض :  راوی

 ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ًَِبْس َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ أَبٔی  ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِيٕس َج٤ٔي ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔي٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ِبُس اہللٔ و َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ ٠٤َٔٔک ب٩ُِ 

 َ ا٢َ َسأ َٗ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس ََفٕ اٟزُّصِزٔیُّ  ٌِ ٠ُُْٔث ك١ُِّ ب٩ُِ َج ٔ أَِوَصی ب َٓ ُط ثَََلثَُة ٣ََشا٩َٔٛ  َٟ ٩ًَِ َرُج١ٕ  ٕس  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ُِٟت ا

ًَائَٔظُة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ أَِخبََرِتىٔی  َٗ ُط فٔی ٣َِش٩َٕٜ َواحٕٔس ث٥َُّ  َٔک ك٠ُُّ ٍُ ذَٟ ا٢َ یُِح٤َ َٗ ٩َٕٜ ٨ِ٣َٔضا  ا ٣َِش َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢َ َػل

ُضَو َرزٌّ  َٓ ٠َِيطٔ أ٣َِز٧َُا  ًَ َِٟيَص  ٤ًَََّل   ١َٔ٤ًَ  ٩ِ٣َ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، ایب اعرم، دبعاکلمل نب رمعف، دبعاہلل نب رفعج زرہی، رضحت دعس نب اربامیہ ےس رفاتی ےہ ہک 

 ےک نیت ناکؿ نوں افر فہ رہ

 

ناکؿ ےس اہتیئ ہصح یک فتیص رک دے۔  ںیم  ے اقمس نب دمحم ےس وپاھچ اس آدیم ےک ابرے ںیم سج

 اوہنں  ے اہک ےھجم اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ربخ دی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے ااسی لمع ایک

  س  ر امہرا مکح  ںیہ ےہ  و فہ انوبقمؽ ےہ۔

 کلمل نب رمعف، دبعاہلل نب رفعج زرہی، رضحت دعس نب اربامیہااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، ایب اعرم، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رتہبنی وگانوں ےک ایبؿ ںیم

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رتہبنی وگانوں ےک ایبؿ ںیم

     2000    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ابی برک، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ٤ًْا٪، اب٩ ابی ٤ًزة اَؼاری، حرضت زیس ب٩ خاٟس  :  راوی

 اٟحہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ  و َحسَّ ٤َاَ٪  ِْ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ًُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أَبٔی برَِکٕ 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟحَضىٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ََِؼارٔیِّ  َ ٤َِزَة اِْل ًَ َضَسأئ  اب٩ِٔ أَبٔی  ٔ اٟظُّ ٥ِ بَٔديِر ُٛ ا٢َ أََُل أُِخبٔرُ َٗ

 َّٟ ََٟضاا َ ِب١َ أَِ٪ ُيِشأ َٗ ِتٔی بَٔظَضاَزتٔطٔ   ٔذی َیأ

 ہنع ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاہلل نب رمعف نب امثعؿ، انب ایب رمعة ااصنری، رضحت زدی نب اخدل اینہجل ریض اہلل اعتٰیل

نی وگانوں یک ربخ ہن دفں۔ ہی فہ ےہ وج وگایہ ےک ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ںیم ںیہمت رتہب

 بلط رک ے ےس ےلہپ یہ وگایہ دے دے۔

ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاہلل نب رمعف نب امثعؿ، انب ایب رمعة ااصنری، رضحت زدی نب اخدل اینہجل ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

د نی ےک االتخػ ےک ںیم

 

 ی
ج ہ
م

... 

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

د نی ےک االتخػ ےک ںیم

 

 ی
ج ہ
م

 

     2001    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ زہير ب٩ رحب، طبابہ، ورٗاء، ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز اُئ  َٗ ثَىٔی َوِر ثَىٔی َطَبابَُة َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزیَِزَة 



 

 

ُض٤َا اب٨َِاص٤َُا ٌَ ا٢َ بَِی٤َ٨َا ا٣َِزأََتأ٪ ٣َ َٗ  ٥َ ٤ََّا ذَصََب  َوَس٠َّ ٔ َٟٔؼاحٔبَتَٔضا إ٧ٔ َِٟت َصٔذظ ا َ٘ َٓ ََٓذَصَب بٔاب٩ِٔ إِٔحَساص٤َُا  ئُِب  َجاَئ اٟذِّ

جَ  ََخَ َٓ َضی بٔطٔ ٠ُِٟٜٔبَِری  َ٘ َٓ ٔلَی َزاُوَز  ٤ََتا إ َٛ َتَحا َٓ ٤ََّا َذَصَب بٔاب٨ِٔٔک  ی إ٧ٔ َِٟت اِْلَُِخَ ا َٗ َ٪ ب٩ِٔ َزاُوَز بٔاب٨ِٔٔک أ٧َِٔت َو ًَلَی ُس٠َامِیَ َتا 

َزی َُل یَزَِح٤ُ  ِِ َِٟت اٟؼُّ ا َ٘ َٓ ُط بَِی٤َُٜ٨َا  ُّ٘ ِّٜئن أَُط ا٢َ ائُِتونٔی بٔاٟشِّ َ٘ َٓ أَِخبََرَتاُظ  َٓ ََل٦  َضی بٔطٔ ٠ًََِيض٤َٔا اٟشَّ َ٘ َٓ َک اہللُ صَُو اب٨َُِضا 

مُّ إُٔلَّ یَ  َٗ ِّٜئن  ُت بٔاٟشِّ ٌِ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َواہللٔ إِٔ٪ َس٤ٔ َٗ ا٢َ  َٗ َزی  ِِ ٤ُِِٟسیَةَ ٠ٟٔؼُّ و٢ُ إُٔلَّ ا ُ٘ ََ ٨َّا  ُٛ  ِو٣َئٕٔذ ٣َا 

زریہ نب رحب، ابشہب، فراقء، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اؿ ںیم ےس اکی تررت ےک ےٹیب وک ا ےن رک   ے رفامای دف تررںیت اجریہ  ںیھ۔ اؿ ےک اسھت اؿ ےک اےنپ اےنپ ےٹیب ےھت۔ ڑیھبای آای افر

  وک ا ےن رک ےل ایگ ےہ۔  س اؿ دفونں  ے رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک اپس اانپ 

 

ےل ایگ۔  و اس دفرسی  ے اہک ہک فہ ریتے ب 

 افر آپ وک اس یک رادہم آ ش ایک  و آپ  ے ےڑی ےک ےیل ہلصیف رکدای۔ فہ ںیلکن افر امیلسؿ نب داؤد ہیلع االسلؾ ےک اپس احرض نوںیئ

ربخ دی آپ  ے رفامای ریمے اپس رھچی ےل آؤ اتہک ںیم اےس اہمترے درایمؿ اکٹ دفں  و ٹوھیٹ  ے اہک ااسی ہن رکف۔ اہلل آپ  ر 

رتمح رفام ے فہ ایس اک اٹیب ےہ۔  و آپ  ے ٹوھیٹ یہ ےک ےیل اس ےچب اک ہلصیف رکدای اوبرہریہ ےتہک ںیہ اہلل یک مسق! ںیم  ے آج کت 

  انس یہ  ںیہ مہ  و اےس دمہی ےتہک ںیہنیکس

 زریہ نب رحب، ابشہب، فراقء، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

د نی ےک االتخػ ےک

 

 ی
ج ہ
م

  ںیم

     2002    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سویس ب٩ سٌيس، حٔؽ يٌىی اب٩ ٣يْسہ ػ٨ٌانی، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ا٣يہ ب٩ بشلا٦، یزیس ب٩ زریٍ، روح اب٩ ٗاس٥،  :  راوی

 ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، ابی ز٧از

 ٌِ ِْٔؽ َي ثَىٔی َح ٌٔيٕس َحسَّ ث٨ََا ُسَویُِس ب٩ُِ َس ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ و َحسَّ ث٨ََا أ٣َُيَّ َبَة ح و َحسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ انٔیَّ  ٌَ ٨ِ َة اٟؼَّ ىٔی اب٩َِ ٣َِيَْسَ

٩ًَِ أَبٔی  ا  ٌّ ًَِحََلَ٪ َج٤ٔي سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا َرِوْح َوصَُو اب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ َحسَّ ١َ اٟز٧َِّاز ِْ ٣ٔ ٔ از

اَئ  َٗ ىَی َحسٔیٔث َوِر ٌِ ٣َ 
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 ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک ںیہ ۔
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 ...احمک اک ڑگھج  ے فاوں ےک درایمں حلص رک ا ے ےک اابحتسب ایبؿ ںیم

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ڑگھج  ے فاوں ےک درایمں حلص رک ا ے ےک اابحتسب ایبؿ ںیماحمک اک 

     2003    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ صََذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا اٟزَّزَّ

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اّرا ٥َ اِطتََری اہللٔ َػل َ٘ ًَ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ 

 َ٘ ٌَ ِٟ َّٟٔذی اِطتََری ا ُط ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ َجزَّّة ٓٔيَضا َذَصْب  ارٔظ َ٘ ًَ اَر فٔی  َ٘ ٌَ ِٟ َّٟٔذی اِطتََری ا َوَجَس اٟزَُّج١ُ ا َٓ ُط  ٤ََّا َٟ اَر ُخِذ َذَصَبَک ٣ٔىِّی إ٧ٔ

ا٢َ  َ٘ َٓ َصَب  ٍِ ٨ِ٣َٔک اٟذَّ ٥َِٟ أَبَِت ٤َا  اِطتََریُِت ٨ِ٣َٔک اِْلَِرَق َو َٛ َتَحا َٓ ا٢َ  َٗ ُتَک اِْلَِرَق َو٣َا ٓٔيَضا  ٌِ ٤ََّا بٔ ی اِْلَِرَق إ٧ٔ َّٟٔذی َْشَ ا

ا٢َ اِْلََخُ لٔی َجارٔیَ  َٗ ا٢َ أََحُسص٤َُا لٔی ََُُل٦ْ َو َ٘ َٓ ْس  َٟ َِٟيطٔ أََل٤َُٜا َو ٔ ٤َا إ َٛ َّٟٔذی َتَحا ا٢َ ا َ٘ َٓ ٔلَی َرُج١ٕ  َِٟحارٔیََة إ ََل٦َ ا ُِ ِٟ ُٜٔحوا ا ِ ا٢َ أ٧َ َٗ ْة 

اَو  َٗ ُٔٔش٤َُٜا ٨ِ٣ُٔط َوَتَؼسَّ َِ ًَلَی أَ وا  ُ٘ ٔٔ َِ  أَ

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمفی 

آدیم  ے دفرسے آدیم ےس زنیم ااحدثی ںیم ےس اکی دحثی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اکی 

رخدیی۔  س اس آدیم  ے  س  ے زنیم رخدیی  یھ اس یک زنیم ںیم وس ے ےک اکی ڑھگے وک اپای۔  و اس آدیم ےس اہک  س ےس 

زنیم رخدیی  یھ۔ ھجم ےس اانپ وسان ےل و ںیم  ے  و ھجت ےس رصػ زنیم یہ رخدیی  یھ ںیم  ے ھجت ےس وسان بلط  ںیہ ایک اھت۔  و 

دیم  ے اہک  س  ے زنیم رففتخ یک  یھ ہک ںیم  ے ہی زنیم عمب وج ھچک اس ںیم نو ےھجت رففتخ رک دی ےہ انچہچن اوہنں  ے اس آ

اانپ ہی رادہم اکی آدیم ےک اسےنم آ ش ایک۔  س ےک اسےنم رادہم آ ش ایک ایگ اس  ے اہک ایک اہمترے دفونں یک افالد ےہ؟ اؿ ںیم 

س  ے اہک ہک ڑلاک ےہ اس  ے اہک ہک ڑلےک اک اکنح اس ڑلیک ےس رک دف افر ہی امؽ اؿ  ر رخچ رک دف افر ےس اکی  ے اہک ریمی ڑلیک ےہ ا

 ا ںیہ دے دف۔
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