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 84 .............................................................................................................. اپیک اک ایبؿ : ابب

و ں کت دوھ یک ریسفت

 

 ن
ی ہ 
ک

 84 ............................. اہلل اعتیل اک اراشد اے ولوگ بج مت امنز زپےنھ ےک ےئل ڑھکے وہ وت اانپ رہچہ افر اہھت 

 84 ....................................................................................... ابب رات وک دیبار وہےن ےک دعب وسماک رکان

 84 ............................................................................................................... ابب رطہقی وسماک

 05............................................................................... ایک احمک اینپ راعای یک وموجدیگ ںیم وسماک رک اتکس ےہ؟

 05 ............................................................................................................. ابب تلیضف وسماک

 05 .......................................................................................... رثکت ےک اسھت وسماک رکےن یک دہاتی

 05 .................................................................................... رفزہ دار صخش ےک ےیل رسیتے رہپ کت وسماک

 05 ......................................................................................................... ابب رہ فتق وسماک رکان

 08 ......................................................................................... دیپایشئ ںیتنس ےسیج ہنتخ فریغہ رکےن اک ایبؿ

 00.................................................................................................................. اننخ اکےنٹ اک ایبؿ

 00...................................................................................................... لغب ےک ابؽ ااھکڑےن اک ایبؿ۔

 05............................................................................................. ابب انػ ےک ےچین ےک ابؽ اکےنٹ اک ایبؿ

 05........................................................................................................................ ومھچن رتکان

 05..................................................................................................... ذموکرہ اایشء یک دمت ےس قلعتم

 04 ............................................................................... ومھچن ےک ابؽ رتکےن افر داڑیھ ےک وھچڑےن اک ایبؿ

 04....................................................................................................... اشیپب اپاخہن ےک ےئل دفر اجان

 55 ................................................................................................... اضقےئ احتج ےک ےیل دفر ہن اجان

 55 .......................................................................................... ابب اپاخہن ےک ےئل اجےن ےک فتق یک داع

 55 ......................................................................... اضقےئ احتج ےک فتق ہلبق یک اجبن ہنم رکےن یک اممتعن

 55............................................................. اشیپب ای اپاخہن رکےن ےک فتق تیب اہلل یک اجبن تشپ رکےن یک اممتعن

 58 .................................................... وقعیب نب اربامیہ، دنغر، رمعم، انب اہشب، اطع نب سیدی، رضحت اوب اویب ااصنری

 58 ................................................................. اکمانت ںیم اشیپب اپاخہن ےک فتق تیب اہلل یک اجبن رہچہ ای تشپ رکان

 50............................................................ ابب اضقےئ احتج ےک فتق رشؾ اگہ وک داںیئ اہھت ےس وھچےن یک اممتعن

 55 ......................................................................................... رحصا ںیم ڑھکے وہ رک اشیپب رکےن اک ایبؿ



 

 

 54........................................................................................................ اکمؿ ںیم ھٹیب رک اشیپب رکان

 54 ...................................................................................................... یسک ےش یک آڑ ںیم اشیپب رکان

 55 ............................................................................................................. اشیپب ےس ےنچب اک ایبؿ

 55 ............................................................................................................. ربنت ںیم اشیپب رکان

 55 .............................................................................................................. تشط ںیم اشیپب رکان

 55................................................................................................ وسراخ ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن

 55.............................................................................. رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن اک ایبؿ

 58 .................................................................................................. لسغ اخہن ںیم اشیپب رکان عنم ےہ

 50.............................................................................................. اشیپب رکےن فاےل صخش وک السؾ رکان

 50................................................................................................ فوض رکےن ےک دعب السؾ اک وجاب دانی

 55 ..................................................................................................... ڈہی ےس ااجنتس رکےن یک اممتعن

 55 ...................................................................................................... دیل ےس ااجنتس رکےن یک اممتعن

 54............................................................................ ااجنتس ںیم نیت ڈےلیھ ےس مک ڈےلیھ اامعتسؽ رکےن ےس قلعتم

 54 .............................................................................................. دف ڈولیھں ےس ااجنتس رکےن یک رتصخ

 54 ................................................................................ اکی رھتپ ےس ااجنتس رکےن یک رتصخ ف ااجزت اک ایبؿ

 45....................................................................................... رصػ یٹم ای ڈولیھں یہ ےس ااجنتس رک ایل اجےئ؟

 45 .......................................................................................................... اپین ےس ااجنتس رکےن اک مکح

 45 ............................................................................................... داںیئ اہھت ےس ااجنتس رکےن یک اممتعن

 40 .............................................................................................. ااجنتس رکےن ےک دعب زنیم رپ اہھت رزگان

 45..................................................................... اپین ںیم ینتک ان اپیک رگےن ےس فہ ان اپک ںیہن وہات اس یک دح اک ایبؿ

 45 ...................................................................................................... رہھٹے وہےئ اپین ےس قلعتم

 45 ................................................................................................................. دنمسری اپین اک ایبؿ

 45........................................................................................................ ربػ ےس فوض رکےن اک ایبؿ

 48 .............................................................................................................. ربػ ےک اپین ےس فوض

 48 ............................................................................................................. ین ےس فوضافولں ےک اپ

 40.............................................................................................................. ےتک ےک وھجےٹ اک مکح



 

 

 45 ............................. یسک ےک ربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک پچ پچ رک ےک اپین یپ ےل وت ربنت ںیم وج ھچک ےہ اس وک اہب دانی اچےئہبج اتک 

 44.............................................................  اس وک یٹم ےس نا ےنھج ےک ابرے ںیمسج ربنت ںیم اتک ہنم ڈاؽ رک یپ ےل وت

 44 .......................................................................................................... یلب ےک وھجےٹ ےس قلعتم

 555 .................................................................................................... دگےھ ےک وھجےٹ ےس قلعتم

 555 ................................................................................................. احہضئ وعرت ےک وھجےٹ اک ایبؿ

 555 .................................................................................. رمد افر وعرت ےک اکی اسھت فوض رکےن اک ایبؿ

 555 ...................................................................................... یبنج ےک لسغ ےس وج اپین چب اجےئ اس اک مکح

 555 ............................................................................................... فوض ےک ےئل سک دقر اپین اکیف ےہ؟

 558 .............................................................................................................. فوض ںیم تین اک ایبؿ

 550 ................................................................... ےس فوض ےک قلعتم رفناؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابب ربنت

 555 .......................................................................................................... وبتق فوض مسب اہلل زپانھ

ا ء رپ فوض اک اپین ڈااتل اجےئ

 

ض
ع
 554 .................................................................. ارگ اخدؾ فوض رکےن فاےل صخش ےک ا

ا ء وک اکی اکی رمہبت دوھان

 

ض
ع
 554 ................................................................................... فوض رکےت فتق ا

ا ء وک نیت نیت رمہبت دوھ ان

 

ض
ع
 555 ........................................................................................... فوض ںیم ا

 555 .................................................................................................. فوض اک رطہقی، دفونں اہھت دوھان

ا ء وک دوھان اچےئہ؟

 

ض
ع
 555 ........................................................................................ فوض ںیم ینتک رمہبت ا

 555 ............................................................................................. فوض ںیم یلک رکان افر انک ںیم اپین ڈاانل

 558 ................................................................... دفونں اہوھتں ںیم ےس وکؿ ےس اہھت ںیم اپین ےل رک یلک رکے؟

 550 .................................................................................... اکی یہ رمہبت انک اصػ رکےن اک ایبؿ ف ااکحؾ

 555 ............................................................................... فوض رکےت فتق انک ںیم اپین زفر ےس ڈاےنل اک ایبؿ

 555 ....................................................................................... انک ںیم اپین ڈاےنل افر اصػ رکےن اک ایبؿ

 554 ..................................................................................... دیبار وہےن ےک دعب انک اصػ رکےن اک ایبؿ

 554 .............................................................................................................. وکؿ ےس انک ےکنس

 554 .............................................................................................................. فوض ںیم رہچہ دوھان

 555 ...................................................................................................... رہچہ ینتک رمہبت دوھان اچےئہ؟

 555 .............................................................................................. فوض ںیم دفونں اہھت دوھےن اک ایبؿ



 

 

 555 ...................................................................................................................... رتبیک فوض

 555 ........................................................................................ ینتک رمہبت دوھان اچےئہ؟فوض ںیم اہوھتں وک 

 558 .................................................................................................... اہوھتں وک دوھےن یک دح اک ایبؿ

 555 ........................................................................................................رس رپ حسم یک تیفیک اک ایبؿ

 555 .................................................................................................. رس رپ ینتک رمہبت حسم رکان اچےئہ؟

 555 ..................................................................................................... وعرت ےک حسم رکےن اک ایبؿ

 554 ........................................................................................................ اکونں ےک حسم ےس قلعتم

 555 .....................................................اکونں اک رس ےک اسھت حسم رکان افر اؿ ےک رس ےک مکح ںیم اشلم وہےن ےس قلعتم

 555 .......................................................................................................... امعہم رپ حسم ےس قلعتم

 558 .......................................................................................... اشیپین افر امعےم رپ حسم رکےن ےک قلعتم

 550..................................................................................................... امعہم رپ حسم رکےن یک تیفیک

 555 ......................................................................................... اپؤں دوھےن ےک فابج وہےن ےک قلعتم

 554....................................................................................... فوض ںیم وکؿ ےس اپؤں وک ےلہپ دوھان اچےئہ؟

 554 ..................................................................................... دفونں اپؤں وک اہوھتں ےس دوھےن ےس قلعتم

 585 ....................................................................................... اویلگنں ےک درایمؿ الخؽ رکےن ےس قلعتم

 585 ...................................................................................................... ینتک رمہبت اپؤں دوھان اچےئہ

 585 ........................................................................................................ دوھےن یک دح ےس قلعتم

 585 ............................................................................ ںیم فوض ےس قلعتم ینعی وجےت نہپ رک فوض رکان؟ وج وتں

 585 .................................................................................................. ومزفں رپ حسم رکےن ےس قلعتم

 584 ............................................................................................... رجاب افر وجوتں رپ حسم ےس قلعتم

 584 ............................................................................................ دفراؿ رفس ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

 505 ................................................................................ اسمرف ےک ےئل ومزفں رپ حسم رکےن یک دمت اک ایبؿ

 505 ...................................................................................... میقم ےک فاےطس ومزفں رپ حسم رکےن یک دمت

 505........................................................................................ اب فوض صخش سک رطہقی ےس این فوض رکے؟

 508 ........................................................................................................... رہ امنز ےک ےئل فوض انبان

 505 ........................................................................................................... اپین ےک ڑھچےنک اک ایبؿ



 

 

 504 ....................................................................................................... اک اچب وہا اپین اکر آدم رکانفوض 

 555 .................................................................................................................. فوض یک رفتیض

 555 ................................................................................................ رکےن یک اممتعنفوض ںیم ااضہف 

 555 ..................................................................................................................... فوض وپرا رکان

 555 ............................................................................................ فوضلمکم رکےن یک تلیضف ےس قلعتم

 558 ................................................................................................. مکح دخافدنی ےک اطمقب فوض رکان

 554 ........................................................................................... فوض ےس رفاتغ ےک دعب ایک انہک اچےئہ؟

 554 ....................................................................... فوض ےک زویر ےس قلعتم اراشد روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 555 ................................................................... رتہبنی رطہقی ےس فوض رک ےک دف راعکت ادا رکےن فاےل اک ارج؟

 555 .......................................................................................... ذمی ےنلکن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

 555 ................................................................................. اپاخہن اشیپب ےنلکن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

 555 ................................................................................... اپاخہن ےنلکن یک وصرت ںیم فوض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

 554 ........................................................................................ ابب وسےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

 545 ................................................................................................................ افھگن آےن اک ایبؿ

 545 ................................................................................. رشؾ اگہ وک وھچےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

 545...................................................................................... رشؾ اگہ وھچےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےس قلعتم

 545............................................................. اس اک ایبؿ ہک ارگ رمد وہشت ےک ریغب وعرت وک وھچےئ وت فوض ںیہن وٹاتٹ

 545 ................................................................................................. وبہس ےنیل ےس فوض ہن وٹےنٹ اک ایبؿ

 544 ........................................................................................ آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

 545 .............................................................................. آگ ےس یکپ وہیئ اایشء اھک رک فوض ہن رکےن ےس قلعتم

 544 ........................................................................................................ وتس اھکےن ےک دعب یلک رکان

 555 .......................................................................................................دفدھ یپ رک یلک رکےن اک ایبؿ

 555 ............................................................................. وکیسن ابوتں ےس لسغ رکان الزؾ ےہ افر نک ےس ںیہن؟

 555 ....................................................................... سج فتق اکرف املسمؿ وہےن اک ارادہ رکے وت فہ لسغ رکے

 555 ........................................................................... اتخونں ےک لم اجےن )دوخؽ ہحیحص( رپ لسغ اک فابج وہان

 558 .................................................................................. سج فتق ینم لکن اجےئ وت لسغ رکان رضفری ےہ



 

 

 555 ............................................................................................. وعرت ےک ےئل االتحؾ ےک مکح اک ایبؿ

 554 ........................................................................ ارگ یسک وک االتحؾ وت وہ نکیل )مسج ای ڑپکے رپ( رتی ہن دےھکی؟

 554 .................................................................................................. رمد افر وعرت یک ینم ےس قلعتم

 555 ........................................................................................................... ضیح ےک دعب لسغ رکان

 555 .................................................................................................. ظفل ارقآء یک رشیع رعتفی ف مکح

 555 ..................................................................................................... احتسمہض ےک لسغ ےک قلعتم

 555 ............................................................................................. افنس ےک دعب لسغ رکےن ےس قلعتم

 555 ............................................................................ ااختسہض افر ضیح ےک وخؿ ےک درایمؿ رفؼ ےس قلعتم

 555 ................................................................ یبنج صخش وک رہھٹے وہےئ اپین ںیم سھگ رک لسغ رکےن یک اممتعن

 555 .................................................................. رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رک ےن ےک دعب لسغ رکان ونممع ےہ

 554 .......................................................................................... ابب رات ےک رشفع ہصح ںیم لسغ رکان

 554 ............................................................................ رات ےک ادتبایئ ای آرخی ہصح ںیم لسغ ایک اج اتکس ےہ؟

 554 ........................................................................................ لسغ ےک فتق رپدہ ای آڑ رکےن ےس قلعتم

 555 .................................................................................... اپین یک سک دقر دقمار ےس لسغ ایک اج اتکس ےہ؟

 558 ................................................................................ لسغ ےک فاےطس اپین یک وکیئ اخص دقمار رقمر ںیہن

 550 ........................................................................  ےہوشرہ اینپ ویبی ےک اسھت اکی یہ ربنت ےس لسغ رک اتکس

 554 ............................................................... یبنج صخش ےک لسغ ےس ےچب وہےئ اپین ےس لسغ رکےن یک اممتعن

 585 ............................................................................. اکی دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ یک ااجزت

 585 ................................................................................................. اکی ایپہل ےس لسغ رکے اک ایبؿ

 585 ................................................... سج فتق وکیئ اخوتؿ لسغ انجتب رکے وت اس وک اےنپ رق یک وچیٹ وھکانل الزؾ ںیہن

 585 ....................................................... ارگ احہضئ وعرت ارحاؾ ابدنےنھ اک ارادہ رکے افر اس ےک ےئل فہ لسغ رکے

 585 ........................................................................ یبنج صخش ربنت ںیم اہھت ڈاےنل ےس لبق اہھت وک اپک رکے

 588 .......................................................................... ربنت ںیم اہھت ڈاےنل ےس ےلہپ اہھت وک ینتک ابر دوھان اچےیہ؟

 580 ................................................................. دفونں اہوھتں وک دوھےن ےک دعب مسج یک اناپیک وک زالئ رکےن اک ایبؿ

 585 ....................................................................................... لسغ رکےن ےس لبق فوض رکےن ےک قلعتم

 584 ........................................................................... یبنج صخش ےک رس ےک ابولں ںیم الخؽ رکےن ےس قلعتم



 

 

 584 ...........................................................................یبنج ےک فاےطس سک دقر اپین لسغ ےک ےئل اہبان اکیف ےہ؟

 505 ................................................................. وعرت( ضیح ےس رفاتغ ےک دعب سک رطہقی ےس لسغ رکے؟)

 505 .................................................................................. لسغ ےس رفاتغ ےک دعب فوض رکان رضفری ںیہن

 505 ................................................................ سج ہگج لسغ انجتب رکے وت اپؤں ہگج دبؽ رک دفرسی ہگج دوھےئ

ا ء وک ڑپکے ےس ہن کشخ رکان

 

ض
ع
 505 .................................................................... لسغ ےس افرغ وہےن ےک دعب ا

 505 .......................................................... یبنج صخش اھکان اھکےن اک ارادہ رکے افر لسغ ہن رک ےکس وت فوض رک انیل اچےئہ

 508 ............................................. ارگ یبنج صخش اھکان اھکان اچےہ افر رصػ اس فتق اہھت یہ دوھ ےل وت اکیف ےہ اس اک ایبؿ

 500 ................................................................. یبنج صخش سج فتق اھکےن ےنیپ اک ارادہ رکے وت اہھت دوھان اکیف ےہ

 505 ................................................................................................. یبنج ارگ وسےن ےگل وت فوض رکے

 505 .................................... سج فتق یبنج صخش وسےن اک دصق رکے وت اس وک اچےئہ ہک فوض رکے افر وضع وصخمص دوھےل

 504 .................................................................................. فوض ہن رکے وت ایک مکح ےہ؟سج فتق یبنج صخش 

 504 ........................................................................... ارگ یبنج صخش دفابرہ رتسبمہی اک ارادہ رکے وت ایک مکح ےہ؟

 504 ......................................................................... اکی ےس زایدہ وعروتں ےس امجع رک ےک اکی یہ لسغ رکان

 555 .................................................................................. یبنج صخش ےک فاےطس التفت رقاؿ اجزئ ںیہن ےہ

 555 .................................. یبنج صخش ےک اسھت ھٹیب اج ان افر اس وک وھچےن فریغہ ےس قلعتم رفناؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 558 ............................................................................................................ احہضئ ےس دختم انیل

 555 ....................................................................................................... دجسم ںیم اٹچیئ اھچبان احہضئ اک

 555 .......................................................... ارگ وکیئ صخش اینپ احہضئ ویبی یک وگد ںیم رس رھک رک التفت رقآؿ رکے؟

 554 .......................................................................... سج اخوتؿ وک ضیح اراہ وہ اس وک وشرہ اک رس دوھان اسیک ےہ؟

 555 ................................................................ سج وعرت وک ضیح آراہ وہ اس ےک اسھت اھکان افر اس اک وھجاٹ اھکان انیپ

 555 ...................................................................................... سج وعرت وک ضیح آراہ وہ اس اک وجاھٹ اپین انیپ

 558 .............................................................................. احہضئ وعرت وک اےنپ اسھت اٹلےن ےس قلعتم ااحدثی

 550 ....................................................................................احہضئ اخوتؿ ےک اسھت آراؾ رکان افر اس وک وھچان

 555 ......................................................................................................... اراشد ابری اعتہل اک وہفمؾ

 554 .................... یہن دخافدنی افر اممتعن ےک ملع ےک ابفوجد وج صخش ویبی ےس احتل ضیح ںیم رتسبمہی رک ےل اس اک ایک افکرہ ےہ؟

 554 ........................................................................... وج اخوتؿ ارحاؾ ابدنےھ افر اس وک ضیح رشفع وہاجےئ؟



 

 

 545 ............................................................................................ افنس فایل اخوتؿ ارحاؾ ےسیک ابدنںیھ؟

 545 ................................................................................. ارگ ڑپکے رپ ضیح اک وخؿ گل اجےئ وت ایک مکح ےہ؟

 545 ................................................................................................... ینم ڑپکے ںیم گل اجےن اک مکح

 545 ................................................................................................... ڑپکے رپ ےس ینم دوھےن اک مکح

 548 ............................................................................................ ڑپکے ےس ینم ےک رھکےنچ ےس قلعتم

 544 .......................................................................................... اھکان ہن اھکےن فاےک ہچب ےک اشیپب اک مکح

 544 ...................................................................................................... ڑلیک ےک اشیپب ےس قلعتم

 545 ............................................................................. نج اجونرفں اک وگتش الحؽ ےہ اؿ ےک اشیپب اک مکح

 545 ........................................................................... الحؽ اجونر اک اپاخ ہن ارگ ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک مکح ےہ؟

 548 ..........................................................................................رگ وھتک ڑپکے وک گل اجےئ وت اس اک مکح

 540 .................................................................................................. ممیت ےک رشفع وہےن ےس قلعتم

 545 .................................................................................................................. رفس ےک ریغب ممیت

 544 ...................................................................................................... میقم وہےن یک احتل ںیم ممیت

 555 ..................................................................................................................... رفس ںیم ممیت

 555 .................................................................................................... تیفیک ممیت ںیم االتخػ اک ایبؿ

 555 ...................................................................... ممیت اک دفرسا رطہقی ہک سج ںیم اہھت نار رک رگد ابغر اک ذترکہ ےہ

 555 .......................................................................................................... ممیت اک اکی دفرسا رطہقی

 550 ........................................................................................................ افر دفرسی مسق اک ممیتاکی 

 555 ................................................................................................. یبنج صخش وک ممیت رکان درتس ےہ

 555 .................................................................................................... یٹم ےس ممیت ےک قلعتم دحثی

 554 .............................................................................................. اکی یہ ممیت ےس دعتمد امنزںی ادا رکان

 554 ....................................................................... وج صخش فوض ےک ےئل اپین افر ممیت رکےن ےک ےئل یٹم ہن اپ ےکس

 555 ........................................................................................................ اپوینں اک ایبؿ : ابب

 555 ............................................................................................................. رئیب اضبء ےس قلعتم

 555............................................................................ اپین اک اکی ادنازہ وج ہک اناپیک ےک رگےن ےس اناپک ہن وہ



 

 

 550............................................................. رہھٹے وہےئ اپین ںیم یبنج صخش وک لسغ رکےن یک اممتعن ےس قلعتم

 555 ................................................................................................ دنمسر ےک اپین ےس فوض ےس قلعتم

 555 ........................................................................................... ربػ افر افےل ےک اپین ےس فوض اک ایبؿ

 554....................................................................................................................... ےتک اک وجاھٹ

 554................................................................................... ےتک ےک وجےھٹ ربنت وک یٹم ےس نا ےنھج ےس قلعتم

 555 ......................................................................................................... یلب ےک وجےھٹ ےس قلعتم

 555 ................................................................................................... احہضئ وعرت ےک وھجےٹ اک مکح

 555 ..................................................................................... وعرت ےک فوض ےس ےچب وہےئ اپین یک ااجزت

 558 .......................................................................وعرت ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض رکےن ےس عنم ےس قلعتم

 550 .......................................................... یبنج ےک لسغ ےس وج اپین چب اجےئ اس ےس لسغ رکےن یک اممتعن اک ایبؿ

 550 ......................................................................................... فوض افر لسغ ےک فاےطس انتک اپین اکیف ےہ؟

 555 .......................................................................................................... ضیح اک ایبؿ : ابب

 فر ہی ہک ایک ضیح وک افنس یھب ےتہک ںیہ

 

 555 ............................................................................... ضیح یک ادتبائ

 554 .............................................................................. ااحتسہض ےس قلعتم وخؿ رشفع افر متخ وہےن اک ذترکہ

 555 .............................................. سج اخوتؿ ےک ضیح ےک دؿ رہ ناہ رقمر وہں افر اس وک )رمض( ااحتسہض القح وہاجےئ

 555 ..................................................................................................................ارقاء ےک قلعتم

 555 .......................... فایل وعرت دف فتق یک امنز اکی فتق یہ ںیم ادا رکے وت )دفونں فتق ےئلیک( اکی لسغ رکےبج ااحتسہض 

 554 ................................................................................................ ااختسہض افر ضیح ےک درایمؿ رفؼ

 585 ...................................................................... زردی ای اخیک رگن وہان ناوہاری ںیم دالخ ہن وہےن ےس قلعتم

 585 ..................................................... سج وعرت وک ضیح آراہ وہ وت اس ےس افدئہ ااھٹان افر اراشد ابری یک رشتحی اک ایبؿ

 588 ............................................. ویبی وک احتل ضیح ںیم التبم وہےن ےک ملع ےک ابفوجد رتسبمہی رک ےن اک انگہ افر اس اک افکرہ

 580 ...................................................... احہضئ وک اس ےک ضیح ےک ڑپکفں ںیم اےنپ اسھت اٹلان درتس وہےن ےس قلعتم

 585 .......................................... وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اسھت اکی یہ احلػ ںیم آراؾ رکے افر اس یک ویبی وک ضیح آراہ وہ

 585 ................................................................................ احہضئ وعرت ےک اسھت آراؾ رکان افر اس اک وبہس انیل

 584 . سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یسک زفہج رہطمہ وک ضیح آات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق ایک رکےت؟



 

 

 505 ............................................................................. اس اک وھجاٹ اپین انیپ احہضئ وعرت وک اےنپ اسھت الھکان افر

 505 .................................................................................................. احہضئ وعرت اک وجاھٹ اامعتسؽ رکان

 505 ............................................... ارگ وکیئ صخش اینپ احہضئ ویبی یک وگد ںیم رس رھک رک التفت رقاؿ رکے وت ایک مکح ےہ؟

 508 ................................................................................. احتل ضیح ںیم وعرت ےس امنز اعمػ وہ اجیت ےہ

 508 ............................................................................................ احہضئ اخوتؿ ےس دختم انیل اسیک ےہ؟

 505 ........................................................................................... ارگ احہضئ وعرت دجسم ںیم وبرہی اھچبےئ

 505 ................................................ ارگ وکیئ اخوتؿ احبتل ضیح وشرہ ےک رس ںیم اھگنک رکے افر وشرہ دجسم ںیم فکتعم وہ

 505 ................................................................................................. احہضئ اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دوھان

 504 ................................................ ارگ احہضئ وخانیت دیع اگہ ںیم دالخ وہں افر املسمونں یک داع ںیم رشتک رکان اچںیہ؟

 555 .............................................................. وطاػ زایرت ےک دعب ناوہاری آاجےئ وت ایک مکح ےہ؟ ارگ یسک اخوتؿ وک

 555 .............................................................................................. وبتق ارحاؾ احہضئ وک ایک رکان اچےئہ؟

 555 ........................................................................................ سج اخوتؿ وک افنس آراہ وہ اس یک امنز انجزہ

 555 ........................................................................................ ارگ ناوہاری اک وخؿ ڑپکے ںیم گل اجےئ؟

 558 ......................................................................................................... لسغ اک ایبؿ : ابب

 558 .......................................................................... یبنج صخش وک رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ رکان ونممع ےہ

 555 ................................................................................. امحؾ )لسغ اخہن( ںیم اجےن یک ااجزت ےس قلعتم

 554 ........................................................................................................ ربػ افر افےل ےس لسغ

 555 .................................................................................................. وسےن ےس لبق لسغ ےس قلعتم

 555 .................................................................................................... رات ےک رشفع ںیم لسغ رکان

 555 ..........................................................................................................  ےک فتق رپدہ رکانلسغ

 558 ................................................................................ اپین ںیم یسک مسق یک دح ےک رقمر ہن وہےن ےس قلعتم

 550 ..................................................................................... رمد افر وعرت ارگ اکی اسھت ااھٹک لسغ رکںی

 555 ......................................................................... رمد افر وعرت وک اکی یہ ربنت ےس لسغ رکےن یک ااجزت

 554 ................................................................................. اےسی ایپےل ےس لسغ رکان سج ںیم آاٹ اک ارث ابیق وہ

 554 ................................................ سج فتق وعروتں ےک رس یک ڈنیمایھں دنگیھ وہیئ وہں وت رس اک وھکانل الزیم ںیہن ےہ



 

 

 554 ......... ارگ یسک صخش ےن ارحاؾ ےک فاےطس لسغ ایک افر اس ہن ارحاؾ ےک دعب رھپ وخوبش اگلیئ افر اس وخوبش اک ارث ابیق رہ ایگ وت ایک مکح ےہ؟

 545 ........................ یبنج صخش اےنپ امتؾ مسج رپ اپین ڈاےنل ےس لبق دھکی ےل ہک ارگ اناپیک اس ےک مسج رپ یگل وہ وت اس وک زالئ رکے

 545................................................................................. رشؾ اگہ دوھےن ےک دعب زنیم رپ اہھت نارےن اک ایبؿ

 545 .................................................................................................. فوض ےس لسغ انجتب اک آاغز رکان

 545 ............................................................................... اہطرت احلص رکےن ںیم داںیئ اجبن ےس ادتبا رکان

 548 .................................................................. لسغ انجتب ےک فوض ںیم رس ےک حسم رکےن یک رضفرت ںیہن ےہ

 540 ..................................................................................... لسغ انجتب ںیم مسج اصػ رکےن ےس قلعتم

 545 ....................................................................................... یبنج صخش وک رس رپ سک دقر اپین ڈاانل اچےئہ؟

 544 .................................................................................. ناوہاری ےس لسغ رکےن ےک فتق ایک رکان اچےئہ

ا ء وک اکی اکی رمہبت دوھان

 

ض
ع
 544 .......................................................................................... لسغ ںیم ا

 545 ........................................................................... سج اخوتؿ اک ہچب دیپا وہ فہ سک رطہقی ےس ارحاؾ ابدنےھ

 545 ............................................................................ لسغ ےس افرغ وہےن ےک دعب فوض ہن رکےن ےس قلعتم

 545 ......................................................................... اکی ےس زایدہ ویبویں ےس امجع رکےک اکی یہ لسغ رفناان

 545 ..................................................................................................................یٹم ےس ممیت رکان

 545 ......................................................... ممیت رکےک امنز ادا رکےل رھپ اس وک ادنرفؿ فتق اپین لم اجےئ؟اکی صخش 

 540 ................................................................................................... ذمی اخرج وہےن رپ فوض اک ایبؿ

 855 ....................................................................... سج فتق وکیئ صخش دنین ےس دیبار وہ وت اس وک فوض رکان اچےئہ

 855 ................................................................................... رشؾ اگہ وھچےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

 850 ............................................................................................................ امنز اک ایبؿ : ابب

 850 ..................................................................................................................... رفتیض امنز

رشاب یک رحتم ےس قلعتم دخافدن دقفس ےن اراشد رفناای اے الہ اامیؿ! رشاب افر وجا افر تب افر اپےسن )ےک ریت( ہی امتؾ ےک امتؾ اناپک 

اچاتہ ےہ ہک اہمترے درایمؿ ںیم دینمش افر ڑلایئ دیپا رکا دے رشاب الپ افر وجا الھک رک افر رفک دے مت  ںیہ اطیشؿ ےک اکؾ ںیہ افر اطیشؿ ہی

 855 ......................................................................... وک اہلل یک اید ےس افر امنز ےس وت مت ولگ وھچڑےت وہ ای ںیہن۔

 858 ......................................................................................................... امنز سک ہگج رفض وہیئ؟

 850 .................................................................................................. رطہقی ےس امنز رفض وہیئ؟سک 

 854 ........................................................................ دؿ افر رات ںیم امنزںی ینتک دعتاد ںیم رفض رقار دی ںیئگ



 

 

 855 ........................................................................................... امنز جنپ اگہن ےک ےئل تعیب رکےن اک ایبؿ

 855 ..................................................................................................... امنز جنپ اگہن یک افحتظ اک ایبؿ

 855 ..................................................................................................... امنز جنپ اگہن یک تلیضف اک ایبؿ

 850 ........................................................................................... امنز ےس قلعتم رگتف وہےن ےس قلعتم

 854 ............................................................. احتل ایقؾ ینعی میقم وہےن یک احتل ںیم سک دقر راعکت زپانھ اچےئہ؟

 854 .................................................................................... احبتل رفس امنز رہظ یک ینتک رتعک زپانھ اچےئہ؟

 855 ................................................................................................................. تلیضف امنز رصع

 855 ....................................................................................................یک افحتظ یک اتدیکرصع یک امنز 

 855 ........................................................................................... وج صخش امنزرصع رتک رکے اس اک مکح

 855 .................................................................................. میقم وہےن یک احتل ںیم امنز رصع ینتک ادا رکے؟

 850 .................................................................................... امنز رفس ںیم امنز رصع یک ینتک رتعک ادا رکے؟

 855 ........................................................................................................... امنز رغمب ےس قلعتم

 854 ............................................................................................................. امنز اشعء ےک اضفلئ

 854 ............................................................................................................ احبتل رفس امنز اشعئ

 885 .................................................................................................................. تعتلیضف امج

 885 ....................................................................................... تیب اہلل رشفی یک اجبن رخ رکان رفض ےہ

 880 ...................................................... وکیسن وصرت ںیم تیب اہلل رشفی یک العفہ یسک دفرسی اجبن رخ رک اتکس ےہ؟

ح ملع وہا وت یھب امنز وہاجےئ یگ

ح
صی 

 885 .............................................................. یسک ےن دصقا اکی اجبن رہچہ ایک رھپ 

 884 ...................................................................................... امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ : ابب

 884 .................................................................................................................. رہظ اک افؽ فتق

 805 ........................................................................................ احبتل رفس امنز رہظ ںیم دلجی رکےن اک مکح

 805 ....................................................................................... رسدی ےک وممس ںیم امنز رہظ ںیم دلجی رکان

 805 ................................................................ سج فتق رگیم یک دشت وہ وت امنز رہظ ڈنھٹے فتق ادا رکےن اک مکح

 808 .................................................................................................... امنز رہظ اک آرخی فتق ایک ےہ؟

 805 ...................................................................................................... امنز رصع ےک افؽ ےس قلعتم



 

 

 805 ............................................................................................. امنز رصع ںیم دلجی رکےن ےس قلعتم

 855 ........................................................................................................... امنز رصع ںیم اتریخ رکان

 855 ............................................................................................... امنز رصع یک آرخی فتق ےس قلعتم

 850 .................................. سج صخش ےن وسرج رغفب وہےن ےس لبق دف راعکت ادا ںیک اس ےن امنز رصع ںیم رشتک رک یل۔

 854 ............................................................................................ امنز رغمب اک افؽ فتق بک ےس ےہ؟

 855 ...................................................................................................... امنز رغمب ںیم دلجی اک مکح

 855 .................................................................................................. امنز رغمب ںیم اتریخ ےس قلعتم

 855 ............................................................................................. رغمب یک امنز ںیم آرخی فتق اک ایبؿ

 855 .................................................................................................... امنز اشعء ےک افؽ فتق اک ایبؿ

 854 ......................................................................................................... امنز اشعء ںیم دلجی اک مکح

 854 .............................................................................................................. رغفب قفش اک فتق

 845 ................................................................................................ امنز اشعء ںیم اتریخ رکان بحتسم ےہ

 848 ................................................................................................ امنزاشعء ےک آرخ فتق ےس قلعتم

مہ ےنہک یک ااجزت

 

عی
 844 ................................................................................................... امنز اشعء وک 

مہ انہک

 

عی
 845 .............................................................................................................. امنز اشعء وک 

 845 .................................................................................................... امنز رجف اک افؽ فتق وکاسن ےہ؟

 845 .............................................................................. ارگ رفس ہن وہ وت امنز رجف سک ادنریھے ںیم ادا رکے؟

 848 ................................................................................. ےہ؟ دفراؿ رفس امنز رجف ادنریھے ںیم ادا رکان اسیک

 840 ............................................................................................ امنز رجف رفینش ںیم ادا رکےن ےس قلعتم

 845 .............................................. سج صخش ےن امنز رجف اک اکی دجسہ وسرج ےنلکن ےس ےلہپ احلص رک ایل وت اس اک ایک مکح ےہ؟

 844 .................................................................................................. امنز رجف اک آرخی فتق وکاسن ےہ؟

 844 ......................................................................................... سج صخش ےن یسک امنز یک اکی رتعک اپیئ

 055 .................................................................................... فہ افاقت وج ںیم امنز زپےنھ یک اممتعن آیئ ےہ

 058 ........................................................................................... رجف ےک دعب امنز زپےنھ یک اممتعن اک ایبؿ

 050 .......................................................................... وسرج ولطع وہےن ےک فتق امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

 055 ...................................................................................... دفرہپ ےک فتق امنز زپےنھ یک اممتعن اک ایبؿ



 

 

 054 ...................................................................................... امنز رصع ےک دعب امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

 055............................................................................................. امنزرصع ےک دعب امنز یک ااجزت اک ایبؿ

 054 ..................................................................... وسرج رغفب وہےن ےس لبق امنز زپےنھ یک ااجزت ےس قلعتم

 054 .......................................................................................... امنز رغمب ےس لبق امنز ادا رکان اسیک ےہ؟

 055 .................................................................................................... امنز رجف ےک دعب امنز ےس قلعتم

 055 ................................................................................... رجف یک امنز ےک دعب امنز )لفن( زپےنھ ےس قلعتم

 055 ........................................................................... ہکم رکمہم ںیم رہ اکی فتق امنز ےک درتس وہےن اک ایبؿ

 055 .................................. اسمرف آدیم امنز رہظ افر امنز رصع وک وکؿ ےس فتق ںیم اکی اسھت عمج رکے اس ےس ہقلعتم ااحدثی

 050 ............................................................................................................دف فتق یک امنز عمج رکان

 055 .................................................................... سج فتق وکیئ میقم آدیم دف فتق یک امنز اکی اسھت زپھ اتکس ےہ

 054 ...................................................................اسمرف رغمب یک امنز افر امنز اشعء وکؿ ےس فتق عمج رک ےک زپےھ

 058 ........................................................................................... امنزفں وک وکیسن احتل ںیم ااٹھک زپےھ؟

 055 ......................................................................... میقم وہےن یک احتل ںیم امنزفں وک اکی اسھت رک ےک زپانھ

 054 ............................................................................ اقمؾ رعافت ںیم امنز رہظ افر امنز رصع اکی اسھت زپانھ

 054 ......................................................................... اقمؾ زمدہفل ںیم امنز رغمب افر امنز اشعء اکی اسھت زپانھ

 085 ........................................................................................... امنزفں وک سک رطہقی ےس عمج ایک اجےئ؟

 085 .................................................................................................. فتق رپ امنز ادا رکےن یک تلیضف

 080 ......................................................................................... وج صخش امنز زپانھ وھبؽ اجےئ اس اک ایبؿ

 085 .............................................................................. ارگ وکیئ صخش امنز ےک فتق وسات رہ اجےئ وت ایک رکے

 084 ............................................................. وج امنز دنین یک احتل ںیم اضقوہ اجےئ وت اس وک اےلگ دؿ فتق رپ زپھ ےل

 005 ........................................................................................... اضقء امنز وک سک رطہقی ےس زپاھ اجےئ؟

 000 .......................................................................................................... اذاؿ اک ایبؿ : ابب

 000 .................................................................................................... ادتباء افر اترخی اذاؿاذاؿ یک 

 005 ........................................................................................... املکت اذاؿ دف دف رمہبت ےنہک ےس قلعتم

 004 ....................................................................... اذاؿ ںیم دفونں ےملک اہشدت وک یکلہ آفاز ےس ےنہک ےس قلعتم



 

 

 004 ......................................................................................................... اذاؿ ےک املکت یک دعتاد

 004 ................................................................................................. اذاؿ سک رطہقی ےس دی اجےئ؟

 055 ........................................................................................ دفراؿ رفس اذاؿ دےنی ےس قلعتم ااحدثی

 058 ......................................................................... دفراؿ رفس وج ولگ اہنت امنز زپںیھ اؿ ےئلیک اذاؿ دانی اچےئہ

 050 .................................................................................... دفرسے صخش یک اذاؿ رپ انقتع رکےن اک ایبؿ

 055 ............................................................................................. اکی دجسم ےک فاےطس دفوم ذونں اک وہان

 054 ............................................................................... ارگ دفومذؿ وہں وت اکی اسھت اذاؿ دںی ای اگل اگل

 054 ................................................................................................ امنز ےک افاقت ےک العفہ اذاؿ دانی

 055 ......................................................................................................... اذاؿ رجف ےک فتق اک ایبؿ

 055 ............................................................................................. دےنی ےک فتق آفاز وک افاچن رکان اذاؿ

 055 ............................................................. وج امنز دنین یک احتل ںیم اضقوہ اجےئ وت اس وک اےلگ دؿ فتق رپ زپھ ےل

 058 .................................................................................................... امنز رجف ںیم وثتبی ےس قلعتم

 050 ...................................................................................................... املکت اذاؿ ےک آرخی ےلمج

 054 ......................................................... رات ےک فتق ابرش ربس ریہ وہ وت امجتع ںیم احرض وہان الزؾ ںیہن ےہارگ 

 054 ........................................... وک اچےئہ ہک اذاؿ دےوج صخش دف امنزفں وک عمج رک ےک زپےھ یلہپ امنز ےک فتق ںیم وت اس 

 045 ....................................وج صخش دف فتق یک امنز اکی زپےھ یلہپ امنز ےک فتق متخ وہےن ےک دعب وت اس وک اذاؿ دانی اچےئہ؟

 045 .............................................................. وج صخش دف امنزںی اکی اسھت زپےھ اےس ینتک رمہبت ریبکت ینہک اچےئہ؟

 048 ........................................................................................... اضقء امنزفں ےک ےئل اذاؿ دےنی اک ایبؿ

 048 .................. ارگ یئک امنزںی اضق وہ اجںیئ اکی یہ اذاؿ امتؾ رضحات ےک ےئل اکیف ےہ نکیل ریبکت رہ اکی امنز ےک ےئل اگل اگل ےہ

 040 ...................................................................... رہ اکی فتق یک امنز ےک فاےطس رصػ ریبکت زپانھ یھب اکیف ےہ

 045 ........................................................................ وج صخش اکی رتعک زپانھ وھبؽ ایگ افر السؾ ریھپ رک لچ دای

 045 .............................................................................................................. رچفاےہ اک اذاؿ دانی

 044 ..................................................................................... اہنت امنز زپےھ افر فہ صخش اذاؿ دےوج صخش 

 044 .......................................................................................... وج صخش اہنت امنز ادا رکے افر ریبکت زپےھ

 045 ............................................................................................... ریبکت سک رطہقی ےس زپانھ اچےئہ؟

 045 ................................................................................................. رہ صخش اک اےنپ اےنپ ےئل ریبکت انہک



 

 

 045 ......................................................................................................... تلیضف اذاؿ ےس قلعتم

 045 .................................................................................................... اذاؿ ےنہک رپ رقہع ڈاےنل اک ایبؿ

 045 ................................................................ ومذؿ اےسی صخش وک انبان اچےئہ ہک وج اذاؿ رپ اعمفہض فوصؽ ہن رکے

 048 ........................................................................................... اذاؿ ےک املکت ومذؿ ےک اسھت درہاان

 040 .......................................................................................................... اذاؿ دےنی اک ارج ف وثاب

 040 ................................................................... املکت ومذؿ ےہک فیہ املکت ےننس فاےل صخش وک یھب انہک اچےئہوج 

 044 .......................................................................... اذاؿ ےک دعب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد انجیھب

 044 .............................................................................................................اذاؿ ےک فتق یک داع

 555 ............................................................................. اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ امنز ادا رکےن ےس قلعتم

 555 ..................................................................... دجسم ںیم اذاؿ وہےن ےک دعبریغب امنز ادا ےئک لکن اجان اسیک ےہ؟

 555 ......................................................... اذاؿ دےنی فاال صخش اناؾ وک االطع دے ہک سج فتق امنز رشفع وہےن ےگل

 550 ....................................................................................................... اناؾ ےلکن وت ومؤذؿ ریبکت ےہک

 555 .......................................................................................... اسمدج ےک قلعتم اتکب : ابب

 555 ............................................................................................... اسمدج ریمعت رکےن یک تلیضف اک ایبؿ

 555 ..................................................................................................... اسمدج ریمعت رکےن ںیم رخف رکان

 555 ..........................................................................................................وکیسن دجسم ےلہپ انبیئ یئگ؟

 554 ........................................................................................ تیب اہلل رشفی ںیم امنز زپےنھ یک تلیضف

 554 ................................................................................................... تیب اہلل رشفی ںیم امنز ادا رکان

 555 .................................................................. تیب ادقملس یک دجسم اک افر اس ںیم امنز ادا رکےن یک تلیضف اک ایبؿ

 555 ................................................... دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تلیضف افر اس ںیم امنز ادا رکےن یک تلیضف

 555 ......................................................................................... اس دجسم اک ذترکہ وج ہک وقتی رپ ریمعت یک یئگ

 558 ........................................................................................ دجسم ابق ںیم امنز ادا رکےن یک تلیضف اک ایبؿ

 555 ....................................................................................... وکؿ وکیسن اسمدج یک اجبن رفس درتس ےہ؟

 555 ...................................................................................... اسیعویئں ےک رگاج رھگ وک دجسم ںیم دبتلی رکان

 554 ................................................................................. ربقفں وک وھکد رک اس ہگج اسمدج ریمعت رکان اسیک ےہ؟



 

 

 554 ........................................................................................................وبقر اک اسمدج انبان ونممع ےہ

 555 .................................................................................................... دجسم ںیم احرضی اک ارج ف وثاب

 555 .................................................................................. وخانیت وک دجسم ںیم داہلخ ےس عنم ںیہن رکان اچےئہ

 555 ........................................................................................ دجسم ںیم داہلخ سک احتل ںیم ونممع ےہ؟

 555 ........................................................................................... دجسم ےس وکؿ صخش ابرہ اکنؽ دای اجےئ؟

 558 ............................................................................... دجسم ےک ادنر ہمیخ اگلےن افر بصن رکےن ےس قلعتم

 550 ..................................................................................................... وچبں وک دجسم ںیم الےن اک ایبؿ

 555 .................................................................................... دیقی صخش وک دجسم ےک ادنر ابدنےنھ ےس قلعتم

 555 ........................................................................................... افٹن وک دجسم ںیم ےل اجےن ےس قلعتم

 554 ............................................... ہقلح ابدنھ رک انھٹیب دجسم ےک ادنر رخدی ف رففتخ ےک ونممع وہےن افر امنز ہعمج ےس لبق

 554 ................................................................................. دجسم ےک ادنر ااعشر زپےنھ ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

 554 .......................................................................................... دجسم ےک ادنر دمعہ رعش زپےنھ یک ااجزت

 555 ................................................................................مگ دشہ ےش دجسم ںیم التش رکےن یک اممتعن اک ایبؿ

 555 ............................................................................................ دجسم ےک ادنر ایھتہر اکنےنل ےس قلعتم

 555 .......................................................................... دجسم ےک ادنر اویلگنں ےک ادنر اویلگنں ےک ادنر دالخ رکان

 555 .............................................................................................. دجسم ےک ادنر تچ ٹیل اجان اسیک ےہ؟

 558 ................................................................................................... دجسم ےک ادنر وسےن ےس قلعتم

 558 .................................................................................................. دجسم ےک ادنر وھتےنک ےس قلعتم

 550 ......................................................................................... دجسم ےک ادنر ہلبق یک اجبن وھتانک عنم ےہ

 555 ........................................................................ احبتل امنز اسےنم یک اجبن ای داںیئ اجبن وھتےنک یک اممتعن

 555 ...................................................................................... امنزی وک ےھچیپ ای ابںیئ اجبن وھتےنک یک ااجزت

 555 ............................................................................................... وکؿ ےس اپں ےس وھتک انلم اچےئہ؟

 554 .................................................................................................... اسمدج ںیم وخوبش اگلان اسیک ےہ؟

 554 ........................................................................... دجسم ےک ادنر دالخ وہےن افر ابرہ آےن ےک فتق ایک ےہک

 585 ....................................................... سج فتق دجسم ےک ادنر دالخ وہ وت دجسم ںیم ےنھٹیب ےس لبق دف رتعک ادا رکے

 585 ........................................................................... ریغب امنز زپےھ وہےئ دجسم ںیم انھٹیب افر دجسم ےس ابرہ انلکن



 

 

 585 ............................................................................. وج صخش یسک دجسم ےک اپس ےس ذگرے اس ےک قلعتم

 585 .................................................................................................... دجسم ںیم ھٹیب رک امنز اک رظتنم رانہ

 580 ................................................................................ رمعف نب یلع، ییحی، اثعش، نسح، دبعاہلل نب لفغم،

 580 ...................................................................................................... رہ ہگج امنز زپےنھ یک ااجزت

 585 ................................................................................................ وبرےی رپ امنز ادا رک ےن ےس قلعتم

 585 ................................................................................................. اجےئ امنز رپ امنز ادا رکےن اک ایبؿ

 584 ................................................................................................... ربنم رپ امنز ادا رکےن ےس قلعتم

 584 .............................................................................................. دگےھ رپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن اک ایبؿ

 505 .......................................................................................... ہلبق ےک قلعتم ااحدثی : ابب

 505 ................................................................................................ تیب اہلل رشفی یک رطػ رہچہ رکان

 505 ..................................................................... وکؿ ےس فتق تیب اہلل رشفی یک اجبن رہچہ رکان الزؾ ںیہن ےہ

 505 ................................... ارگ اکی آدیم ےن وغر رک ےک تیب اہلل رشفی یک اجبن امنز ادا یک رھپ ملع وہا ہلبق اس اجبن ںیہن اھت

 508 .................................................................................................. امنزی صخش ےک رتسہ ےس قلعتم

 500 ............................................................................. امنزی وک رتسہ ےک رقبی ڑھکے وہ رک امنز زپانھ اچےئہ

 505 ......................................................................... امنزی صخش وک رتسہ ےس سک دقر افہلص رپ ڑھکا وہان اچےئہ؟

 505 ......................................... احبتل امنز وکیسن ےش ےک اسےنم ےس سگرےن ےس امنز افدس وہیت ےہ افر وکیسن ےش ےس ںیہن

 555 ............................................................................... رتسہ ےک افر امنز ےک درایمؿ ےس لکن اجےن یک فدیع

 555 ................................................................................................. ذموک رہ ہلئسم یک ااجزت ےس قلعتم

 558 ....................................................................................... وسےت وہےئ صخش یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکان

 550 ................................................................................... ربق یک اجبن امنز ادا رکےن یک اممتعن ےس قلعتم

 550 .................................................................................... وصتری فاےل ڑپکے رپ امنز ہن زپےنھ ےس قلعتم

 555 .............................................................................................. امنزی افر اناؾ ےک درایمؿ رتسہ اک مکح

 555 ....................................................................................................... اکی ڑپکے ںیم امنز زپانھ

 554 ........................................................................................ رصػ رکےت ںیم امنز ادا رکےن ےس قلعتم

 554 ........................................................................................................ ہہت دنب یگنل ںیم امنز ادا رکان



 

 

 555 ............................................ ارگ اکی ڑپکے اک ھچک ہصح امنزی ےک مسج رپ وہ افر اکی ہصح اس یک ویبی ےک مسج رپ وہ؟

 555 ................................................................... اکی یہ ڑپکے ےک ادنر امنز زپانھ بج ہک اکدنوھں رپ ھچک ہن وہان

 555 ..................................................................................................... ریمشی ڑپکے ںیم امنز ادا رکان

 555 ................................................................................................. نیشقن اچدر وک افڑھ رک امنز ادا رکان

 558 ............................................................................................. رسخ رگن ےک ڑپکے ںیم امنز ادا رکان

 558 ............................................................................... اےسی ڑپکے ںیم امنز ادا رکان وج ہک مسج ہس اگل وہا رےہ

 550 .......................................................................................... ومزے نہپ رک امنز ادا رکےن ےس قلعتم

 555 ........................................................................................................... وجات نہپ رک امنز ادا رکان

 555 .......................................................................... سج فتق اناؾ امنز زپاھےئ وت اےنپ وجےت سک ہگج رےھک؟

 555 ...................................................................................... اناتم ےک قلعتم ااحدثی : ابب

 554 ............................................................................................. اناتم اصبح ملع ف لضف وک رکان اچےئہ

 554 ............................................................................................ اظمل رمکحاونں یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکان

 545 ...................................................................................................... اناتم اک زایدہ قح دار وکؿ؟

 545 ................................................................................ وج صخش زایدہ رمع ردیسہ وہ وت اس وک اناتم رکان اچےئہ

 545 ................................................................... سج فتق ھچک ولگ اےٹھک وہں وت سک صخش وک اناتم رکان اچےئہ؟

 545 .................................................. سج فتق آدیم اےھٹک وہں افر اؿ ںیم فہ صخش یھب اشلم وہ وج ہک امتؾ اک رمکحاؿ وہ

 545 ................................ سج فتق راعای ںیم ےس وکیئ صخش اناتم رکات وہ ایس دفراؿ احمک فتق آاجےئ وت فہ اناؾ ےھچیپ الچ اجےئ

 540 ......................................................................... ارگ اناؾ اینپ راعای ںیم ےس یسک یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکے؟

 545 ...................................................... وج صخش یسک وقؾ ےس ےنلم اجےئ وت اؿ یک ااجزت ےک ریغب اؿ وک اناتم ہن رکے

 545 .............................................................................................................. ان انیب صخش یک اناتم

 544 ...............................................................................................ان ابغل ڑلاک اناتم رک اتکس ےہ ای ںیہن؟

 544 .............................................. سج فتق اناؾ امنز زپاھےن ےک فاےطس ابرہ یک اجبن ےلکن وت اس فتق ولگ ڑھکے وہں

 545 .......................................................................... ےک دعب اناؾ وک وکیئ اکؾ شیپ آاجےئ؟ارگ ریبکت وپری وہےن 

 545 ....................................... ےہسج فتق اناؾ امنز یک اناتم ےئلیک اینپ ہگج ڑھکا وہ اجےئ رھپ اس وک ملع وہ ہک اس اک فوض ںیہن 

 545 ................................................................... سج فتق اناؾ یسک ہگج اجےن ےگل وت یسک وک ہفیلخ رقمر رک اجان اچےئہ



 

 

 545 ................................................................................................................ اناؾ یک اابتع اک مکح

 548 .................................................................................... یک ریپفی رکان وج اناؾ یک اابتع رک راہ وہ اس صخش

 545 ........................................................ سج فتق نیت آدیم وموجد وہں وت دتقمی افر اناؾ سک رطػ ڑھکے وہں؟

 544 ...................................................................... ارگ نیت ااخشص افر اکی وعرت وہ وت سک رطح ڑھکے وہں؟

 555 ............................................................ سج فتق دف رمد افر دف وخانیت وہں وت سک رطہقی ےس فص انبیئ اجےئ؟

 555 ...................................................... سج فتق اکی ڑلاک افر اکی اخوتؿ وموجد وہ وت اناؾ وک سک ہگج ڑھکا وہان اچےئہ؟

 555 ........................................................ سج فتق اکی ڑلاک اناؾ ےک اسھت وموجد وہ وت سک ہگج اناؾ وک ڑھکا وہان اچےئہ؟

 555 ................................................................ اناؾ ےک رقبی نک ولگ ڑھکے وہں افر اؿ ےک رقبی وکؿ وہں؟

 550 .......................................................................................... اناؾ ےک ےنلکن ےس ےلہپ ںیفص دیسیھ رک انیل

 555 ....................................................................................... اناؾ سک رطہقی ےس وفصں وک درتس رکے

 554 .................................................. سج فتق اناؾ آےگ یک اجبن ڑبےھ وت فص وک ربارب رکےن ےک فاےطس ایک انہک اچےئہ؟

 554 ......................................................................................... اناؾ ینتک ابر ہی ےہک ہک مت ولگ ربارب وہاجؤ؟

 554 ................................... اناؾ ولوگں وک ںیفص درتس رک ےن یک وتہج دالےئ افر ولوگں وک الم رک ڑھکے وہےن یک دہاتی رکے

 555 ............................................................................................. یلہپ فص یک دفرسی فص رپ تلیضف

 555 ......................................................................................................... ےھچیپ فایل فص ےس قلعتم

 555 ........................................................................................................... وج صخش وفصں وک المےئ

 558 ........................................................ رمدفں یک فص ںیم وکیسن فص ربی ےہ افر وخانیت یک وکیسن فص رتہب ےہ؟

 558 .................................................................................................... وتسؿ ےک درایمؿ فص دنبی

 555 ................................................................................. اناؾ امنز زپےنھ ںیم سک دقر فیفخت ےس اکؾ ےل؟

 554 ............................................................................................. اناؾ ےئلیک وطلی رقات ےک ابرے ںیم

 554 ............................................................................. اناؾ وک امنز ےک درایمؿ وکؿ وکاسن اکؾ رکان درتس ےہ؟

 554 ................................................................................................. اناؾ ےس آےگ روکع افر دجسہ رکان

 555 ................................................................. وکیئ صخش اناؾ یک ادتقاء وتڑ رک دجسم ےک وکہن ںیم دحیلعہ امنز ادا رکے

 555 ........................................................................... ارگ اناؾ ھٹیب رک ادا رکے وت دتقمی یھب امنز ھٹیب رک ادا رکںی

 554 ........................................................................................ ارگ دتقمی افر اناؾ یک تین ںیم االتخػ وہ؟

 555 .................................................................................................................. تلیضف امجتع



 

 

 555 ............................................................................... سج فتق نیت آدیم وہں وت امنز امجتع ےس زپںیھ

 555 ............................................................ ارگ نیت ااخشص وہں اکی رمد اکی ہچب افر اکی وعرت وت امجتع رکاںیئ

 555 ............................................................................................... بج دف آدیم وہں وت امجتع رکاںیئ

 550 ................................................................................................... لفن امنز ےک فاےطس امجتع رکان

 555 ....................................................................... وج امنز اضقء وہاجےئ اس ےک فاےطس امجتع رکےن ےس قلعتم

 554 .......................................................................................... امنز اب امجتع ںیم احرض ہن وہےن یک فدیع

 554 ............................................................................................. امجتع ںیم رشتک ہن رکےن یک فدیع

 585 ................................................................. سج ہگج رپ اذاؿ وہیت ےہ فاہں رپ امجتع ںیم رشتک رکان الزؾ ےہ

 585 .................................................................................................... ذعر یک فہج ےس امجتع وھچڑان

 580 ........................................................................................... ریغب امجتع ےک امجتع اک ارج بک ےہ؟

 585 .................................................. ارگ وکیئ صخش امنز اہنت زپھ اکچ وہ رھپ امجتع ےس امنز وہےن ےگل وت دفابرہ امنز زپےھ

 584 .................................................................. وج صخش امنز رجف اہنت ادا رک اکچ وہ رھپ امجتع وہ وت امنز دفابرہ زپھ ےل

 584 ........................................................... ارگ امنز اک الضف فتق سگرےن ےک دعب امجتع وہ بج یھب رشتک رک ےل

 505 ..................... وج صخش اناؾ ےک اسھت دجسم ںیم امجتع ےس امنز ادا رک اکچ وہ اس وک دفرسی امجتع ںیم رشتک رکان الزؾ ںیہن ےہ

 505 .............................................................................................. امنز ےئلیک سک رطہقی ےس اجان اچےئہ؟

 505 ....................................................................................... امنز ےک فاےطس دلجی انلچ ریغب دفڑے وہےئ

 505 .......................................................................... امنز زپےنھ ےک فاےطس افؽ افر الضف فتق ےنلکن ےس قلعتم

 508 ............................................................. سج فتق امنز ےک فاےطس ریبکت وہ اجےئ وت لفن ای تنس امنز زپانھ عنم ےہ

 505 ............................................................. ارگ وکیئ صخش امنز رجف یک تنس ںیم وغشمؽ وہ افر اناؾ امنز رفض زپاھےئ

 505 ........................................................................................... وج صخش فص ےک ےھچیپ اہنت امنز ادا رکے

 504 .......................................................................... فص ںیم اشلم وہےن ےس قلعتم روکع رک ےن ےس قلعتم

 555 .............................................................................................. رہظ یک امنز ےک دعب تنس ینتک زپےھ؟

 555 ......................................................................................................... امنز رصع ےک لبق یک تنس

 555 ....................................................................... امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی : ابب

 555 .................................................................................................. امنز ےک آاغز ںیم ایک رکان اچےئہ؟



 

 

 558 ................................................................................... سج فتق ریبکت زپےھ وت ےلہپ دفونں اہھت ااھٹےئ

 555 ................................................................................................... اکؿ کت اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

 554 ....................................................... سج فتق اہھت ااھٹےئ وت دفونں اہھت ےک اوگنوھٹں وک سک ہگج کت ےل اجےئ؟

 554 .................................................................................................... دفونں اہھت ڑباھ رک اہھت اک ااھٹان

 554 .................................................... (امنز رشفع رکےن ےک فتق ریبکت زپانھ الزؾ ےہ )ینعی ریبکت افیل افر ریبکت رحتہمی

 555 .......................................................................................... امنز ےک آاغز ںیم ایک زپانھ رضفری ےہ؟

 555 ............................................................................................ امنز ےک دفراؿ اہھت ابدنےنھ ےس قلعتم

 555 .................................................................... ےھکیارگ اناؾ یسک صخش وک ابایں اہھت داںیئ اہھت رپ ابدنےھ وہےئ د

 558 .................................................................................... داںیئ اہھت وک ابںیئ اہھت ےک افرپ سک ہگج رےھک؟

 550 ............................................................................................ وکھک رپ اہھت رھک رک امنز زپانھ ونممع ےہ

 555 ..................................................................................... دفراؿ امنز دفونں اپں الم رک ڑھکا وہان اسیک ےہ؟

 554 .............................................................................................. ریبکت رحت ہمی ےک دعب ھچک اخومش رانہ

 554 ...................................................................... ریبکت رحت ہمی افر رقات ےک درایمؿ ںیم وکیسن داع ناانگن اچےئہ؟

 545 ...................................................................................................................... اکی افر داع

 545 .................................................................................... دفرسی داع ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ

 545 ........................................................................................... ریبکت افر رقات ےک درایمؿ وچیھت انثئ

 548 ............................................................................. ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ اکی ذرک دخافدنی

 افہحت افر رھپ دفرسی وسرت التفت رکے

 

 540 .............................................................................. ےلہپ وسرئ

 545 ...................................................................................................... مسب اہلل ارلنمح ارلمیح زپانھ

ٓ ہتسہ زپانھ  544 ................................................................................................... مسب اہلل ارلنمح ارلح 

 افہحت ںیم مسب اہلل ہن زپانھ

 

 545 ................................................................................................... وسرئ

 545 ................................................................................... امنز ےک دفراؿ ادمحل رشفی یک التفت الزیم ےہ

 افہحت

 

 548 .............................................................................................................. تلیضف وسرئ

 540 .................................................................................................... ریسفت آتی رکہمی ےس آرخ کت

 544 ................................................................ اناؾ یک ادتقاء ںیم رسی امنز ںیم )وسا وسرة افہحت ےک( رقات ہن رکے

 544 ................................................................................. رہجی امنز ںیم اناؾ ےک ےھچیپ رقات ہن رکےن اک ایبؿ



 

 

 افہحت زپںیھ

 

 455 ........................................... سج فتق اناؾ رہجی امنز ںیم رقات رکے وت دتقمی ھچک ہن زپںیھ نکیل وسرئ

 455 .............................................................................................................. آتی رکہمی یک ریسفت

 455 ........................................................................................... دتقمی یک رقات اناؾ ےک فاےطس اکیف ےہ

 455 ................................................................. وج وکیئ التفت رقآؿ ہن رک ےکس وت اس ےک فاےطس اس اک ایک دبؽ ےہ؟

 458 ....................................................................................................اناؾ آنیم دنلب آفاز ےس اکپرے

 455 .............................................................................................. اناؾ یک ادتقاء ںیم آنیم انہک اس اک مکح

 454 .................................................................................................................... تلیضف آنیم

 454 .............................................................................. ارگ دتقمی وک امنز ںیم کنیھچ آاجےئ وت ایک انہک اچےئہ؟

 455 ............................................................................................................. اضفلئ رقآؿ رکمی

 455 .....................................................................................................تنس رجف ںیم ایک زپانھ اچےئہ؟

 االخص زپےنھ ےس قلعتم

 

 اکرففؿ افر وسرئ

 

 458 .....................................................................تنس رجف ںیم وسرئ

 458 ......................................................................................................... رجف یک ںیتنس فیفخ زپانھ

 رفؾ یک التفت رکان امنز

 

 450 .............................................................................................. رجف ںیم وسرئ

 455 ...................................................... امنز رجف ںیم اسھٹ آایت رکہمی ےس ےل رک اکی وس آایت رکہمی کت التفت رکان

 ؼ یک التفت ےس قلعتم

 

 455 ......................................................................................... امنز رجف ںیم وسرئ

 التفت رکان

 

 454 ..................................................................................................... امنز رجف ںیم وسرئ

 454 ........................................................................................... رجف ںیم وسرة اقلفل افر وسرة اانلس زپانھ

 454 ................................................................................................ تلیضف وسرة اقلفل افر وسرة اانلس

 455............................................................................... ربفز ہعمج امنز رجف ںیم وکیسن وسرت التفت یک اجےئ؟

 455 ............................................................................................... رقآؿ رکمی ےک دجسفں ےس قلعتم

 مجن ےک دجسہ ےس قلعتم

 

 455 .................................................................................................... وسرئ

 مجن ںیم دجسہ ہن رکےن ےس قلعتم

 

 458 ............................................................................................ وسرئ

 ںیم دجسہ رکےن ےس قلعتم

 

 450 ................................................................................................. وسرئ

 ارقاء ںیم دجسہ رکےن ےس قلعتم

 

 454 ............................................................................................ وسرئ

 485 ............................................................................................ امنز رفض ںیم دجسہ التفت ےس قلعتم

 485 .................................................................................... دؿ ےک فتق امنز ںیم رقات آہتسہ رکین اچےئہ



 

 

 485 .................................................................................................... امنز رہظ ںیم رقات ےس قلعتم

 488 .............................................................................. امنز رہظ ںیم یلہپ رتعک ںیم وسرت زپےنھ ےس قلعتم

 480 ................................................................................. امنز رہظ ںیم اناؾ اک آتی رکہمی زپانھ ارگ انسای اجےئ

 485 ........................................................................ امنز رہظ یک دفرسی رتعک ںیم یلہپ رتعک ےس مک رقات رکان

 485 ................................................................................................... امنز رہظ یک دف رتعک ںیم رقات

 484 ........................................................................................ امنز رصع یک رشفع فایل دف رتعک ںیم رقات

 405 ........................................................................................... ایقؾ افر رقات وک رصتخم رکےن ےس قلعتم

 405 ...................................................................................... امنز رغمب ںیم لصفم یک وھچیٹ وسرت زپانھ

ی التفت رکان

ی ک
عل

 405 .................................................................................. امنز رغمب ںیم عبس امس رکب اال

 ف ارملالست یک التفت

 

 405 .......................................................................................امنز رغمب ںیم وسرئ

 فاوطلر یک التفت رکان

 

 400 ....................................................................................... امنز رغمب ںیم وسرئ

 مح داخؿ یک التفت

 

 400 ......................................................................................... امنز رغمب ںیم وسرئ

ص یک التفت رکان

م
ل

 ا

 

 405 ........................................................................................ امنز رغمب ںیم وسرئ

 404 ....................................................................................امنز رغمب ںیم وکیسن وسرت التفت یک اجےئ؟

 لق وھ اہلل ادح یک تلیضف ےس قلعتم

 

 404 ........................................................................................ وسرئ

 ایلع یک التفت

 

 455 ................................................................................................ امنز اشعء ںیم وسرئ

 سمش زپانھ

 

 455 ................................................................................................... امنز اشعء ںیم وسرئ

 فانیتل امنز اشعء ںیم التفت رکان

 

 450 ............................................................................................ وسرئ

 450 .................................................................................. اشعء یک یلہپ رتعک ںیم وکیسن وسرت زپیھ اجےئ

 455 ................................................................................................... رشفع یک دف رتعک وک وطلی رکان

 454 ................................................................................................. اکی رتعک ںیم دف وسرںیت زپانھ

 455 ................................................................................................. وسرت اک وکیئ ہصح امنز ںیم زپانھ

 455 ........................................... سج فتق دفراؿ امنز ذعاب ایہل ےس قلعتم آتی رکہمی التفت رکے وت اہلل ےس انپہ ناےگن

 455 ......................................................................................... رتمح یک آتی زپےنھ رپ رتمح یک داع رکان

 455 .................................................................................... اکی یہ آتی رکہمی وک دعتمد رمہبت التفت رکان

 455 .............................................................................................................. آتی رکہمی یک ریسفت



 

 

 450 ............................................................................................ رقآؿ رکمی وک دنلب آفاز ےس التفت رکان

 455 ................................................................................................... دنلب آفاز ےس رقآؿ رکمی زپانھ

 455 ............................................................................................. رقآؿ رکمی دمعہ آفاز ےس التفت رکان

 445 .......................................................................................................... وبتق روکع ریبکت رپانھ

 445 ..................................................................................... وبتق روکع اکونں کت اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

 448 ...................................................................................... دفونں ومڈنوھں کت اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

 448 ........................................................................................................ ومڈنوھں کت اہھت ہن ااھٹان

 440 ........................................................................................................ روکع ںیم تشپ ربارب رانھک

 445 .................................................................................................. سک رطہقی ےس روکع ایک اجےئ؟

 444 ............................................................................................................. اس مکح اک وسنمخ وہان

 445 ................................................................................................ دفراؿ روکع دفونں ونٹھگں وک ڑکپان

 445 ...................................................................................... دفراؿ روکع دفونں ایلیھتہں سک ہگج رےھک؟

 445 ................................................................................ دفراؿ روکع دفونں اہھت یک اایلگنں سک ہگج رںیہ؟

 448 ...................................................................................... دفراؿ روکع ولغبں وک اشکدہ رےنھک ےس قلعتم

 440 ......................................................................................احبتل روکع ادتعاؽ اایتخر رکےن ےس قلعتم

 440 ........................................................................................... احبتل روکع التفت رقآؿ اک ونممع وہان

 444 .............................................................................................. دفراؿ روکع رپفرداگر یک تمظع رکان

 455 ..................................................................................................... وبتق روکع ایک زپانھ اچےئہ؟

 455 ........................................................................................................ روکع ںیم دفرسا ہملک زپانھ

 455 ........................................................................................................... روکع ںیم رسیتا ہملک انہک

 455 .................................................................................................روکع ےک درایمؿ وچاھت ہملک زپانھ

 455 .............................................................................................. دفراؿ روکع اپوچنںی مسق اک ہملک زپانھ

 458 .......................................................................................... روکع ےک دفراؿ اکی دفرسی مسق اک ہملک

 450 .............................................................................................. دفراؿ روکع ھچک ہن زپےنھ ےس قلعتم

 455 .................................................................................................... دمعہ رطہقی ےس روکع وپرا رکان

 455 ...................................................................................... روکع ےس رس ااھٹےن ےک فتق اہوھتں وک ااھٹان



 

 

 454 ..................................................................................... روکع ےس اےتھٹ فتق اکونں یک ول کت اہھت ااھٹان

 454 ...................................................... سج فتق روکع ےس رس ااھٹےئ وت اہوھتں وک دفونں ومڈنےھ کت ااھٹان اسیک ےہ؟

 454 ............................................................................... روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ہن ااھٹےن یک ااجزت

 455 ................................................................... سج فتق اناؾ روکع ےس رس ااھٹےئ وت اس فتق ایک زپانھ اچےئہ؟

 455 .................................................................. دتقمی سج فتق روکع ےس رس ااھٹےئ وت اس فتق ایک انہک اچےئہ؟

 455 ................................................................................................................. رانب فکل ادمحل انہک

 455 .................................................................................. وجسد ےک درایمؿ ینتک دری ڑھکا وہا اجےئ روکع افر

 455 ...................................................................................... سج فتق روکع ےس ڑھکا وہ وت ایک انہک اچےئہ؟

 454 ....................................................................................................روکع ےک دعب داعء ونقت زپانھ

 455 ................................................................................................... امنز رجف ںیم داعےئ ونقت زپانھ

 455 .............................................................................................. امنز رہظ ںیم ونقت زپےنھ ےس قلعتم

 458 ........................................................................................... امنز رغمب ںیم ونقت زپےنھ ےس قلعتم

 450 ......................................................................................... ونقت ںیم افکر افر رشمنیک رپ تنعل انجیھب

 455 ....................................................................................... داعء ونقت ےک دفراؿ انمنیقف رپ تنعل انجیھب

 455 ............................................................................................... داعء ونقت ہن زپےنھ ےک ابرے ںیم

 454 ..................................................................................... رکنکویں وک دجسہ رکےن یک رغض ےس ڈنھٹا رکان

 454 .................................................................................................... وبتق دجسہ ریبکت انہک اسیک ےہ؟

 455 ................................................................................................. دجسہ سک رطہقی ےس رکان اچےئہ؟

 455 ................................................................................................... دجسہ رک ےن ےک فتق اہھت ااھٹان

 455 .............................................................................................. وبتق دجسہ اہھت ہن ااھٹےن ےس قلعتم

 458 ................................................................................. دجسہ رک ےن ےک فتق ےلہپ زنیم رپ وکاسن وضع رےھک

 455 .......................................................................................... دفونں اہھت اشیپین ےک اسھت زنیم رپ رانھک

ا ء رپ رکان اچےئہ؟

 

ض
ع
 455 .................................................................................................... دجسہ ےنتک ا

ا ء یک رشتحی

 

ض
ع
 455 ..................................................................................................... ذموکرہ است ا

 454 ............................................................................................................... اشیپین زنیم رپ رانھک

 454 .................................................................................................... احبتل دجسہ زنیم رپ انک رانھک



 

 

 485 ........................................................................................... دفونں اہوھتں رپ دجسہ رکےن ےس قلعتم

 485 .................................................................................. احبتل دجسہ دفونں ےنٹھگ زنیم رپ اگلےن ےس قلعتم

 485 .................................................................................................. دفونں اپں رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

 485 ............................................................................. دجسہ یک احتل ںیم دفونں اپں ڑھکے رےنھک ےس قلعتم

 485 ....................................................................................... احبتل دجسہ دفونں اپں یک اایلگنں ڑھکی رکان

 488 ............................................................................ سج فتق دجسہ ںیم اجےئ وت دفونں اہھت سک ہگج رےھک؟

 480 ................................................................................. دفراؿ دجسہ دفونں ابزف زنیم رپ ہن رےنھک ےس قلعتم

 480 .......................................................................................................... رتبیک افر تیفیک دجسہ

 484 ............................................................................................. دجسے ںیم دفونں اہوھتں وک الھک رانھک

 484 .............................................................................................. دجسہ ںیم ایمہن رفی رےنھک ےس قلعتم

 405 ....................................................................................... احبتل دجسہ تشپ ربارب رےنھک ےک ابرے ںیم

 405 ................................................................................. وکے یک رطح ےس )امنز ںیم( وچچن ناران ونممع ےہ

 405 ........................................................................................... ابؽ وجڑےن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

 405 .................................................................................. سج صخش اک وجڑا ہن دنباھ وہ ارگ فہ امنز ادا رکے؟

 405 ........................................................................................... ڑپکفں وک وجڑےن یک اممتعن ےس قلعتم

 408 .................................................................................................. ڑپکے رپ دجسہ رکےن ےس قلعتم

 400 .....................................................................................دجسہ ےک لمکم رطہقی ےس ادا رکےن ےس قلعتم

 400 .................................................................. دجسہ یک احتل ںیم رقآؿ رکمی زپےنھ ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

 405 .............................................................................................. دجسہ ےک دفراؿ وک شش ےس داع رکان

 404 ................................................................................................. احبتل دجسہ داع رکےن ےس قلعتم

 404 ................................................................................................دفراؿ دجسہ دفرسی مسق یک داع ناانگن

 455 ............................................................................................ دفراؿ دجسہ دفرسی مسق یک داعہن زپانھ

 455 .................................................................................................... دفراؿ دجسہ دفرسی مسق یک داع

 455 ................................................................................................ دفراؿ دجسہ اکی دفرسی داع زپانھ

 455 .................................................................................................. دفراؿ دجسہ اکی دفرسی مسق داع

 455 ........................................................................................................... اکی دفرسی مسق یک داع



 

 

 458 ............................................................................................ دفراؿ دجسہ اکی دفرسی مسق داع زپانھ

 450 ............................................................................................................. داع اک اکی افر رطہقی

 455 ......................................................................................................دفراؿ دجسہ اکی دفرسی داع

 454 ...................................................................................................................... اکی افر داع

 454 ................................................................................................... دفراؿ دجسہ اکی افر مسق یک داع

 455 ............................................................................................... دفراؿ دجسہ اکی دفرسی مسق یک داع

 455 ............................................................................................ دفراؿ دجسہ ینتک رمہبت حیبست انہک اچےئہ؟

 455 ......................................................................... ارگ دفراؿ دجسہ ھچک ہن زپےھ وت دجسہ بج یھب ادا وہاجےئ اگ

 458 ........................................................................................... دنبہ زعفلج ےس بک زندکی وہات ےہ؟

 458 ..................................................... دخافدن دقفس ےک فاےطس وج صخش اکی دجسہ رکے وت اس وک سک دقر ارج ےلم اگ؟

 455 ..................................................... دخافدندقفس ےک فاےطس وج صخش اکی دجسہ رکے وت اس وک سک دقر ارج ےلم اگ؟

ا ء یک تلیضف اک ایبؿ

 

ض
ع
 455 ............................................................................ دفراؿ دجسہ زنیم رپ ےنگل فاےل ا

 454 ................................................................................... ایک اکی دجسہ دفرسے ےس وطلی رکان اجزئ ےہ؟

 454 ................................................................................. سج فتق دجسہ ےس رس ااھٹےئ وت ریبکت زپانھ اچےئہ

 445 ......................................................................................... ےلہپ دجسے ےس اےتھٹ فتق رعف دینی رکان

 445 .............................................................................. دفونں دجسفں ےک درایمؿ اہھت ہن ااھٹےن ےس قلعتم

 445 ................................................................................................ دفونں دجسفں ےک درایمؿ داع رکان

 445 ...................................................................................... رہچہ ےک اسےنم دفونں اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

 448 .............................................................................. دفونں دجسفں ےک درایمؿ ینتک دری کت انھٹیب اچےئہ؟

 448 .......................................................................................... دفونں دجسفں ےک درایمؿ ےنھٹیب اک رطہقی

 440 ....................................................................................................... دجسہ ےک فاےطس ریبکت زپانھ

 445 ......................................... سج فتق دفونں دجسفں ےس افرغ وہ رک اےنھٹ ےگل وت ےلہپ دیساھ ڑھکا وہ رک ھٹیب اجےت رھپ اےتھٹ

 444 .............................................................................................. ڑھکے وہےت فتق اہھت زنیم رپ اکٹان

 444 .................................................................................................... اہوھتں وک ونٹھگں ےس ےلہپ ااھٹان

 445 .................................................................................................. دجسے ےس اےتھٹ فتق ریبکت انہک

 445 ....................................................................................................... دعقہ افیل ںیم ےنھٹیب اک رطہقی



 

 

 445 .................................................................... دہشت ںیم ےنھٹیب ےک فتق اپں یک اایلگنں ہلبق یک اجبن رانھک اچےئہ

 445 ..................................................................................... ھٹیب اجےن ےک فتق اہھت سک ہگج رانھک اچےئہ؟

 448 ...................................................................... احبتل امنز سج فتق ھٹیب اجےئ وت سک اجبن اگنہ رانھک اچےئہ؟

 440 ........................................................................................... ایلگن ےس ااشرہ رک ےن ےس قلعتم دحثی

 445 ............................................................................................................ الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟

ھد  

 

ش

 

ت

 5558 ............................................................................................................. دفرسی مسق اک 

ھد  ےس قلعتم

 

ش

 

ت

 5550 ........................................................................................... اکی دفرسی مسق ےک 

ھد  اک ایبؿ

 

ش

 

ت

 5555 ............................................................................................ اکی دفرسی ونتیع ےک 

ھد  ےس قلعتم

 

ش

 

ت

 5555 ............................................................................................ اکی افر ونتیع ےک 

 5554 .....................................................................................................ےلہپ دعقہ وک اکلہ رکےن اک ایبؿ

 5554 .......................................................................................... ارگ دعقہ افیل اید ہن رےہ وت ایک رکان وہاگ؟

 5555 ............................. سج فتق درایمؿ ہک دعقہ ےس رفاتغ وہ اجےئ افر یلھچپ دف رتعک ےک فاےطس اانھٹ اچےئہ وت ریبکت زپےھ

 5555 ................................................................... فتق یلھچپ دف رتعک ےک فاےطس اےھٹ وت دفونں اہھت ااھٹےئ سج

 5555 .................................................................................. دعقہ افیل ےک دعب دفونں اہھت دنکوھں کت ااھٹان

 5555 ............................................................ دفونں اہوھتں اک افرپ ااھٹان افر احبتل امنز دخافدن دقفس یک رعتفی رکان

 5550 .................................................................................... احبتل امنز اہھت ااھٹ رک السؾ رکےن ےس قلعتم

 5555 ............................................................................ امنز یک احتل ںیم السؾ اک وجاب ااشرہ ےس دانی اسیک ےہ

 5555 .......................................................................................... امنز ےک دفراؿ رکنکویں وک اٹہان عنم ےہ

 5555 .............................................................................. اکی رمہبت رکنکویں وک اٹہےن یک ااجزت ےس قلعتم

 5555 .......................................................................... احبتل امنز آامسؿ یک اجبن دےنھکی یک اممتعن ےس قلعتم

 5555 .................................................................................... امنز یک احتل ںیم ادرھ ادرھ دانھکی ونممع ےہ

 5555 ............................................................................................. امنز ںیم ادرھ ادرھ دےنھکی یک ااجزت

 5554 ................................................................................ احبتل امنز اسپن افر وھچب لتق رک ڈاانل درتس ےہ

 5555 .............................................................................................. امنز ںیم دنچ دقؾ ےلبق یک رطػ انلچ

 5555 ........................................................................................ امنز یک احتل ںیم دکتس دےنی ےس قلعتم

 5555 ....................................................................................................... احبتل امنز احبسؿ اہلل انہک



 

 

 5558 ........................................................................................................ امنز یک احتل ںیم اکنھکران

 5555 ................................................................................................ امنز ےک دفراؿ رفےن ےس قلعتم

 5555 .................................................................................... احبتل امنز اطیشؿ رپ تنعل رکےن ےس قلعتم

 5554 .............................................................................................. دفراؿ امنز وگتفگ رکےن ےس قلعتم

 5580 ............................................. وج صخش دف راعکت ادا رک ےک وھبؽ رک ڑھکا وہاجےئ افر درایمؿ ںیم فہ دعقہ ےن رکے

 5585 ............................... سج صخش ےن دف رتعک ادا رک ےک وھبؽ رک السؾ ریھپ دای افر وگتفگ یھب رکیل وت اب فہ صخش ایک رکے؟

 5505 ......................... رضحت اوبرہریہ ےس رفاایت اک االتخػ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہس ےک دجسے رفناےئ ای ںیہن؟

 5504 ...................................................... (سج فتق امنز ےک دفراؿ یسک مسق اک کش وہاجےئ؟ )وت ینتک رتعک زپےھ؟

 5504 ....................................................................... کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم

 5555 .................................................................... وج وکیئ صخش امنز یک اپچن راعکت زپےھ وت اس وک ایک رکان اچےئہ؟

 5550 ...................................................... وج صخش اینپ امنز ںیم ےس ھچک وھبؽ اجےئ وت فہ صخش ایک رکے اس ےک قلعتم

 5555 ................................................................................................... دجسہ وہس ےک دفراؿ ریبکت انہک

 5555 ...................................................................................... آرخ ہسلج ںیم سک رطہقی ےس انھٹیب اچےئہ؟

 5554 ..................................................................................................... دفونں ابزف سک ہگج رےھک؟

 5554 ............................................................................ دفونں اینہکں ےنھٹیب ےک فتق سک ہگج رینھک اچںیئہ؟

 5545 ............................................................................ دفونں ایلیھتہں ےنھٹیب ےک فتق سک ہگج رینھک اچےئہ؟

 5545 ......................................................... ویلگنں وک دنب رکےن ےس قلعتماہشدت یک ایلگن ےک العفہ داںیئ اہھت یک امتؾ ا

 5545 ........................................................ اویلگنں وک دنب رکان افر درایمؿ یک ایلگن افر اوگنےھٹ اک ہقلح ابدنےنھ ےس قلعتم

 5545 ........................................................................................... ابںیئ اہھت وک ونٹھگں رپ رےنھک ےس قلعتم

 5548 ............................................................................... دہشت ےک درایمؿ ایلگن ےس ااشرہ رکےن ےس قلعتم

 5540 .............................................................. دف ایلگن ےس ااشرہ رکےن یک اممتعن افر وکیسن ایلگن ےس ااشرہ رکے؟

 5545 ............................................................................ اہشدت یک ایلگن وک ااشرہ ےک دفراؿ اکھجےن ےس قلعتم

 5545 ........................................................................................... وبتق ااشرہ اگنہ سک ہگج ریھک اجےئ؟

 5544 .................................................................... امنز ےک دفراؿ داع ناےتگن فتق آامسؿ یک اجبن رظن ےن ااھٹےئ

 5544 .............................................................................................. دہشت زپےنھ ےک فوجب ےس قلعتم

 5545 ............................................  ےہ؟دہشت اےسی رطہقی ےس الھکسان ہک سج رطہقی ےس رقآین وسرت الھکسےت ںیہ اسیک



 

 

 5545 ....................................................................................................... دہشت ےس قلعتم ااحدثی

 5545 ........................................................................................... اکی دفرسی مسق ےک دہشت ےس قلعتم

 5548 .................................................................... رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ ےس قلعتم

 5540 ............................................................. رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ رکےن ےک اضفلئ

 5545 ....................................................................................... امنز ےک دفراؿ تمظع دخافدنی ایبؿ رکان

 5545 ........................................................................................... درفدرشفی ےنجیھب یک اتدیک ےس قلعتم

 5544 ........................................................................... روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ےنجیھب اک رطہقی

 5544 ........................................................................................................ اکی دفرسی مسق اک درفد

 5555.................................................................................... اکی دفرسی مسق ےک درفد رشفی ےس قلعتم

 5558 .................................................................................................. اکی دفرسی مسق اک دفد رشفی

 5555 ........................................................................................................ تلیضف درفد ےس قلعتم

 5554 ................................................................. درفد رشفی زپےنھ ےک دعب امنز ںیم وج دؽ اچےہ داع ناگن اتکس ےہ

 5554 .................................................................................... امنز ںیم دہشت زپےنھ ےک دعب ایک رپانھ اچےئہ؟

 5555............................................................................................................ داع ناوثرہ ےس قلعتم

 5555.............................................................................................. دفرسی مسق یک داع ےس قلعتماکی 

 5558 .......................................................................................... اکی دفرسی مسق یک داع ےک ابرے ںیم

 5555............................................................................................. امنز ےک دفراؿ انپہ ناےنگن ےس قلعتم

 5555.............................................................................................. اکی دفرسی مسق یک انپہ ےس قلعتم

 5555 ........................................................................................... اکی دفرسی ونتیع یک داع ےس قلعتم

 5555 ................................................................................................... امنز وک اٹھگےن ےک ابرے ںیم

 5555......................................................................................... امنز زپےنھ ےک فاےطس ایک ایک رشاطئ ںیہ؟

 5550 ............................................................................................................... السؾ ےس قلعتم

 5555 ..................................................................................... السؾ ریھپےت فتق اہھت اہکں رےھک اجںیئ؟

 5554 ............................................................................................. ابںیئ اجبن السؾ ںیم ایک انہک اچےئہ؟

 5555 ............................................................................................ السؾ ےک فتق اہوھتں ےس ااشرہ رکان

 5555 ................................................................... سج فتق اناؾ السؾ رکے وت اس فتق دتقمی وک یھب رکان اچےئہ



 

 

 5550 ................................................................................. امنز ےس رفاتغ ےک دعب دجسہ رکےن ےس قلعتم

 5555 .................................................................................. السؾ ریھپےن افر وگتفگ رکےن ےک دعب دجسہ وہس

 5555 .......................................................................................................... دجسہ وہس ےک دعب السؾ

 5554 ....................................................................................................... السؾ ریھپےت یہ اھٹ اجان

 5585 .......................................................................... ؾ ےک السؾ ریھپےن ےک دعب ریبکت ےنہک ےک ابرے ںیمانا

 5585 ............................................................ امنز ےس رفاتغ ےک دعب وعمذ نیت )وسرة اقلفل ف وسرہ انس( یک التفت

 5585 ..................................................................................................... السؾ ےک دعب اافغتسر زپانھ

 5585 ................................................................................... اافغتسر ےک دعب ذرک دخافدنی ںیم وغشمؽ وہان

 5585 ............................................................................................... السؾ ےک دعب ایک داع زپیھ اجےئ؟

 5588 ............................................................................................. السؾ ےک دعب حیبست زپانھ افر ذرک رکان

 5580 ..................................................................................................... امنز ےک دعب یک اکی افر داع

 5585 .................................................................................................... ہی داع ینتک رمہبت زپیھ اجےئ

 5585 .................................................................................................... السؾ ےک دعب اک اکی افر ذرک

 5584 ............................................................................................ السؾ ےک دعب اکی دفرسی مسق یک داع

 5584 .......................................................................................... اکی دفرسی مسق یک داع ےک ابرے ںیم

 5505 ............................................................................................ امنز ےک دعب انپہ ناےنگن ےک ابرے ںیم

 5505 ..................................................................................... السؾ ےک دعب حیبست ینتک رمہبت زپانھ اچےئہ؟

 5505 ............................................................................................. اکی دفرسی مسق یک حیبست ےس قلعتم

 5500 .................................................................................... اکی دفرسی مسق یک حیبست ےس قلعتم ااحدثی

 5505 ......................................................................................... اکی دفرسی مسق یک حیبست ےک ابرے ںیم
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 5555 .............................................................. امنز ےک السؾ ےک دعب سج ہگج امنز زپیھ ےہ اس ہگج اناؾ اک ےھٹیب رانہ
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 5555 ....................................................................................................... اناؾ اک دعب ہعمج امنز ادا رکان

 5555 .............................................................................................ہعمج ےک دعب دف وطلی راعکت ادا رکان

 5554 ................................................................................................ ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ



 

 

 5555 ................................................................................... امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 5555 ................................................................................................ ربفز ہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

 5555 ................................................................................................ ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

مہ ںیم امنز زپانھ

 

عغ
م

 5554 ........................................................................................................ ہکم 

 5555 .........................................................................................................  ںیم امنز رصق ادا رکانینم

 5550 ..................................................................................... ےنتک دؿ کت رہھٹ ےن کت رصق رکان اجزئ ےہ؟
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 5548 ....................................................................... ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب
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 5550 ............................................................................................. امنز دیع ےس ےلہپ امنز )لفن( ادا رکان

 5555 ............................................................................................ دیعنی ےک ےیل اذاؿ ہن دےنی اک ایبؿ
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 5855 ................................................................................ آہتسہ )آفاز ےس( زپےنھ فاےل یک تلیضف اک ایبؿ

 5855 ....................................................................................... رات یک امنز سک رطہقی ےس ادا یک اجےئ؟

 5855 ....................................................................................................... فرت زپےنھ ےک مکح اک ایبؿ

 5855 ....................................................................................... وسےن ےس لبق فرت زپےنھ یک رتبغ اک ایبؿ

 5854 ............................................................................... اکی رات ںیم دف دہعف فرت زپےنھ یک اممتعن اک ایبؿ

 5854 ............................................................................................................ فرت ےک فتق اک ایبؿ

 5855 ................................................................................................... حبص ےس ےلہپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

 5855 .................................................................................................... رجف یک اذاؿ ےک دعب فرت زپانھ

 5858 ...................................................................................................... وساری رپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

 5850 .............................................................................................................. راعکت فرت اک ایبؿ

 5855 ......................................................................................... اکی رتعک فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

 5885 ........................................................................................ نیت راعکت فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

 5885 ................................................................. رضحت ایب نب بعک یک فرت ےک قلعتم دحثی ںیم االتخػ رفاایؿ



 

 

 5880 ................................................................... دیسان دبعاہلل انب ابعس یک دحثی ںیم رافایؿ دحثی اک االتخػ

 5885 ....................................  ایب باتب ےس رمفی رفاتی ےک قلعتم االتخػرضحت دبعاہلل انب ابعس یک رضحت بیبح نب

 5805 ............................................................رضحت اوب اویب ےس رمفی دحثی ےک قلعتم زرہی رپ االتخػ اک ایبؿ

 5808 ..................................... اپچن راعکت فرت زپےنھ اک رطہقی افر مکح ےک قلعتم فرت یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

 5805 ..................................................................................... فرت یک است رتعک زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

 5804 ........................................................................................... ون راعکت فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

 5855 ...................................................................................... فرت یک ایگرہ رتعک زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

 5858 .................................................................................................... ریتہ رتعک فرت زپےنھ اک ایبؿ

 5850 .................................................................................................... فرت ںیم رقآت رکےن اک ایبؿ

 5850 ................................................................................. فرت ںیم اکی افر رطہقی ےس رقآت رکےن اک ایبؿ

 5854 .......................................................................... دنمرہج ابال دحثی ںیم ہبعش ےک قلعتم االتخػ رافایؿ

 5855 ........................................................................ دحثی ذلی ںیم ناکل نب وغمؽ ےک قلعتم االتخػ اک ایبؿ

 5855 ..................................................................... دحثی ذلی ںیم اتقدہ ےس ہبعش رپ رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

 5855 .............................................................................................................. فرت ںیم داع اک ایبؿ

 5854 .........................................................................................  وبتق داعےئ ونقت اہھت ہن ااھٹانفرت ںیم

 5845 ............................................................................................... فرت ےک دعب دجسہ یک وطاتل اک ایبؿ

 5845 .......................................................................................... فرت ےس افرغ وہےن ےک دعب حیبست زپانھ

 5840 ..................................................................... فرت )ےک دعب( افر رجف یک وتنسں ےس ےلہپ ونالف زپانھ اجزئ ےہ

 5845 .................................................................................................. رجف یک وتنسں یک افحتظ اک ایبؿ

 5844 ......................................................................................................... رجف یک دف راعکت اک ایبؿ

 5844 ................................................................................ رجف یک ںیتنس ادا رکےن ےک دعب داںیئ رکفٹ رپ انٹیل

 5845 ....................................................................... وج صخش رات وک ابعدت ںیم رصمفػ راتہ وہ رھپ وھچڑ دے

 5845 ........................................................................................................... رجف یک راعکت اک فتق

 5058 .................................................................... فز دجہت زپاتھ وہ نکیل ہبلغ دنین یک فہج ےس یھبک ہن زپھ ےکسوکیئ ر

 5058 ................................................................................................... ریض )انیم صخش( ےک قلعتم

 5055 .......................................... وکیئ صخش اےنپ رتسب رپ رات وک دیبار وہےن یک تین ےس آای نکیل دنین آیئگ افر دیبار ہن وہ اکس



 

 

 5054 ............... ات ںیم امنز ںیم وغشمؽ ہن رہ اکس وت فہ صخش دؿ ںیم سک دقر رتعک ادا رکے؟ارگ وکیئ صخش دنین ای رمض یک فہج ےس ر

 5054 .................................................... ںیم بک فہ فہفیظ زپےھ؟وج وکیئ اانپ فہفیظ فریغہ رات ںیم ہن زپھ ےکس وت فہ دؿ 

 5055 .................................................. امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

 5054 ....................................................................................... انجزئ ےک قلعتم ااحدثی : ابب

 5054 ............................................................................................ ومت یک وخاشہ ےس قلعتم ااحدثی

 5055 ................................................................................................... ومت یک داع ناےنگن ےس قلعتم

 5055 .............................................................................................. ومت وک زایدہ اید رکےن ےس قلعتم

 5050 ................................................................................................. تیم وک ومت ےک فتق الھکسان

 5055 ..................................................................................................... ومنم یک ومت یک العتم

 5054 ........................................................................................................ یتخس ےس قلعتم ومت یک

 5054 .......................................................................................... وسومار ےک رفز ومت آےن ےس قلعتم

 5054 ............................................................................... فنط ےک العفہ دفرسی ہگج ومت آےن ےس قلعتم

ے فتق ومنم اک ارکاؾ

 

کلن

 

ت
 5085 .................................................................................................. رفح 

 5085 ......................................................................................... وج صخش دخافدن دقفس یک الماقت اچےہ

 5085 ................................................................................................... تیم وک وبہس دےنی ےس قلعتم

 5084 ..................................................................................................... تیم وک ڈاھےنکن ےس قلعتم

 5084 ............................................................................................... رمےن فاےل رپ رفےن ےس قلعتم

 5005 ...................................................................................................... سک مسق اک رفان ونممع ےہ؟

 5005 ............................................................................................................... رمدہ رپ ونہح رکان

 5055 ................................................................................................. تیم رپ رفےن یک ااجزت اک ایبؿ

 5058 ....................................................................................... زنا ہن اجتیلہ یک رطح زفر ےس رفان افر اکپران

 5050 ......................................................................................................... خیچ رک رفےن یک اممتعن

 5055 ........................................................................................... راسخر رپ نارےن یک اممتعن ےس قلعتم

 5055 ................................................................................................ تبیصم ںیم رس ڈنماان ونممع ےہ

 5055 ..................................................................................................... رگةیؿ اچک رکےن اک ایبؿ



 

 

 5055 ............................................................................ تبیصم ےک فتق ربص افر اہلل اعتیل ےس یہ ناےنگن اک مکح

 5055 ........................................................ تبیصم رپ وج صخش ربص رکے افر دخافدن دقفس ےس ارج ناےگن اس اک وثاب

 5058 ..................................................................................... سج ےک نیت ےچب وفت وہ اجںیئ اس اک وثاب

 5050 ............................................................ سج یسک یک نیت افالد یک اس یک زدنیگ ںیم فافت وہ اجےئ اس اک وثاب

 5055 ..................................................................... سج صخش یک زدنیگ ںیم اس یک نیت افالد یک فافت وہاجےئ؟

 5054 .............................................................................................. ومت یک االطع اچنہپےن ےس قلعتم

 5045 ............................................................................... رمدہ وک اپین افر ریبی ےک ےتپ ےس لسغ ےس قلعتم

 5045 .................................................................................................. رگؾ اپین ےس لسغ ےس قلعتم

 5045 ................................................................................................................ تیم اک رس دوھان

 5045 ........................................................ داںیئ اجبن ےس لسغ رشفع رکان افر اقمنات فوض وک ےلہپ دوھانرمدے ےک 

 5048 .......................................................................................... رمدے وک اطؼ رمہبت لسغ ےس قلعتم

 5040 ............................................................................... رمدہ وک اپچن رمہبت ےس زایدہ لسغ دےنی ےس قلعتم

 5045 ......................................................................................... تیم وک است ےس زایدہ رمہبت لسغ دانی

 5044 ............................................................................................. تیم ےک لسغ ںیم اکوفر یک رشتک

 5045 ..................................................................................................... ادنر اکی ڑپکا ڈاانل اسیک ےہ؟

 5045 ......................................................................................................... دمعہ نفک دےنی یک اتدیک

 5045 ...................................................................................................... وکیسن مسق اک رتہب ےہ؟نفک 

 5048 .................................................................... یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نفک ےنتک ڑپکے ںیم دای ایگ؟

 5045 ................................................................................................ نفک ںیم ضیمق وہےن ےس قلعتم

 5044 ........................................... سج فتق ارحاؾ ابدناھ وہا صخش وفت وہ اجےئ وت اس وک سک رطہقی ےس نفک دانی اچےیہ؟

 5555 ....................................................................................................... کشم ےس قلعتم ااحدثی

 5555 ................................................................................................. انجزہ یک االطع دےنی ےس قلعتم

 5555 ............................................................................................... انجزہ دلجی ےل اجےن ےس قلعتم

 5555 .............................................................................................. انجزہ ےک ےیل ڑھکے وہےن اک مکح

 5555 ........................................................................................ رشمنیک ےک انجزہ ےک فاےطس ڑھکے رانہ

 5555 ..................................................................................... انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ہن وہےن ےس قلعتم



 

 

 5554 ............................................................................. ومنم ےک ومت ےس آراؾ احلص رکےن ےس قلعتم

 5555 ......................................................................................................... رمدے یک رعتفی رکان

 5558 .................................................................................. رمےن فاےل اک ذترکہ رتہب رطہقی ےس رکان اچےیہ

 5558 ......................................................................................... رمدفں وک ربا ےنہک یک اممتعن ےس قلعتم

 5555 ........................................................................................ انجزفں ےک ےھچیپ ےنلچ ےک مکح ےس قلعتم

 5555 ............................................................................................. انجزے ےک اسھت اجےن یک تلیضف

 5554 ...................................................................................یسک زیچ رپ وسار صخش انجزے ےک اسھت اہک ےلچ

 5555 ....................................................................................... دیپؽ صخش انجزہ ےک اسھت سک ہگج ےلچ؟

 5555 ........................................................................................................ رمدہ رپ امنز زپےنھ اک مکح

 5555 .................................................................................................. وچبں رپ امنز زپےنھ ےس قلعتم

 5555 .............................................................................................. وچبں رپ امنز )انجزہ( زپانھ اچےیہ؟

 5558 ............................................................................................................... رشمنیک یک افالد

 5555 ................................................................................................ دہشاء رکاؾ رپ امنز اک مکحرضحات 

 5554 .............................................................................................................. دہشاء رپ امنز انجزہ

 5585 ............................................................................. سج صخش وک اسگنسر ایک ایگ وہ اس یک امنز انجزہ ہن زپانھ

 5585 ................................................................... دح زان ںیم وج صخش رھتپفں ےس نارا اجےئ اس رپ امنز انجزہ زپانھ

 5585 ............................. وج آدیم فتیص رکےن ںیم ملظ ےس اکؾ ےل )ینعی اجزئ قح ےس زایدہ یک فتیص رکے( اس یک امنز انجزہ

 5585 ......................................................................... سج یسک ےن ناؽ تمینغ ںیم وچری یک وہ اس رپ امنز زپانھ

 5588 ................................................................................................... رقمفض صخش یک انجزہ یک امنز

 5584 .................................................................. وج صخش وخد وک الہک رکے اس یک امنز انجزہ ےس قلعتم ااحدثی

 5584 .............................................................................................. انمنیقف رپ امنز ہن زپےنھ ےس قلعتم

 5505 .............................................................................................. دجسم ںیم امنز انجزہ ادا رکےن اک ایبؿ

 5505 ...................................................................................................... رات ںیم امنز انجزہ ادا رکان

 5505 ............................................................................................... انجزہ رپ ںیفص ابدنےنھ ےس قلعتم

 5505 ................................................................................................. انجزہ رپ ڑھکے وہ رک امنز زپانھ

 5504 .......................................................... ڑلےک افر وعرت ےک انجزہ وک اکی اسھت رھک رک امنز انجزہ ادا رکےن اک ایبؿ



 

 

 5504 .................................................................................... وخانیت افر رمدفں ےک انجزہ وک اکی ہگج رانھک

 5555 ........................................................................................... انجزہ رپ سک دقر ریبکتںی زپانھ اچےیہ

 5555 .................................................................................................. داعء انجزہ ےک ایبؿ ےس قلعتم

 5554 ........................................................................................... سج یسک رپ اکی وس آدیم امنز ادا رکںی

 5555 ............................................................................... وج وکیئ امنز انجزہ ادا رکے وت اس وک ایک وثاب وہاگ؟

 5558 .............................................................................................. انجزہ رےنھک ےس لبق انھٹیب اسیک ےہ؟

 5550 ....................................................................................... انجزہ ےک فاےطس ڑھکے وہےن ےس قلعتم

 5555 .............................................................................................. دیہش وک وخؿ ںیم تل تپ دنف رکان

 5554 ................................................................................................ دیہش وک سک ہگج دنف ایک اجےئ؟

 5545 ................................................................................................... رشمک یک دتنیف ےس قلعتم

 5545 .................................................................................................. یلغب افر دنصفیق ربق ےس قلعتم

 5545 ......................................................................................................... ربق رہگی وھکدان رتہب ےہ

 5548 ..................................................................................................... ربق وک اشکدہ رانھک بحتسم ےہ

 5540 ............................................................................................. ربق ںیم اکی ڑپکا اھچبےن ےس قلعتم

 5540 ....................................................................................... نج افاقت ںیم تیم یک دتنیف ونممع ےہ

 5545 ........................................................................................... دنچ ولوگں وک اکی یہ ربق ںیم دنف رکان

 5544 .................................................................................. ربق ںیم دتنیف ےک فتق سک وک آےگ ایک اجےئ؟

 5545 ............................................................................. دتنیف ےک دعب رمدہ وک ربق ےس ابرہ اکنےنل ےس قلعتم

 5545 ................................................................................. رمدہ وک دتنیف ےک دعب ربق ےس اکنےنل ےس قلعتم

 5545 ............................................................................................ ربق رپ امنز زپےنھ ےس قلعتم ااحدثی

 5540 ................................................................................ انجزہ ےس رفاتغ ےک دعب وسار وہےن ےس قلعتم

 5545 ...................................................................................................... ربق وک دنلب رکےن ےس قلعتم

 5545 .......................................................................................................... ربق رپ امعرت ریمعت رکان

 5545 ................................................................................................. ربقفں رپ اکچن اگلےن ےس قلعتم

 5544 .......................................................................... ارگ ربق افیچن وہ وت اس وک دہنمؾ رک ےک ربارب رکان اسیک ےہ؟

 5544 ......................................................................................................... زایرت وبقر ےس قلعتم



 

 

 5555 ...................................................................................... اکرف افر رشمک یک ربق یک زایرت ےس قلعتم

 5555 .............................................................................. الہ رشک ےک ےیل داع ناےنگن یک اممتعن ےس قلعتم

 5558 ............................................................................................. املسمونں ےک فاےطس داع ناےنگن اک مکح

 5555 .......................................................................................... وبقر رپ رچاغ الجےن یک فدیع ےس قلعتم

 5555.................................................................................................. وبقر رپ ےنھٹیب یک ربایئ ےس قلعتم

 5555 .................................................................................................... وبقر وک دجسم انبےن ےس قلعتم

 5555 ..................................................................... تبس ےک ےنب وہےئ وجےت ربقاتسؿ نہپ رک اجےن یک رکاتہ

ی ےک العفہ دفرسی مسق ےک وجوتں یک ااجزت

 

سی ی

 ................................................................................ 5558 

 5555 .................................................................................................. اکرف ےس ربق ںیم وساؽ فوجاب

 5555 ...................................................................................... وج صخش ٹیپ یک فیلکت ںیم وفت وہاجےئ؟

 5554 ................................................................................................................ دیہش ےک قلعتم

 5555 ................................................................................................ ربق ےک تیم وک دابےن ےس قلعتم

 5555 ................................................................................................... ذعاب ربق ےس انپہ ےک قلعتم

 5555 .................................................................................. ربق رپ درتخ یک اشخ اگلےن ےس قلعتم ااحدثی

 5558 ........................................................................................ الہ اامیؿ یک رفوحں ےس قلعتم ااحدثی

 5585 ............................................................................. ایقتم ےک دؿ دفرسی رمہبت زدنہ وہےن ےس قلعتم

 5580 .................................................................................... بس ےس ےلہپ ےسک ڑپکے انہپےئ اجںیئ ےگ؟

 5585 ............................................................................................. رمےن فاےل رپ ااہظر مغ ےس قلعتم

 5584 ......................................................... اکی دفرسی مسق یک زعتتی ےس قلعتم رفناؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 

 

 

 



 

 

 اپیک اک ایبؿ : ابب

و ں کت دوھ یک ریسفت

 

 ن
ی ہ 
ک

 اہلل اعتیل اک اراشد اے ولوگ بج مت امنز زپےنھ ےک ےئل ڑھکے وہ وت اانپ رہچہ افر اہھت 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

و ں کت

 

 ن
ی ہ 
ک

 دوھ یک ریسفت اہلل اعتیل اک اراشد اے ولوگ بج مت امنز زپےنھ ےک ےئل ڑھکے وہ وت اانپ رہچہ افر اہھت 

     1    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ابی زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٥َ  أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  هَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

إٔ٪َّ أَحَ  َٓ ٔش٠ََها ثَََلثّا  ِِ َّی َي ٤ِٔص یََسُه فٔی َوُؿوئٔهٔ َحً ِِ ََل َي َٓ ٥ِ ٩ِ٣ٔ ٧َِو٣ٔهٔ  ُٛ َى أََحُس َ٘ ا٢َ إَٔذا اِستَِی ٥ِ ََل یَِسرٔی أَی٩َِ بَاَتِت یَُسهُ َٗ ُٛ  َس

رہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، ایب ز

اراشد رفناای سج فتق مت ںیم ےس وکیئ صخش دنین ےس دیبار وہ وت اانپ اہھت فوض ےک اپین ںیم )ربنت( ںیم ہن ڈاےل بج کت ہک اہھت وک 

 ہک )دنین یک احتل ںیم( اہمترا اہھت سک سک ہگج زپا )ینعی مسج ےک سک سک ہصح وک دنین نیت رمہبت ہن دوھ ےل ویکہکن مت وک ولعمؾ ںیہن

 ںیم اہھت ےن وھچا(۔

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، ایب زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابب رات وک دیبار وہےن ےک دعب وسماک رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابب رات وک دیبار وہےن ےک دعب وسماک رکان

     2    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ و ٗتیبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ٨٣ؼور، حذئہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َو َّی أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َة 

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َوأک اہللُ  َٓاُه بٔاٟشِّ ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َيُظوُؾ  َٗ  ٥َ إَٔذا 

ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق نب دیعس، رجری، وصنمر، ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج 

 فتق رات ںیم )دنین ےس( دیبار وہےت وت اانپ ہنم وسماک ےس اصػ رکےت )ینعی وسماک رکےت(۔

 ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق نب دیعس، رجری، وصنمر، ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابب رطہقی وسماک

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ابب رطہقی وسماک

     3    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسة، ح٤از ب٩ زیس، ُیَل٪ ب٩ جزیز، ابوبززة، ابو٣وسی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی   ٕ ا٢َ أَِخبََر٧َا َُِیََلُ٪ ب٩ُِ َجزٔیز َٗ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبَسَة  ا٢َ َزَخ٠ُِت بُزِزَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  َة 

 ًَ و٢ُ  ُ٘ ًَلَی َٟٔشا٧ٔهٔ َوهَُو َي َوأک  ُٖ اٟشِّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوهَُو َيِشتَنُّ َوََطَ َّی اہللُ  ِ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَأ  ِ  أ

اکی رفز ںیم رضحت انجب روسؽ  ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، اوبربدة، اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک



 

 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسماک رک رےہ ےھت افر وسماک اک وکان آپ یلص 

ح ےک اافلظ ہہک رک اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ ابمرک رپ اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اع اع رک رےہ ےھت ینعی اس رط

 قلح یک افصیئ رک رےہ ےھت۔

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، اوبربدة، اوبومیس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اتکس ےہ؟ایک احمک اینپ راعای یک وموجدیگ ںیم وسماک رک 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایک احمک اینپ راعای یک وموجدیگ ںیم وسماک رک اتکس ےہ؟

     4    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، اب٩ سٌیس، رقة ب٩ خاٟس، ح٤یس ب٩ حَل٢، ابوبززة، ابو٣وسی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزُو ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ هََٔل  أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ةُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا رُقَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی َوهَُو اب٩ُِ َس ًَلٓٔیٕ َحسَّ ثَىٔی ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٢ٕ

٥َ َو٣َعٔی ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َب٠ُِت إ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ َی٤ٔیىٔی  أَبُو بُزَِزَة  زٔیِّيَن أََحُسه٤َُا  ٌَ َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلَِط

٠ُُِٗت َو   ١َ٤َ ٌَ ِٟ َٓکََٔله٤َُا َسأ٢ََ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِشَتاُک  َّی اہللُ  ٩ًَِ َيَشارٔی َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِّٙ ٧َِٔیاا َواِْلََخُ  َِٟح ََ بٔا ََ ٌَ ََ َّٟٔذی  ا

 َ ًَلَی ٣َا فٔی أ انٔی  ٌَ َ٘ ٣َا أَك٠َِ َٓ ٠ََؼِت  َٗ تٔهٔ  َٔ ٔلَی ٔسَواٛٔهٔ َتِحَت َط ِّی أ٧َُِوزُ إ َن َٜأ َٓ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ َُّه٤َا یَِل٠َُبأ٪ ا زُِت أ٧َ ٌَ ُٔٔشه٤َٔا َو٣َا َط َّا ََل ِن ا٢َ إ٧ٔ

َِٟی٩ٔ٤َ ث٥َُّ أَِرزَ  ًَلَی ا ُه  ََ ٌَ َب َٓ ٩ِٜٔ اذَِهِب أ٧ََِت  ١ٔ٤َ ٩ِ٣َ أََراَزُه َوَل ٌَ ِٟ ًَلَی ا ٌٔيَن  ٩َِٟ َنِشَت ٨ًَُِه٤َاأَِو  اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ َرضَٔی اہللُ  ٌَ ُه ٣ُ َٓ 

رمعف نب یلع، ییحی، انب دیعس، رقة نب اخدل، دیمح نب الحؽ، اوبربدة، اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل 

۔ اؿ ںیم ےس اکی صخش ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ اس فتق ریمے اسھت ہلیبق ارعش ےک دف رضحات یھب ےھت

 

 

ریمے داںیئ اجبن افر دفرسا صخش ریمے ابںیئ اجبن اھت۔ دفونں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ ےئل ونرکی دی 

اجےن یک وخاشہ اظرہ یک۔ ںیم ےن اہک ہک اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یبن انب رک اجیھب ےہ۔ ھجم ےس اؿ 



 

 

ںیم ےس یسک ےن اےنپ ارادہ اک ااہظر ںیہن ایک افر ہن یہ ھجم وک اس ابت اک ملع اھت ہک ہی ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دفونں 

ونرکی ناانگن اچےتہ ںیہ۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ونرکی اک وخاشہ دنم وہات ےہ مہ اس وک ونرکی 

 اوب ومٰیس مت اجؤ مہ مت وکونرکی دےتی ںیہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوب ومٰیس وک ک ن اک احمک انب رک اجیھب افر ںیہن دےتی۔ نکیل

 اؿ وک اعمذ اک دمداگر رقمر ایک۔

 رمعف نب یلع، ییحی، انب دیعس، رقة نب اخدل، دیمح نب الحؽ، اوبربدة، اوبومیس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابب تلیضف وسماک

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ابب تلیضف وسماک

     5    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوًتیٙ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہاح٤یس ب٩ ٣شٌسة و ٣ح٤س ب٩ ًبس اَلًلی، یزیس و اب٩ زریٍ،  :  راوی

 ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َیزٔیَس َوهَُو اب٩ُِ ُزَریِ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  َسَة َو٣َُح٤َّ ٌَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َٗ  ٕٙ ًَتٔی ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی 

ًَائَٔظةَ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَىٔی أَبٔی  بِّ  َحسَّ ٥ٔ ٣َزَِؿاْة ٟرٔلَّ َٔ َواُک ٣َِلَهَزْة ٠ِٟٔ ا٢َ اٟشِّ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

دیمح نب دعسمة ف دمحم نب دبع االیلع، سیدی ف انب زرعی، دبعارلنمح نب اوبقیتع اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ےن اراشد رفناای وسماک )یک ہی وصختیص ےہ ہک فہ( ہنم وک اصػ رکےن فایل ےہ افر اہلل اعتیل اس ےس  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رایض راتہ ےہ۔

 دیمح نب دعسمة ف دمحم نب دبع االیلع، سیدی ف انب زرعی، دبعارلنمح نب اوبقیتع اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 رثکت ےک اسھت وسماک رکےن یک دہاتی

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رثکت ےک اسھت وسماک رکےن یک دہاتی

     6    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حباب، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہح٤یس ب٩ ٣شٌسة و ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساٟوارث، طٌیب، اب٩  :  راوی

ِیُب بِ  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ َسَة َو٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ٌَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َِٟحِبَحأب  ٩ُ ا

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ َوأک ٣َاٟ ٠َِی٥ُِٜ فٔی اٟشِّ ًَ ثَرُِت  ِٛ ِس أَ َٗ  ٥َ 

دیمح نب دعسمة ف رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، بیعش، انب ةحب، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 )ینعی تلیضف ایبؿ رک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ںیم ےن وسماک ےس قلعتم مت ولوگں ےک اسےنم اکیف ابںیت ایبؿ رک دی ںیہ

 دی ںیہ(۔

 دیمح نب دعسمة ف رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، بیعش، انب ةحب، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزہ دار صخش ےک ےیل رسیتے رہپ کت وسماک

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار صخش ےک ےیل رسیتے رہپ کت وسماک

     7    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ اپ٨ے واٟس ابوز٧از، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ ا ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

 ٕ َوأک ٨ًَِٔس ک١ُِّ َػََلة ًٔی َْل٣ََزِتُُه٥ِ بٔاٟشِّ ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ ِوََل أَِ٪ أَُط َٟ 

 ہبیتق نب دیعس، ناکل اےنپ فادل اوبزاند، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ارگ ںیم

 اتم ےک ےیل دوشاری ہن اتھجمس وت ںیم اؿ وک رہ امنز ےک فاےطس وسماک رکےن اک مکح )الزؾ رقار( داتی۔

 فادل اوبزاند، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعہبیتق نب دیعس، ناکل اےنپ  :  رافی

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

  

 ابب رہ فتق وسماک رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ابب رہ فتق وسماک رکان

     8    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خرش٦، ًیسٰی و اب٩ یو٧ص، ٣شٌز، ٣٘سا٦ و اب٩ رشیٍ، حرضت رشیح ب٩ حبا٪ :  راوی

ٔ َوهَُو اب٩ُِ رُشَ  َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ث٨ََا ًٔیَسی َوهَُو اب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ٠ُُِٗت أَِخبََر٧َا  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  یِٕح 

ائَٔظَة بٔأَیِّ َط  ٌَ ٔ َوأک ٟ َِٟت بٔاٟشِّ ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َزَخ١َ بَِیَتُه  َّی اہللُ   ِیٕئ کَاَ٪ َیِبَسأُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

یلع نب رشخؾ، ٰیسیع ف انب ویسن، رعسم، دقماؾ ف انب رشعی، رضحت رشحی نب ةحؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ 

ھا  ےس درایتف ایک ہک بج ر

 

عی

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکمؿ ںیم رشتفی ےل اجےت وت رھگ ںیم بس ےس دصہقی ریض اہلل 

ھا  ےن رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسماک ےس رشفاعت 

 

عی

ےلہپ سک اکؾ ےس رشفع رفناےت؟ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

 رفناےت )ینعی بس ےس ےلہپ وسماک رکےت(۔

 سن، رعسم، دقماؾ ف انب رشعی، رضحت رشحی نب ةحؿیلع نب رشخؾ، ٰیسیع ف انب وی :  رافی

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

  

 دیپایشئ ںیتنس ےسیج ہنتخ فریغہ رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دیپایشئ ںیتنس ےسیج ہنتخ فریغہ رکےن اک ایبؿ

     9    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب   ٍُ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٤َُِٟشیَّٔب أَِخبََر٧َا ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٔطَهإب 

 ٔ ةُ َخ٤ِْص أَلِختَٔتاُ٪ َوأَلِست ِْٔٔطَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ٔی٥ُ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ِ٘ ََ ارٔٔب َو ؽُّ اٟظَّ َٗ ِحَسازُ َو

ُٕ اِْلٔبِٔم  ارٔ َو٧َِت َٔ  اِْلَِه

بہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی احرث نب نیکسم، انب ف

( وموھچنں ےک ابؽ 5( انػ ےک ےچین ابؽ اکانٹ )5( ہنتخ رکاان )5یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااشد رفناای اپچن اایشء دیپایشئ ںیتنس ںیہ )

 )ذموکرہ امتؾ ںیتنس  ےلھچ رضحات اءایبء ےس  یل آریہ ںیہ افر اؿ وتنسں وک تنس اربایمی ( ولغبں ےک ابؽ اکانٹ0( اننخ اکانٹ )8اکانٹ )

 یھب اہک اجات ےہ(۔

 احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اننخ اکےنٹ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اننخ اکےنٹ اک ایبؿ

     10    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَب ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َّزا  ٌِ ُت ٣َ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ی هَُزیَِزَة اِْل

ُٕ اِْلٔبِ  ارٔٔب َو٧َِت ؽُّ اٟظَّ َٗ  ٔ ة ِْٔٔطَ ِٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ارٔ َٗ َٔ ٠ٔی٥ُ اِْلَِه ِ٘ ََ ٔم َو

ِٟدَٔتاُ٪   َوأَلِستِٔحَسازُ َوا

دمحم نب دبعاالیلع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

( انػ ےک 8( اننخ اکانٹ )5ےک ابؽ اصػ رکان ) ( لغب5( وموھچنں اک رتکان )5فملس ےن اراشد رفناای ہک اپچن زیچںی دیپایشئ ںیتنس ںیہ )

 ( ہنتخ رکان۔0ےچین ےک ابؽ اصػ رکان )

 دمحم نب دبعاالیلع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااھکڑےن اک ایبؿ۔لغب ےک ابؽ 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لغب ےک ابؽ ااھکڑےن اک ایبؿ۔

     11    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ب٩ِٔ َیزٔیَس 

٠ٔی٥ُ  ِ٘ ََ ُٕ اِْلٔبِٔم َو ا٧َٔة َو٧َِت ٌَ ِٟ ُٙ ا ِٟدَٔتاُ٪ َوَح٠ِ ةٔ ا ِْٔٔطَ ِٟ ا٢َ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َ  َػل ارٔٔب اِْل ارٔ َوأَِخُذ اٟظَّ َٔ  ِه

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ےک ابؽ رتکان ( ومھچن0( اننخ رتاانش )8( لغب ےک ابؽ ااھکڑان )5( انػ ےک ےچین ابؽ ومڈنانھ )5( ہنتخ رکان )5فآہل فملس ےن رفناای )

 دیپایشئ ںیتنس ںیہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابب انػ ےک ےچین ےک ابؽ اکےنٹ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ابب انػ ےک ےچین ےک ابؽ اکےنٹ اک ایبؿ

     12    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، ح٨و٠ہ ب٩ ابوسٔیا٪، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٠َیِ  ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ أَبٔی ُس ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب   ٍُ هٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ

ا٧َةٔ  ٌَ ِٟ ُٙ ا ارٔٔب َوَح٠ِ ارٔ َوأَِخُذ اٟظَّ َٔ ؽُّ اِْلَِه َٗ ةُ  ِْٔٔطَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

انب فبہ، ہلظنح نب اوبایفسؿ، انعف، رضحت دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص احرث نب نیکسم، 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اننخ اکانٹ ومھچن رتکان افر انػ ےک ےچین ابؽ اکانٹ )اؿ وک ومڈنانھ( دیپایشئ تنس ےہ۔



 

 

 وبایفسؿ، انعف، رضحت دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنعاحرث نب نیکسم، انب فبہ، ہلظنح نب ا :  رافی

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

  

 ومھچن رتکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومھچن رتکان

     13    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ححز، ًِیسة ب٩ ح٤یس، یوسٕ ب٩ ػہیب، حِیب ب٩ يشار، زیس ب٩ ار٥ٗ رضی اہلل ٨ًہًلی  :  راوی

٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َيَشارٕ  َٕ ب٩ِٔ ُػَهِیٕب  ٩ًَِ یُوُس ًَِٔیَسةُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ َٗ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِر  

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٠َِیَص ٨٣َّٔا َٗ َٓ ٥ِ َیأُِخِذ َطارٔبَُه  َٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  َّی اہللُ   َػل

یلع نب رجح، دیبعة نب دیمح، ویفس نب بیہص، بیبح نب اسیر، زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 مہ ںیم ےس ںیہن۔ ینعی اؿ اک ہی لمع امہرے رطہقی ےک الخػ ےہ۔فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ومھچن ےک ابؽ ہن اکےٹ فہ 

 یلع نب رجح، دیبعة نب دیمح، ویفس نب بیہص، بیبح نب اسیر، زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےس قلعتمذموکرہ اایشء یک دمت 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذموکرہ اایشء یک دمت ےس قلعتم



 

 

     14    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، جٌرف، اب٩ س٠امی٪، ابو٤ًزا٪ جونی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

رَفْ هَُو  ٌِ ث٨ََا َج ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا  َت  َّٗ ا٢َ َو َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ َِٟحِونٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ا  ٪َ اب٩ُِ ُس٠َامِیَ

ٕٔ اِْلٔبِٔم أَِ٪ ََل  ا٧َٔة َو٧َِت ٌَ ِٟ ٙٔ ا ارٔ َوَح٠ِ َٔ ٠ٔی٥ٔ اِْلَِه ِ٘ ََ ارٔٔب َو ؽِّ اٟظَّ َٗ ٥َ فٔی  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َ َػل ث ِٛ ٌٔيَن یَِو٣ّا  ٧َتِرَُک أَ ََ َر ٩ِ٣ٔ أَِر

َِٟی٠َّة  ٌٔيَن  ََ ی أَِر ا٢َ ٣َزَّّة أَُِخَ َٗ  َو

نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ہبیتق، رفعج، انب امیلسؿ، اوبرمعاؿ وجین، رضحت اسن

ےن افر اننخ اکےنٹ افر انػ ےک ےچین ےک ابؽ افر لغب ےک ےن مہ ولوگں ےک فاےطس دح افر دمت رقمر رفنا دی ےہ ہی ہک ومھچن ےک رتک

 ابؽ اصػ رکےن ںیم۔

 ہبیتق، رفعج، انب امیلسؿ، اوبرمعاؿ وجین، رضحت اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  افر داڑیھ ےک وھچڑےن اک ایبؿومھچن ےک ابؽ رتکےن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومھچن ےک ابؽ رتکےن افر داڑیھ ےک وھچڑےن اک ایبؿ

     15    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیسہلل ب٩ سٌیس، یحٌی و اب٩ سٌیس، ًِیسہلل، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی هَُو اب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ

ُٔوا ا٠َِّٟهی ًِ َوارَٔب َوأَ ُٔوا اٟظَّ ا٢َ أَِح َٗ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 



 

 

، ییحی ف انب دیعس، دیبعہلل، انعف، رضحت دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دیبعہلل نب دیعس

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای وموھچنں وک مک رکف افر ڈاڑویھں وک وھچڑف )ینعی ڑباھؤ(۔

  انب رمع ریض اہلل ہنعدیبعہلل نب دیعس، ییحی ف انب دیعس، دیبعہلل، انعف، رضحت دبعاہلل :  رافی

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

  

 اشیپب اپاخہن ےک ےئل دفر اجان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب اپاخہن ےک ےئل دفر اجان

     16    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، ابوجٌرف خلیم، ٤ًير ب٩ یزیس، حارث ب٩ ٓـی١ و ٤ًارة ب٩ خزی٤ة ب٩ ثابت، حرضت  :  راوی

 ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی رقاز

َِٟدِلیٔمُّ ٤ًَُيِرُ  رَفٕ ا ٌِ ث٨ََا أَبُو َج ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ بِ أَِخبََر٧َا  ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ُ َیزٔیَس 

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ ِجُت ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ازٕ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی رُقَ ًَ  ٩ًَِ ِی١ٕ َو٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ ُخزَی٤ََِة ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ـَ ٔلَی ُٓ ٥َ إ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

َِٟحاَجةَ  َِٟدََلٔئ َوکَاَ٪ إَٔذا أََراَز ا َس  ا ٌَ  أََِ

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، اوبرفعج یمطخ، ریمع نب سیدی، احرث نب لیضف ف امعرة نب زخۃمی نب باتب، رضحت دبعارلنمح نب ایب رقاد 

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اضقےئ احتج ےک ےئل ایگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اضقےئ احتج ےک ےئل اجےت وت دفر ےلچ اجےت )اس یک فہج ہی ےہ ہک اتہک رتس رپ ولوگں یک اگنہ ہن زپے(۔سج فتق 

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، اوبرفعج یمطخ، ریمع نب سیدی، احرث نب لیضف ف امعرة نب زخۃمی نب باتب، رضحت دبعارلامحؿ  :  رافی

 نب ایب رقاد



 

 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب اپاخہن ےک ےئل دفر اجان

     17    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤ٌی١، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حرضت ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ُِِٟٔيرَ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٤ِزٕو  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  َبَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ة

 ٔ ََٓذَهَب َٟٔحاَجت ا٢َ  َٗ َس  ٌَ ٤َِِٟذَهَب أََِ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َذَهَب ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ أََتِیُتُه ًَ َٓ ا٢َ ائِتٔىٔی بَٔوُؿوٕئ  َ٘ َٓ  ٔ ارٔه َٔ ٔف أَِس ٌِ ََ هٔ َوهَُو فٔی 

ارٔ َ٘ ِٟ ٕ ا َٔير َٛ رَفٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ٌِ ٌٔی١ُ هَُو اب٩ُِ َج ِیُذ إِٔس٤َ ا٢َ اٟظَّ َٗ ئِن  َّٔ ُِٟد ًَلَی ا أَ َو٣ََشَح  ََٓتَوؿَّ  ُئ بَٔوُؿوٕئ 

نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  یلع نب رجح، اامسلیع، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت ریغمہ

فملس سج فتق اضقےئ احتج ےک ےئل رشتفی ےل اجےت وت دفر رشتفی ےل اجےت یسک رفس ںیم اکی دؿ بج آپ یلص اہلل ہیلع 

 آؤ نان ہچ ںیم فوض اک اپین ےل رک فآہل فملس اضقےئ احتج ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ وت ھجم ےس رفناای مت ریمے ےئل فوض اک اپین ےل رک

 احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر ومزفں رپ حسم ایک۔

 یلع نب رجح، الیعمس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اضقےئ احتج ےک ےیل دفر ہن اجان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک ےیل دفر ہن اجان



 

 

     18    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ٤ًیع، ط٘یٙ، حرضت حذئہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َٗ أَِخبََر٧َا  َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اِْل َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٍَ إِٔسَح ی ٣َ ِٔ ٨ُِت أ٣َِ ُٛ ا٢َ 

َٓت٨ََ  ائ٤ّٔا  َٗ َبا٢َ  َٓ ِو٦ٕ  َٗ ٔلَی ُسَباكَٔة  َٓا٧َِتَهی إ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َْ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی ََفَ ًََِِ٘ٔیهٔ َحً ٨ُِت ٨ًَِٔس  ُٛ انٔی َو ًَ َس َٓ ٨ًَُِه  ِیُت  حَّ

ِیهٔ  َّٔ ًَلَی ُخ َ َو٣ََشَح  أ  ث٥َُّ َتَوؿَّ

ی ہ فآہل ف ملس ےک 
ہ عل
لل
، قیقش، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص ا

 

ش

می 
ع

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، 

آپ ایلصہلل ہیلع فآہل ف ملس وقؾ ےک وکڑے رپ ےچنہپ۔ آپ ایلصہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک اسھت اج راہ اھت۔ اہیں کت ہک 

ی ہ فآہل فملس ےن ےھجم البای افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع 
ہ عل
لل
اشیپب ایک ںیم آپ ایلصہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس ٹہ ایگ۔ آپ ایلص

ہلل ہیلع فآہل فملس اشیپب ےس افرغ وہ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکا اھت۔ اہیں کت ہک آپ ایلص

 ایک افر ومزفں رپ حسم ایک۔

، قیقش، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ش

می 
ع

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، 

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

  

 ابب اپاخہن ےک ےئل اجےن ےک فتق یک داع

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ابب اپاخہن ےک ےئل اجےن ےک فتق یک داع

     19    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اس٤ٌی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  ٔ ب٩ِٔ ُػَهِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  َٕ ٔ اٟ



 

 

 ٔ٣ ََ ٔ ِّی أًَُوذُ ب ٔن ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ إ َٗ َِٟدََلَئ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َزَخ١َ ا َِٟدَبائٔٔث اہللُ  ُِٟدبُٔث َوا  ٩ِ ا

ااحسؼ نب اربامیہ، اامسلیع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ؾ فآہل فملس بج اضقےئ احتج ےک ےئل رشتفی ےل اجےت وت رفناےت ای اہلل ںیم ھجت ےس انپہ نااتگن وہں وھبوتں افر ڑچولیں )ااسق

 اطیشؿ( ےس۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، الیعمس، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اضقےئ احتج ےک فتق ہلبق یک اجبن ہنم رکےن یک اممتعن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک فتق ہلبق یک اجبن ہنم رکےن یک اممتعن

     20    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوك٠حہ، رآٍ ب٩ اسحاٚ،  :  راوی

 حرضت ابوایوب رضی اہلل ٨ًہ

ُس  ا٢َ حَ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش َْ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ٔ ثَىٔی ٣َاٟ سَّ

 َ ٍَ أَبَا أَیُّوَب اِْل َّهُ َس٤ٔ َٙ أ٧َ ٍٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٔ ٩ًَِ َرآ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  َٙ ب٩ِٔ  و٢ُ َواہللٔ ٣َا ٩ًَِ إِٔسَح ُ٘ ِنَؼارٔیَّ َوهَُو ب٤َِٔٔرَ َي

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َذَهَب أَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ ایٔیٔص َو ٔ اِلََکَ ٍُ بَٔهٔذه َٕ أَِػ٨َ ِی َٛ َِٟبِو٢ٔ أَِزرٔی  ائٔٔم أَِو ا َِ ِٟ ٔلَی ا ٥ِ إ ُٛ َحُس

ِِٟ٘ٔب٠ََة َوََل يَ  ب١ِٔ ا ِ٘ ََل َيِشَت  ِشَتِسبٔزَِهآَ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، راعف نب ااحسؼ، رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک سج فتق فہ کلم رصم ںیم رےتہ ےھت وت اس رطح ےس رفناےت ہک دخا یک مسق ریمی ھجمس ںیم ںیہن آات ہک ںیم اؿ تیب 



 

 

ےک اسھت ایک رکفں؟ )اؿ اک رخ تیب اہلل یک اجبن اھت( احالہکن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت االخلؤں 

ںیم ےس وکیئ صخش اشیپب اپاخہن ےک ےئل اجےئ وت ہلبق یک اجبن ہن وت رہچہ رکے افر ہن تشپ رکے ہکلب رشمؼ ای رغمب یک اجبن رخ 

 ایک رکف۔

 ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، راعف نب ااحسؼ، رضحت اوباویب ریض اہلل دمحم نب ہملس :  رافی

 ہنع

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

  

 اممتعناشیپب ای اپاخہن رکےن ےک فتق تیب اہلل یک اجبن تشپ رکےن یک 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب ای اپاخہن رکےن ےک فتق تیب اہلل یک اجبن تشپ رکےن یک اممتعن

     21    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، ًلا ب٩ یزیس، حرضت ابوایوب انؼاری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُس  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ًََِیهٔ  ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ 

 ُٗ ٩ِٜٔ رَشِّ ائٕٔم أَِو بَِو٢ٕ َوَل َِ ٔ ِشَتِسبٔزُوَها ٟ ََ ِِٟ٘ٔب٠ََة َوََل  ب٠ُٔوا ا ِ٘ ِشَت ََ ا٢َ ََل  َٗ  ٥َ بُواَوَس٠َّ  وا أَِو ََغِّ

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اطع نب سیدی، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن اراشد رفناای مت ںیم ےس بج وکیئ صخش اضقےئ احتج ےک ےئل اجےئ وت رہچہ ہلبق یک اجبن رکےک ہن ےھٹیب ہکلب رشمؼ ای رغمب 

  رطػ رک ےک ےھٹیب۔یک

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اطع نب سیدی، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ااصنری وقعیب نب اربامیہ، دنغر، رمعم، انب اہشب، اطع نب سیدی، رضحت اوب اویب

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وقعیب نب اربامیہ، دنغر، رمعم، انب اہشب، اطع نب سیدی، رضحت اوب اویب ااصنری

     22    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًہيٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٨ُسر، ٤ٌ٣ز، اب٩ طہاب، ًلاء ب٩ یزیس، حرضت ابوایوب انؼاری رضی اہلل  :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ٔطَهإب  َٗ ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٨َُُِسْر  َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب  أَِخبََر٧َا َي ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ

 ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِٚ أَِو اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٩ِٜٔ ُٟٔیرَشِّ ِِٟ٘ٔب٠ََة َوَل ب١ِٔ ا ِ٘ َََٓل َيِشَت ائَٔم  َِ ِٟ ٥ِ ا ُٛ َذا أَتَی أََحُس

زِِّب  َِ  ُٟٔی

وقعیب نب اربامیہ، دنغر، رمعم، انب اہشب، اطعء نب سیدی، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش اشیپب، اپاخہن رکےن ےک ےئل اجےئ وت تیب اہلل یک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک 

 اجبن رہچہ رک ےک ہن ےھٹیب ہکلب رشمؼ ای رغمب یک اجبن ہنم رک ےک ےھٹیب

 وقعیب نب اربامیہ، دنغر، رمعم، انب اہشب، اطعء نب سیدی، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکمانت ںیم اشیپب اپاخہن ےک فتق تیب اہلل یک اجبن رہچہ ای تشپ رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکمانت ںیم اشیپب اپاخہن ےک فتق تیب اہلل یک اجبن رہچہ ای تشپ رکان



 

 

     23    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، یحٌٰی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، واسٍ ب٩ حبا٪، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٍٔ ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  هٔ َوأس ِّ٤ًَ  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  أَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ بَِیت٨َٔا ََفَ ًَلَی َهِهز ِیُت  َ٘ ََ ِس اِر َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ب١َٔ  ًَ ِ٘ ٨َََِٟٔتئِن ٣ُِشَت ًَلَی   ٥َ َوَس٠َّ

ٔسٔض َٟٔحاجَ  ِ٘ ٤َِٟ  تٔهٔ بَِیٔت ا

ہبیتق نب دیعس، ناکل، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، فاعس نب ةحؿ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

)اکی رفز( ںیم اےنپ اکمؿ یک تھچ رپ ڑچاھ وت ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف 

 رپ اضقےئ احتج ےک ےئل ےھٹیب وہےئ ےھت افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ تیب ادقملس یک رطػ اھت۔ اوٹنیں

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، فاعس نب ةحؿ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابب اضقےئ احتج ےک فتق رشؾ اگہ وک داںیئ اہھت ےس وھچےن یک اممتعن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ابب اضقےئ احتج ےک فتق رشؾ اگہ وک داںیئ اہھت ےس وھچےن یک اممتعن

     24    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ زرست، ابواس٤اًی١، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہ، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َّازُ  َ٘ ِٟ ٌٔی١َ َوهَُو ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو إِٔس٤َ َٗ ًَِبَس أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ زُُرِسَت  ٕ أَ٪َّ  َٔير َتاَزَة َٛ َٗ اہللٔ ب٩َِ أَبٔی 



 

 

ََل َیأُِخِذ ذَ  َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ إَٔذا بَا٢َ أََحُس َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ثَُه  ُه بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ َحسَّ  ََکَ

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ایبؿ رفناےت ںیہ ییحی نب درتس، اوباامسلیع، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض ا

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق مت ںیم ےس وکیئ صخش اشیپب رکے وت اس وک اچےیہ ہک وضع وصخمص وک 

 (داںیئ اہھت ےس ہن ڑکپے )ہی مکح داںیئ اہھت ےک ارتحاؾ یک فہج ےس ےہ

  نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنعییحی نب درتس، اوباامسلیع، ییحی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ابب اضقےئ احتج ےک فتق رشؾ اگہ وک داںیئ اہھت ےس وھچےن یک اممتعن

     25    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از ب٩ رسی، وٛیٍ، ٫ظا٦، یحٌی، ابوَٛير، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہ، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

یِّ  ٔ َٗ  أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َتاَزَة  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ  ٕ َٔير َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی هَُو اب٩ُِ أَبٔی   ٕ ٩ًَِ هَٔظا٦  ٍٕ ا٢َ ٩ًَِ َوٛٔی

ُه بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ  َََٓل ی٤ََصَّ َذََکَ َِٟدََلَئ  ٥ِ ا ُٛ ٥َ إَٔذا َزَخ١َ أََحُس ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

نب رسی، فعیک، اشھؾ، ییحی، اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل انھد 

 فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت ںیم ےس وکیئ صخش اشیپب رکے وت اانپ وضع وصخمص داںیئ اہھت ےس ہن وھچےئ۔

 ، اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنعانھد نب رسی، فعیک، اشھؾ، ییحی :  رافی

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

  

 رحصا ںیم ڑھکے وہ رک اشیپب رکےن اک ایبؿ



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رحصا ںیم ڑھکے وہ رک اشیپب رکےن اک ایبؿ

     26    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣و١٣ ب٩ ہظا٦، اس٤ٌی١، طٌبة، س٠امی٪، ابووائ١، حذئہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی َوائ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ا٢َ أَِخبََر٧َا ُط َٗ ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ١ُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُؤ٣َّ َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ١ٕ  َٔ حَُذِي

ائ٤ّٔا َٗ َبا٢َ  َٓ ِو٦ٕ  َٗ ٥َ أَتَی ُسَباكََة  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

، امیلسؿ، اوبفالئ، ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی 

 

ی ة
ع

 

وملم نب اشہؾ، اامسلیع، ص

 رپ رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک اشیپب ایک۔وقؾ ےک وکڑا )ےنکنیھپ یک ہگج( 

، امیلسؿ، اوبفالئ، ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ع

 

 وملم نب اشہؾ، الیعمس، ص

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ڑھکے وہ رک اشیپب رکےن اک ایبؿرحصا 

     27    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابووائ١، حرضت حذئہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ْس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ا٢َ إٔ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َة  َٔ ُت أَبَا َوائ١ٕٔ أَ٪َّ حَُذِي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ُط

ائ٤ّٔا َٗ َبا٢َ  َٓ ِو٦ٕ  َٗ ٥َ أَتَی ُسَباكََة  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، وصنمر، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس



 

 

 وقؾ ےک وکڑا داؿ رپ رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاہں رپ ڑھکے وہ رک اشیپب ایک۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، وصنمر، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رحصا ںیم ڑھکے وہ رک اشیپب رکےن اک ایبؿ

     28    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ًِیساہلل، بہز، طٌبہ، س٠امی٪ و ٨٣ؼور، ابووائ١، حرضت حذئہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا َ٪ َو٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا بَِهزْ  َٗ ُ٪ ب٩ُِ ًَُِِیٔس اہللٔ  َة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ  ُس٠َامِیَ َٔ ٩ًَِ حَُذِي َوائ١ٕٔ 

ا٢َ ُس  َٗ ائ٤ّٔا  َٗ َبا٢َ  َٓ  ٕ ِو٦ َٗ ٔلَی ُسَباكَةٔ  ی إ َِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ ًَ َّی اہللُ  ٥َِٟ یَِذَُکِ ٨ِ٣َُؼوْر َػل ِیهٔ َو َّٔ ًَلَی ُخ ُ٪ فٔی َحٔسیَٔهٔ َو٣ََشَح  ٠َامِیَ

٤َِِٟشَح   ا

امیلسؿ نب دیبع اہلل، زہب، ہبعش، امیلسؿ ف وصنمر، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک اشیپب ایک۔ امیلسؿ ےن اس فآہل فملس اکی وقؾ ےک وکڑے رپ رشتفی ےل ےئگ افر آپ یلص ا

دقر ااضہف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں رپ حسم ایک۔ نکیل وصنمر ےن اینپ رفاتی ںیم حسم رکےن ےک ابرے ںیم 

 ذترکہ ںیہن ایک

 ذحہفی ریض اہلل ہنعامیلسؿ نب دیبعاہلل، زہب، ہبعش، امیلسؿ ف وصنمر، اوبفالئ، رضحت  :  رافی

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

  

 اکمؿ ںیم ھٹیب رک اشیپب رکان



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکمؿ ںیم ھٹیب رک اشیپب رکان

     29    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، رشیَ، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  یِٕح  ٔ ب٩ِٔ رُشَ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  َْ ی ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا رَشٔ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٥َُِٜ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  أَِخبََر٧َا  ٩ِ٣َ َحسَّ

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ُٗوُه ٣َا کَاَ٪ یَبُو٢ُ إَٔلَّ َجأّٟشاَػل َؼسِّ َُ ََل  َٓ ائ٤ّٔا  َٗ ٥َ بَا٢َ  َّ٠ 

یلع نب رجح، رشکی، دقماؾ نب رشحی، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ڑھکے وہ رک اشیپب ایک رکےت ےھت وت مت اس ےک وقؽ ےک قلعتم وج صخش مت ولوگں ےس ہی ایبؿ رکے ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وک اچس ہن ناانن ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب ریغب اشیپب ںیہن ایک رکےت ےھت۔

 یلع نب رجح، رشکی، دقماؾ نب رشحی، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یسک ےش یک آڑ ںیم اشیپب رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یسک ےش یک آڑ ںیم اشیپب رکان

     30    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًہہ٨از ب٩ رسی، ابو٣ٌاویہ، ٤ًیع، زیس ب٩ وہب، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ حش٨ہ رضی اہلل  :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوهِٕب  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ یِّ  ٔ ٠َِی٨َا أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ًَ َد  ا٢َ ََخَ َٗ اب٩ِٔ َحَش٨ََة 



 

 

ٔة  َٗ َر َهِیَئةٔ اٟسَّ َٛ  ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوفٔی یَسٔه َّی اہللُ  ِو٦ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیَها  ٔ َبا٢َ إ َٓ َها  َٔ َها ث٥َُّ َج٠ََص َخ٠ِ ٌَ َوَؿ َٓ

 ُ ائٔی١َ کَا٧ ٤ِٔ٠ًََت ٣َا أََػاَب َػاحُٔب بَىٔی إرِٔسَ ا٢َ أََو ٣َا  َ٘ َٓ هُ  ٌَ َش٤ٔ َٓ ٤َِٟزِأَةُ  ٤َا َتبُو٢ُ ا َٛ وا إَٔذا أََػابَُه٥ِ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ ا٧ُِوزُوا یَبُو٢ُ 

ُؿوُه  َِٟبِو٢ٔ رَقَ ٔ ا بِرٔه َٗ َب فٔی  ذِّ ٌُ َٓ ٨ََهاه٥ُِ َػاحٔبُُه٥ِ  َٓ ارٔیٔف  َ٘ ٤َِٟ  بٔا

، زدی نب فبہ، رضحت دبعارلنمح نب ہنسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ش

می 
ع

انہد نب رسی، اوباعمفہی، 

 اہھت ابمرک ںیم ڈاھؽ  یسی اکی یئ ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں ےک اپس رشتفی الےئ افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

یھت وت آپ ےن اس وک اےنپ اسےنم راھک افر اس یک آڑ ںیم ھٹیب رک اس یک رطػ اشیپب ایک۔ وت وقؾ ےک ضعب رشمنیک )اکی رفاتی 

 اہلل ےک اطمقب وہید( ےن اہک ہک اؿ وک دوھکی ہک ہی یبن سک رطہقی ےس وخانیت یک رطح ےس اشیپب رکےت ںیہ، انجب روسؽ رکمی یلص

 ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک اراشد رفناای ایک مت اس ابت ےس فافق ںیہن وہ ہک وج ہک وقؾ ینب ارسالیئ ےک اکی صخش وک یچنہپ افر وقؾ ینب

۔ ارسالیئ ےک ےئل ہی دہاتی یھت ہک بج اؿ ےک ڑپکے رپ اناپیک گل اجیت یھت وت اؿ وک فہ ڑپکا اناپیک یک ہگج ےس اکٹ ڈاےنل اک مکح وہات

 سپ اکی صخش ےن اؿ وک ااسی رکےن افر ڑپکا اکٹ ڈاےنل ےس عنم ایک وت اس فہج ےس فہ صخش ذعاب ربق ںیم التبم وہا۔

، زدی نب فبہ، رضحت دبعارلنمح نب ہنسح ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ش

می 
ع

 انہد نب رسی، اوباعمفہی، 

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

  

 اشیپب ےس ےنچب اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب ےس ےنچب اک ایبؿ

     31    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، وٛیٍ، ٤ًیع، كاؤض، حرضت ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ٣َزَّ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ُث  ُت ٣َُحاهّٔسا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی یِّ  ٔ اَّٟسَّ

 ٔ ب َٛ بَأ٪ فٔی  ذَّ ٌَ بَأ٪ َو٣َا ُي ذَّ ٌَ َُّه٤َا ُي ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ بَِری٩ِٔ  َٗ ًَلَی   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕ أ٣ََّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓکَاَ٪ ََل َيِشت٨َِزُٔه ٩ِ٣ٔ ير ا هََذا 



 

 

 ًَ َزَض  َِ َٓ ُه بٔاث٨َِئِن  َّ٘ َظ َٓ ٔشیٕب َركِٕب  ٌَ ًَا َٔ ی بٔا٤َّ٨ٟٔی٤َٔة ث٥َُّ َز ِٔ َّهُ کَاَ٪ ی٤َِ إ٧ٔ َٓ ا هََذا  ًَلَی هََذا َواحّٔسا بَِؤٟهٔ َوأ٣ََّ لَی َهَذا َواحّٔسا َو

 ٥ِ َٟ ٨ًَُِه٤َا ٣َا   ُٕ َّٔ ٠َُّه یَُد ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٥ِ یَِذَُکِ كَاُوّسا ث٥َُّ  َٟ ًَبَّإض َو ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس  هُ ٨ِ٣َُؼوْر َرَواُه  َٔ َٟ  یَِیَبَشا َخا

، اطؤس، رضحت دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

ش

می 
ع

انہد نب رسی، فعیک، 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اؿ دفونں ربقفں ےک رمدفں وک ذعاب دای اج راہ ےہ فملس دف ربقفں ےک اپس ےس سگرے افر آپ یلص اہلل

 اج رےہ ںیہ ہکلب اؿ ںیم ےس اکی صخش اشیپب ےس ںیہن اتچب اھت افر دفرسا 

 

افر ہی ولگ یسک ڑبی فہج ےک ببس ذعاب ںیہن دی 

ےن وجھکر یک یک اتزہ اشخ اگنمیئ افر اس وک درایمؿ ےس دف صخش لغچ وخری ںیم التبم راتہ اھت۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ڑکٹے ےئک افر رہ اکی رمدہ یک ربق رپ اکی اکی اشخ اگڑ دی افر رفناای ہک وہ اتکس ےہ ہک سج فتق کت ہی دفونں اشںیخ کشخ ہن 

 وہں اس فتق کت اؿ دفونں وصخشں ےک ذعاب ںیم فیفخت وہ اجےئ۔

، :  رافی

 

ش

می 
ع

 اطؤس، رضحت دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع انہد نب رسی، فعیک، 

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

  

 ربنت ںیم اشیپب رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ںیم اشیپب رکان

     32    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ایوب ب٩ ٣ح٤س، ححاد، اب٩ جزیخ، حٜی٤ة ب٨ت ا٣ی٤ہ، حرضت ا٣ی٤ہ ب٨ت حرضت رٗی٘ہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

َِٜی٤َةُ  ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرِتىٔی حُ َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َِٟوزَّ ٕس ا َها أ٣َُ  أَِخبََر٧َا أَیَّوُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٣ُِّ ِی٤ََة ب٨ُِٔت أ٣َُِی٤ََة 

ُه  ٌُ ـَ ًَِیَسإ٪ یَبُو٢ُ ٓٔیهٔ َوَي َسْح ٩ِ٣ٔ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ا َٗ َة  َ٘ ِی َٗ ٔ ب٨ِٔٔت ُر یز ٔ  َتِحَت اَّٟسَّ

 تنب اہمیم، رضحت اہمیم تنب رضحت رہقیق ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

 

 مة
حکی
ؽ رکمی یلص اویب نب دمحم، اجحج، انب رججی، 



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل ڑکلی اک اکی ایپہل اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ایپہل ںیم اشیپب ایک رکےت افر اس وک اےنپ تخت ےک

 ےچین رھک ےتیل۔

 تنب اہمیم، رضحت اہمیم تنب رضحت رہقیق ریض اہلل اہنع :  رافی

 

 مة
حکی
 اویب نب دمحم، اجحج، انب رججی، 

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

  

 تشط ںیم اشیپب رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تشط ںیم اشیپب رکان

     33    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہا٤ًزو ب٩ ًلی، ازہز، اب٩ ًو٪، ابزاہی٥، اسوز، حرضت  :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ًَِوٕ٪  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَِزَهزُ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ  َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َّی أَِخبََر٧َا  وُٟوَ٪ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ َِٟت َي ا َٗ ًَائَٔظَة 

 َ٘ َٟ ًَلٓٔیٕ  ٔلَی  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِوَصی إ ًَ ِیُذ اہللُ  ا٢َ اٟظَّ َٗ إٔلَی ٩ِ٣َ أَِوَصی  َٓ زُ  ٌُ ُشُه َو٣َا أَِط ِٔ ِت َن ََ َٓا٧َِد٨َ ِشٔت َٟٔیبُو٢َ ٓٔیَها  ًَا بٔاٟلَّ ِس َز

اُ٪  َّ٤ ٕس اٟشَّ ٌِ  أَِزَهزُ هَُو اب٩ُِ َس

 روسؽ رکمی رمعف نب یلع، ازرہ، انب وعؿ، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ ےتہک ںیہ ہک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع وک فتیص رفنایئ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی تشط اشیپب رکےن ےک فاےطس 

 بلط رفناای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مسج ابمرک دفرہا وہایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااسحس ہن وہا رھپ ولعمؾ ںیہن

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک وک فتیص رفنایئ۔

 رمعف نب یلع، ازرہ، انب وعؿ، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 وسراخ ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن

 اپیک اک ایبؿ :   باب

 وسراخ ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن

     34    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے، ٗتازہ، حرضت ًبساہلل ب٩ رسجص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ َٗ ٌٔیٕس  ٔجَص أَ٪َّ ٧َٔيیَّ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ رَسِ

اُٟ  َٗ ٥ِ فٔی ُجِْحٕ  ُٛ ٩ََّٟ أََحُس ا٢َ ََل یَبُو َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََّها اہللٔ َػل ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ ا٢َ ُي َٗ ِٟحُِْحٔ  َِٟبِو٢ٔ فٔی ا ُه ٩ِ٣ٔ ا َتاَزَة َو٣َا یَُِکَ َ٘ ٔ وا ٟ

ِٟح٩ِّٔ   ٣ََشا٩ُٔٛ ا

دیبع اہلل نب دیعس، اعمذ نب اشہؾ، اےنپ فادل ےس، اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب رسسج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ 

ای مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش یسک وسراخ ںیم اشیپب ہن رکے ولوگں ےن اہک ہک وسراخ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفنا

 ےک ادنر اشیپب رکان سک فہج ےس رکمفہ وہا۔ اوہنں ےس اہک ہک وسراوخں ںیم انجت رےتہ ںیہ۔

 دیبعاہلل نب دیعس، اعمذ نب اشہؾ، اےنپ فادل ےس، اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب رسسج ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن اک ایبؿ



 

 

     35    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ابوزبير، حرضت جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َبِو٢ٔ فٔی أَِخبََر٧َا  ِٟ ٩ًَِ ا َُّه ٧ََهی  ٥َ أ٧َ ِیهٔ َوَس٠َّ

٤َِٟأئ   اٟزَّاٛٔسٔ ا

ہبیتق، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رےک وہےئ اپین )وج اکی 

 ہگج رہھٹ اجےئ( ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن رفنایئ۔

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 لسغ اخہن ںیم اشیپب رکان عنم ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ اخہن ںیم اشیپب رکان عنم ےہ

     36    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسا٠٤َٟ، حش٩، حرضت ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ رضی اہلل ٨ًہًلی ب٩ ححز، اب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، اطٌث ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبسٔ ا ٔث ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔک  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ   ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ١ٕ َّٔ َِ َِٟوِسَوأض ٨ِ٣ٔهُ ٣ُ َة ا ًَا٣َّ إٔ٪َّ  َٓ هٔ  ٥ِ فٔی ٣ُِشَتَح٤ِّ ُٛ ٩ََّٟ أََحُس ا٢َ ََل یَبُو َٗ  ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

یلع نب رجح، انب ابمرک، رمعم، اثعش نب دبعاکلمل، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ 

 مت ںیم ےس وکیئ صخش )یسک( لسغ اخہن ںیم )رہسگ( اشیپب ہن رکے ویکہکن اس لمع رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای



 

 

 ںیم ارثک فاسفس دیپا وہےت ںیہ۔

 یلع نب رجح، انب ابمرک، رمعم، اثعش نب دبعاکلمل، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اشیپب رکےن فاےل صخش وک السؾ رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب رکےن فاےل صخش وک السؾ رکان

     37    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ُیَل٪، زیس ب٩ حباب و ِٗیؼہ، سٔیا٪، ؿحاک ب٩ ٤ًَا٪، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤وز ب٩  :  راوی

حَّ  َـّ ٩ًَِ اٟ َیاُ٪  ِٔ اََل أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ِٔیَؼُة  َٗ ُِٟحَبأب َو ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٤َاَ٪  َِ أک ب٩ِٔ ًُ

٥ِ٠َ یَزُزَّ  اب٩ِٔ  َٓ ٠َِیهٔ  ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوهَُو یَبُو٢ُ  َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ ٣َزَّ َرُج١ْ  َٗ ََل٦َ  ٤ًََُز   ٠ًََِیهٔ اٟشَّ

ےہ ہک اکی ومحمد نب الیغؿ، زدی نب ةحب ف ہصیبق، ایفسؿ، احضک نب امثعؿ، انعف، رضحت دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

دؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ےس اکی صخش اک سگر وہا۔ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشیپب رک رےہ 

ےھت اس صخش ےن آپ وک ایس احتل ںیم السؾ ایک نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ اک وجاب ہن دای )رفاتغ ےک دعب وجاب 

 دای(۔

 ومحمد نب الیغؿ، زدی نب ةحب ف ہصیبق، ایفسؿ، احضک نب امثعؿ، انعف، رضحت دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 فوض رکےن ےک دعب السؾ اک وجاب دانی



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دعب السؾ اک وجاب دانیفوض رکےن ےک 

     38    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حـين ابوساسا٪، حرضت ٣ہاجزب٩ ٨ٗٔذ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِٟحَ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َس َٗ اذٕ  ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  يِٕن أَبٔی َساَساَ٪ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ـَ ٩ًَِ حُ َش٩ٔ 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٥َ َُّه َس٠َّ ُٕٔذ أ٧َ ٨ِ ُٗ ٔ ب٩ِٔ  ٤َُِٟهأجز ٠َِیهٔ  ٩ًَِ ا ًَ أَ َرزَّ  ا َتَوؿَّ َّ٤٠ََٓ أَ  َّی َتَوؿَّ ٠ًََِیهٔ َحً ٥ِ٠َ یَزُزَّ  َٓ  َوهَُو یَبُو٢ُ 

  ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

 

فد

 

قن
دمحم نب اشبر، اعمذ نب اعمذ، دیعس، اتقدہ، نسح، نیضح اوباساسؿ، رضحت اہمرجنب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اشیپب رک رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک آپ

فملس ےن اؿ وک السؾ اک وجاب ںیہن دای۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )ےلہپ( فوض ایک بج فوض ےس رفاتغ وہیئگ وت 

 اؿ ےک السؾ اک وجاب دای۔

  ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، اعمذ نب اعمذ، دیعس،  :  رافی

 

فد

 

قن
 اتقدہ، نسح، نیضح اوباساسؿ، رضحت اہمرجنب 

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

  

 ڈہی ےس ااجنتس رکےن یک اممتعن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڈہی ےس ااجنتس رکےن یک اممتعن

     39    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابو٤ًَا٪، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اَّٟسَّ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس٨ََّة أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َِ ٩ًَِ أَبٔی ًُ اب٩ِٔ ٔطَهإب 

٥َ ٧ََهی أَِ٪ َيِشَتٔلی ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وزٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ُِٟدزَاعٔیِّ  ِو٥ٕ أَِو َرِوٕث ا ٌَ َٔ ٥ِ ُٛ  َب أََحُس

امثعؿ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڈہی افر دیل ےس ااجنتسء رکےن یک اممتعن رفنایئ ےہ۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبامثعؿ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دیل ےس ااجنتس رکےن یک اممتعن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دیل ےس ااجنتس رکےن یک اممتعن

     40    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، ٌٗ٘اَ، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی يٌىی :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی َي ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَبٔی  أَِخبََر٧َا َي  َُ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ أَِخبََرنٔی ا َٗ ًَِحََلَ٪  ٔس ب٩ِٔ  ٣َُح٤َّ

َِٟوأٟسٔ  ١َُِ ا ٤ََّا أ٧ََا َل٥ُِٜ ٣ٔ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َِٟدََلٔئ  َػأٟٕح  ٔلَی ا ٥ِ إ ُٛ ٥ُِٜ٤ُِّ٠ًَ إَٔذا َذَهَب أََحُس ُ أ

ََل يَ  َٓ ٩ًَِ ََلثَةٔ أَِحَحإر َو٧ََهی  ََ ٔ ِِٟ٘ٔب٠ََة َوََل َيِشَتِسبٔزَِها َوََل َيِشت٨َِٔخ بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ َوکَاَ٪ َیأ٣ُِزُ ب ب١ِٔ ا ِ٘ ةٔ  ِشَت  اٟزَِّؤث َواٟز٣َِّّ

 ہک انجب وقعیب نب اربامیہ، ییحی ینعی انب دیعس، دمحم نب الجعؿ، اقعقع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البہبش ںیم مت بس ےک ےئل ابپ ےک درہج ںیم وہں )میلعت ف رتتیب افر ریخوخایہ 

ےک اابتعر ےس( اس فہج ےس ںیم مت وک ہی ابت اھکسات وہں ہک سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش اضقےئ احتج ےک ےئل اجےئ وت 

ػ رہچہ ہن رکے افر ہن اس رطػ تشپ رکے افر ہن فہ داںیئ اہھت ےس ااجنتسء رکے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل یک رط



 

 

 ےن مہ وک نیت رھتپفں ےس ااجنتسء رکےن اک مکح رفناای زین رپاین ڈہی افر وگرب ےس ااجنتسء رکےن ےس عنم رفناای۔

  نب الجعؿ، اقعقع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعوقعیب نب اربامیہ، ییحی ینعی انب دیعس، دمحم :  رافی

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

  

 ااجنتس ںیم نیت ڈےلیھ ےس مک ڈےلیھ اامعتسؽ رکےن ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ؽ رکےن ےس قلعتمااجنتس ںیم نیت ڈےلیھ ےس مک ڈےلیھ اامعتس

     41    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابو٣ٌاویہ، ٤ًیع، ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، حرضت س٠امی٪ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیََة  ٌَ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو ٣ُ

 ٔ ب ِ٘ ا٢َ أََج١ِ ٧ََها٧َا أَِ٪ َنِشَت َٗ ائََة  ِِٟٔخَ َّی ا ٥ُِٜ٤ُِّ٠ َحً ٌَ ُی َٟ َٟهُ َرُج١ْ إٔ٪َّ َػاحَٔب٥ُِٜ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ِِٟ٘ٔب٠َ َس٤َ٠ِاَ٪  ائٕٔم أَِو بَِو٢ٕ أَِو ١َ ا َِ َة َٔ

١َّ ٩ِ٣ٔ ثَََلثَٔة أَِحَحارٕ  َٗ َ  َنِشت٨َِطَٔی بٔأَی٤َِا٨َٔ٧ا أَِو ٧ََِٜتفَٔی بٔأ

، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت امیلسؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن 

 

ش

می 
ع

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، 

ہیلع فآہل فملس ےن مت وک امتؾ زیچفں یک میلعت دی اہیں کت ہک اپاخہن رکان یھب الھکسای۔ رضحت  اؿ ےس اہک ہک اہمترے یبن یلص اہلل

 امیلسؿ ےن وجاب دای البہبش مہ وک اپاخہن رکان یھب الھکسای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک اپاخہن اشیپب ےک فتق ہلبق

 ء رکےن یک اممتعن رفنایئ۔یک اجبن رہچہ رکےن افر داںیئ اہھت ےس ااجنتس

، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت امیلسؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ش

می 
ع

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، 

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

  



 

 

 دف ڈولیھں ےس ااجنتس رکےن یک رتصخ

  اک ایبؿاپیک :   ابب

 دف ڈولیھں ےس ااجنتس رکےن یک رتصخ

     42    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٤٠ا٪، ابونٌی٥، زہير، ابواسحاٚ، ابوًِیسة ذَکہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ سوز، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َِٟیَص أَبُو ًُ  ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  ٕ ٩ًَِ ُزهَيِر ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ٩ِٜٔ ُه َوَل َِِیَسَة َذََکَ

و٢ُ أَتَی ا٨َّٟٔيیُّ  ُ٘ ًَِبَس اہللٔ َي  ٍَ َّهُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ  ٔ ََََلثَٔة أَِحَحارٕ ب٩ُِ اِْلَِسَوز ٔ ائَٔم َوأ٣َََزنٔی أَِ٪ آتَٔیُه ب َِ ِٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  َػل

َّی اہللُ أََتِیُت بٔه٩َّٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ أََخِذُت َرِوثَّة  َٓ ٥ِ٠َ أَٔجِسُه  َٓ أَٟث  ََّ َِٟت٤َِشُت اٟ َوَجِسُت َحَحَزی٩ِٔ َوا َِٟحَحزَ َٓ أََخَذ ا َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ی٩ِٔ  

ِٟح٩ِّٔ  ا٦ُ ا ٌَ َ ُص ك ِٛ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزِّ ا٢َ أَبُو  َٗ ْص  ِٛ ٔ رٔ ا٢َ َهٔذه َٗ َِٟقی اٟزَِّوثََة َو  َوأَ

ادمح نب املسؿ، اوبمیعن، زریہ، اوبااحسؼ، اوبدیبعة ذرکہ، دبعارلنمح نب وسد، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

اخہن ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اراشد رفناای مت نیت رھتپ ےل رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپ

آؤ۔ )ابفوجد التش ےک( ھجم وک رصػ دف رھتپ یہ لم ےکس وت ںیم وگرب اک اکی ڑکٹا اؿ دف رھتپفں ےک اسھت ےل آای۔ روسؽ رکمی یلص 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وگرب اک ڑکٹا کنیھپ دای افر رفناای ہی وت رسک ےہ۔ )ےلہپ وت اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ دف رھتپ وت ےل ےئل 

ا اپک اھت اب اناپک وہایگ( ویکہکن ےلہپ ہی )وگرب( اھکان اھت نکیل اب ہی وگرب وہایگ۔ اناؾ اسنیئ رفناےت ںیہ ہک رسک ےس رماد انجت یک ذغ

 ےہ۔

 ریہ، اوبااحسؼ، اوبدیبعة ذرکہ، دبعارلنمح نب وسد، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنعادمح نب املسؿ، اوبمیعن، ز :  رافی

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

  

 اکی رھتپ ےس ااجنتس رکےن یک رتصخ ف ااجزت اک ایبؿ



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یک رتصخ ف ااجزت اک ایبؿاکی رھتپ ےس ااجنتس رکےن 

     43    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ يشاٖ، حرضت س٤٠ہ ب٩ ٗیص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِیٕص  َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   ٕٖ هََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َيَشا

أَِوتٔزِ  َٓ ا٢َ إَٔذا اِسَتِح٤َزَِت  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، رضحت ہملس نب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

  فملس ےن اراشد رفناای بج وکیئ صخش ااجنتسء رکے وت اس وک اچےیہ ہک اطؼ ڈےلیھ ےل۔فآہل

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، رضحت ہملس نب سیق ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  ای ڈولیھں یہ ےس ااجنتس رک ایل اجےئ؟رصػ یٹم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رصػ یٹم ای ڈولیھں یہ ےس ااجنتس رک ایل اجےئ؟

     44    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہاٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ابوحاز٦، اپ٨ے واٟس سے، ٣ش٥٠ ب٩ رقن، ْعوہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

٩ًَِ ُْعِ  ٕن  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ رُقِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ َوَة 



 

 

ائٔٔم  َِ ِٟ ٔلَی ا ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إَٔذا َذَهَب أََحُس َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ًَِهُ  َػل ََّها َتِحزٔی  إ٧ٔ َٓ ٠َِیِشَتٔلِب بَٔها  َٓ ََلثَةٔ أَِحَحإر  ََ ٔ هُ ب ٌَ ٠َِیِذَهِب ٣َ َٓ 

ہبیتق، دبعازعلسی نب اوباحزؾ، اےنپ فادل ےس، ملسم نب رقط، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ے ںیم ےس وکیئ اشیپب اپاخہن ےک ےئل اجےئ وت اس وک اچےیہ ہک فہ ااجنتسء رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمتر

 رکےن ےک ےئل اےنپ اسھت نیت رھتپ )ای یٹم ےک ڈےلیھ( ےل اجےئ اس ےئل ہک ےلہپ نیت رھتپ اس وک ااجنتسء رکےن ےک ےئل اکیف ںیہ۔

 ت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعہبیتق، دبعازعلسی نب اوباحزؾ، اےنپ فادل ےس، ملسم نب رقط، رعفہ، رضح :  رافی

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

  

 اپین ےس ااجنتس رکےن اک مکح

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےس ااجنتس رکےن اک مکح

     45    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، نرض، طٌبہ، ًلاء ب٩ ابو٣ی٤و٧ہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َِی٤ُو  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َٕ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٔ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٧ََة 

 ٔ َِٟدََلَئ أَِح١ُٔ٤ أ٧ََا َوََُُل٦ْ ٣َعٔی ٧َِحو ٥َ إَٔذا َزَخ١َ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َیِشت٨َِطٔی َي َٓ ی إَٔزاَوّة ٩ِ٣ٔ ٣َإئ 

٤َِٟائٔ   بٔا

اتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، رضن، ہبعش، اطعء نب اوبومیمہن، رضحت اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رف

ہیلع فآہل فملس سج فتق اپاخہن رکےن اجےت وت ںیم افر ریما اکی اسیھت اکی ڑلاک اپین اک ڈفؽ ااھٹ رک )اسھت( ےتلچ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس اپین ےس ااجنتسء رکےت۔



 

 

  ناکل ریض اہلل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، رضن، ہبعش، اطعء نب اوبومیمہن، رضحت اسن نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےس ااجنتس رکےن اک مکح

     46    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہا ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ٣ٌاذة، :  راوی

َِٟت ٣ُزَِ٪  ا َٗ ََّها  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ اَذَة  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٤َِٟأئ أَِخبََر٧َا  أَِزَواَج٩َُّٜ أَِ٪ َيِشَتٔلیبُوا بٔا

ِّی أَِسَتِحیٔیه٥ِٔ ٨ِ٣ٔهُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  إٔن ٠ُهُ َٓ ٌَ ِٔ ٥َ کَاَ٪ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اعمذة، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن وخانیت ےس اہک ہک مت اےنپ اےنپ 

س وہیت ےہ افر روسؽ رکمی یلص وشرہفں وک اپین ےس ااجنتسء رکےن اک مکح دف ویکہکن ھجم وک اس رطح یک ابت رکےن ںیم رشؾ ف ایح وسحم

 اہلل ہیلع فآہل فملس اپین ےس ااجنتسء ایک رکےت ےھت۔

 ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اعمذة، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ااجنتس رکےن یک اممتعنداںیئ اہھت ےس 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 داںیئ اہھت ےس ااجنتس رکےن یک اممتعن



 

 

     47    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ہظا٦، یحٌی، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہ، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١ُ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َتاَزَة  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ ٩ًَِ یَِحٌَی  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا هَٔظا٦ْ  َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ َتاَزَة أَ٪َّ ب٩ُِ ٣َِش َٗ أَبٔی 

 ٔ ِص فٔی إ٧َٔائ َّٔ ََل یَت٨ََ َٓ  ٥ِ ُٛ َب أََحُس ا٢َ إَٔذا رَشٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُه بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ َوََل َرُسو٢َ اہللٔ َػل َََٓل ی٤ََصَّ َذََکَ َِٟدََلَئ  هٔ َوإَٔذا أَتَی ا

ِح بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ   َیَت٤َشَّ

الیعمس نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل 

ےس وکیئ صخش اپین ےیپ وت اس وک اچےیہ ہک فہ اپین ےک ربنت ںیم اسسن ہن ےل افر سج فتق ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای بج مت ںیم 

وکیئ صخش اپاخہن رکےن اجےئ وت اس وک اچےیہ ہک اےنپ وضع وصخمص وک داںیئ اہھت ےس ہن وھچایئفر ہن داںیئ اہھت ےس اس وک اصػ رکے 

 (ای وسےتن۔ )اھجڑے

 ، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنعالیعمس نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 داںیئ اہھت ےس ااجنتس رکےن یک اممتعن

     48    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساٟوہاب، ایوب، یحٌی ب٩ ابوَٛير، اب٩ ابوٗتازہ، حرضت ٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یٔحِ  ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوهَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ َٛ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٌَی ب٩ِٔ أَبٔی   ٕ َٔير

َص فٔی اِْل٧َٔأئ َوأَِ٪ ی٤ََصَّ  َّٔ ٥َ ٧ََهی أَِ٪ یَت٨ََ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َتاَزَة  ُه بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ َوأَِ٪ َيِشَتٔلیَب َٗ  َذََکَ

 بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ 



 

 

نب اوبریثک، انب اوباتقدہ، رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، دبعاولاہب، اویب، ییحی 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنت ںیم وھپکن نارےن افر داںیئ اہھت ےس وضع وصخمص وک وھچےن افر داںیئ اہھت ےس ااجنتسء 

 رکےن یک )دشدی( اممتعن ایبؿ رفنایئ۔

 دبعارلنمح، دبعاولاہب، اویب، ییحی نب اوبریثک، انب اوباتقدہ، رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب دمحم نب  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 داںیئ اہھت ےس ااجنتس رکےن یک اممتعن

     49    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًلی و طٌیب ب٩ یوسٕ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، و ٤ًیع، ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس،  :  راوی

 حرضت س٠امی٪ رضی اہلل ٨ًہ

 ٩ًَِ َٟهُ  ُى  ِٔ َٕ َوا٠َّٟ ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ ًَلٓٔیٕ َوُط ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٤ًَُِع أَِخبََر٧َا  َ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َواِْل َیاَ٪  َٔ ٩ًَِ ُس ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣َِهسٔٓیٕ 

َٟنَرَی َػاحَٔب٥ُِٜ يُ َّا  وَ٪ إ٧ٔ ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ  ٩ًَِ ا٢َ أََج١ِ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َٗ ائََة  ِِٟٔخَ ٥ُِٜ٤ُِّ٠ ا ٌَ

٥ِ بُٔسؤ٪ ثَََلثَٔة أَِحَحارٕ ٧ََها٧َا أَِ٪  ُٛ ا٢َ ََل َيِشت٨َِطٔی أََحُس َٗ ِِٟ٘ٔب٠ََة َو ب١َٔ ا ِ٘  َيِشت٨َِطَٔی أََحُس٧َا بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ َوَيِشَت

، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت امیلسؿ ریض 

 

ش

می 
ع

رمعف نب یلع ف بیعش نب ویفس، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، وصنمر، ف 

ےہ ہک رشمنیک ےن رضحت امیلسؿ ےس اہک ہک مہ اہمترے اصبح ینعی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہلل ہنع ےس رفاتی 

دےتھکی ںیہ ہک فہ مت وک )اشیپب( اپاخہن کت رکان الھکسےت ںیہ۔ رضحت امیلسؿ افریس ےن اہک ہک البہبش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ھت ےس ااجنتسء رکںی افر ااجنتسء ےک فتق ہلبق یک اجبن رہچہ رکےن ےس عنم رفناای افر آپ یلص مہ وک عنم رفناای ےہ ہک مہ ولگ داںیئ اہ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ںیم ےس وکیئ صخش نیت ڈولیھں ےس مک ااجنتسء ہن رکے۔

، اربامیہ، دبع :  رافی

 

ش

می 
ع

ارلنمح نب سیدی، رضحت رمعف نب یلع ف بیعش نب ویفس، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، وصنمر، ف 



 

 

 امیلسؿ ریض اہلل ہنع

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

  

 ااجنتس رکےن ےک دعب زنیم رپ اہھت رزگان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتس رکےن ےک دعب زنیم رپ اہھت رزگان

     50    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک ٣ِخمی، وٛیٍ، رشیَ، ابزاہی٥ ب٩ جزیز، ابوزرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ مٔیُّ  ٤َُِِٟخِّ ٤َُِٟباَرٔک ا ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر  ٕ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ َجزٔیز  َٕ ی رَشٔ

ََ یََسُه بٔاِْلَِرٔق  َٟ ا اِست٨ََِطی َز َّ٤٠َ َٓ  َ أ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َتَوؿَّ َّی اہللُ   أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، فعیک، رشکی، اربامیہ نب رجری، اوبزرہع

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بج ااجنتسء ایک وت اےنپ اہھت وک زنیم ےس رزگا۔

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، فعیک، رشکی، اربامیہ نب رجری، اوبزرہع، رضحت :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتس رکےن ےک دعب زنیم رپ اہھت رزگان

     51    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 طٌیب يٌىی اب٩ رحب، ابا٪ ب٩ ًبساہلل، ابزاہی٥ ب٩ جزیز، حرضت جزیز رضی اہلل ٨ًہاح٤س ب٩ ػباح،  :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ىٔی اب٩َِ رَحِ ٌِ ِیْب َي ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ بَّأح  ث٨ََا أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ اٟؼَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟبَحلٔیُّ   ا

َِٟحاَجَة ث٥َُّ إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ جَ  َضی ا َ٘ َٓ َِٟدََلَئ  َتَی ا أ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ ا٢َ یَا َجزٔیزُ َهأت  زٔیز َٗ

 َ ا٢َ أ َٗ ََ بَٔها اِْلَِرَق  َٟ َس َٓ  ٔ ا٢َ بَٔیسٔه َٗ ٤َِٟأئ َو َٓاِست٨ََِطی بٔا ٤َِٟأئ  أََتِیُتهُ بٔا َٓ َوأب كَُهوّرا  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ هََذا أَِطَبهُ بٔاٟؼَّ بُو 

 ُ٥٠ًَِ الَی أَ ٌَ ََ َٕ َواہللُ ُسِبَحا٧َهُ َو ی  ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث رَشٔ

ادمح نب ابصح، بیعش ینعی انب رحب، اابؿ نب دبع اہلل، اربامیہ نب رجری، رضحت رجری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انجب 

 فملس ےک ارماہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب االخلء رشتفی ےل ےئگ افر اپاخہن ےس افرغ وہےئ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے رجری )ریض اہلل اعتیل ہنع( اپین الؤ۔ ںیم )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  فآہل فملس ےن اپین ےس ااجنتسء ایک افر زنیم رپ اہھت رزگے۔ےک ےئل( اپین ےل ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع

 ادمح نب ابصح، بیعش ینعی انب رحب، اابؿ نب دبعاہلل، اربامیہ نب رجری، رضحت رجری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ینتک ان اپیک رگےن ےس فہ ان اپک ںیہن وہات اس یک دح اک ایبؿاپین ںیم 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ںیم ینتک ان اپیک رگےن ےس فہ ان اپک ںیہن وہات اس یک دح اک ایبؿ

     52    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

وٟیس ب٩ َٛير، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ًبساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت ہ٨از ب٩ رسی و حشين ب٩ رحیث، ابو اسا٣ہ،  :  راوی

 ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ

٩ًَِ ٣َُح٤َّ   ٕ َٔير َٛ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔی أَُسا٣ََة  یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ یِّ َوا ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ  ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ سٔ ب٩ِٔ َج



 

 

ِبٔس اہللٔ  ٤َِٟأئ َو٣َا ی٨َُوبُُه ٩ِ٣ٔ ًَ ٩ًَِ ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ُسل١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َٔ   ب٩ِٔ ٤ًََُز  َبا َوابِّ َواٟشِّ اٟسَّ

َِٟدَبَث  ٥ِ َیِح١ِٔ٤ ا َٟ ٠ََُّٗتئِن  ٤َِٟاُئ  ا٢َ إَٔذا کَاَ٪ ا َ٘ َٓ 

فدیل نب ریثک، دمحم نب رفعج، دبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس  انہد نب رسی ف نیسح نب رحثی، اوب ااسہم،

رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس یسک ےن اس اپین ےک ابرے ںیم درایتف رفناای ہک سج اپین ںیم دردنے افر 

ب رک اجےت ںیہ( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناای بج اپین وچاپےئ آےت ںیہ )ینعی فہ اپین ایپ رکےت ںیہ افر اس اپین ںیم اشیپ

 دف ہلق وہ اجےئ وت اپین اناپیک ےک القئ ںیہن راتہ۔

 انہد نب رسی ف نیسح نب رحثی، اوب ااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب رفعج، دبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ںیم ینتک ان اپیک رگےن ےس فہ ان اپک ںیہن وہات اس یک دح اک ایبؿ

     53    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤از، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ،  :  راوی

 ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ابٔیاا بَا٢َ فٔی ا ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أَِْعَ ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا  َ٘ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ََ ٠َِیهٔ 

٥َ َزًُوُه ََل تُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ اہللٔ َػل وا  ٌُ َل ِ٘ ََ ىٔی ََل  ٌِ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ا٢َ أَبُو  َٗ ٠ًََِیهٔ  ُه  ََٓؼبَّ  ٕ ِٟو ًَا بَٔس َْ َز ا ََفَ َّ٤٠ََٓ  زِر٣ُٔوُه 

ہبیتق، امحد، باتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )دہع وبنی ںیم( اکی اگؤں فاےل ےن دجسم ںیم اشیپب رک دای۔ ہی 

بن)نارےن ےک ےئل( دفڑے۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اس صخش وک وھچڑ دف افر مت اس وک دھکی رک ولگ اس یک اج

 اشیپب ےس ہن رفوک۔ بج فہ صخش افرغ وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین اک اکی ڈفؽ اگنمای افر فاہں اہب دای۔

 ہبیتق، امحد، باتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ںیم ینتک ان اپیک رگےن ےس فہ ان اپک ںیہن وہات اس یک دح اک ایبؿ
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 ًِیسة، یحٌی ب٩ سٌیس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ،  :  راوی

 ٔ ٤َِِٟشح ابٔیُّ فٔی ا ا٢َ بَا٢َ أَِْعَ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ًَِٔیَسةُ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٔس 

 َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  ِٟو ٥َ بَٔس ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  ُؼبَّ 

ہبیتق، دیبعة، ییحی نب دیعس، رضحت اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت صخش ےن دجسم ںیم اشیپب رک دای وت یبن 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ڈفؽ اپین )الےن ےک ےئل( مکح رفناای نان ہچ اکی ڈفؽ اپین اس ہگج اہب دای ایگ۔

 ، دیبعة، ییحی نب دیعس، رضحت اسن نب ناکل ریض اہلل ہنعہبیتق :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ںیم ینتک ان اپیک رگےن ےس فہ ان اپک ںیہن وہات اس یک دح اک ایبؿ

     55    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیسخسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُح ٓ َة َوهَٔی بٔئِْز یُِْطَ ًَ ا ـَ َُ ٔ ُ ٩ِ٣ٔ بٔئِز أ ا٢َ ٗٔی١َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أََتَتَوؿَّ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ِٟٔحَیُف ٩ًَِ أَبٔی َس ِٟکََٔلٔب َوا یَها ُُٟحو٦ُ ا



 

 

 َ٘ َٓ ُشهُ َطِیْئ َوا٨َّٟتَُن  ٤َِٟاُئ كَُهوْر ََل ی٨َُحِّ  ا٢َ ا

راضبہع )دمہنی 

 

 
اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ولگ ب

راضبہع اکی ااسی ونکاں ےہ سج 

 

 
ںیم ضیح ےک ڑپکے افر رمے ونمرہ ںیم اکی ونکںی اک انؾ( ےک اپین ےس فوض رک ےتکس ںیہ افر ب

وہےئ ےتک افر دبوبدار اایشء ڈایل اجیت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینراشد رفناای ہک اپک ےہ افر اس وک وکیئ ےئش اناپک ںیہن 

 رکیت۔

 اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ںیم ینتک ان اپیک رگےن ےس فہ ان اپک ںیہن وہات اس یک دح اک ایبؿ

     56    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نَر، ًبساہلل، یحٌی ب٩ سٌیس، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہسویس ب٩  :  راوی

و٢ُ جَ  ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َبا٢َ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ابٔیٌّ إ اَئ أَِْعَ

ا٢َ َرُسو٢ُ  َ٘ َٓ ٠َِیهٔ ََٓؼاَح بٔهٔ ا٨َّٟاُض  ًَ َُٓؼبَّ   ٕ ِٟو َّی بَا٢َ ث٥َُّ أ٣َََز بَٔس وُه َحً ُٛ تََر َٓ وُه  ُٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِتزُ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ییحی نب دیعس، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت صخش دجسم ںیم دالخ وہا افر اس ےن 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ناوحؽ وک دھکی رک اراشد رفناای مت ولگ اس وک وھچڑ دف۔ ولوگں ےن  دجسم ںیم اشیپب رک دای۔

اس وک وھچڑ دای۔ اہیں کت ہک فہ صخش اشیپب ےس افرغ وہایگ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ڈفؽ اپین اس ہگج 

 اہبےن اک مکح رفناای۔

 رصن، دبعاہلل، ییحی نب دیعس، رضحت اسن ریض اہلل ہنعوسدی نب  :  رافی



 

 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ںیم ینتک ان اپیک رگےن ےس فہ ان اپک ںیہن وہات اس یک دح اک ایبؿ

     57    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزہی٥، ٤ًز ب٩ ًبساٟواحس، اوزاعی، ٣ح٤س ب٩ وٟیس، زہزی، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  َِٟواحٔٔس  ِبٔس ا ًَ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہلٔل أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َِٟؤٟیٔس  ا

َبا٢َ فٔی ا َٓ ابٔیٌّ  ا٦َ أَِْعَ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٥َ ب٩ِٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُٟه٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ُه ا٨َّٟاُض  َٟ َٓت٨ََاَو ٤َِِٟشحٔٔس 

ی٩َ  ٔ َّسِّ ٌَ َُوا ٣ُ ٌَ ٥ِ تُِب َٟ ی٩َ َو ٔ ُت٥ِ ٣َُیَّسِّ َِ ٌٔ ُ ٤ََّاَ  إ٧ٔ َٓ ِّٟوا ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  ًَلَی بَِؤٟهٔ َز وا  ُ٘  َزًُوُه َوأَهِزٔي

دح، افزایع، دمحم نب فدیل، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس دبعارلنمح نب اربمیہ، رمع نب دبعاولا

رفاتی ےہ ہک اکی داہیت اک رےنہ فاال صخش ڑھکا وہایگ افر اس ےن دجسم ںیم اشیپب رک دای۔ ولوگں ےن اس وک ڑکپےن اک ارادہ ایک۔ 

 وھچڑ دف افر اس ےن سج ہگج اشیپب ایک ےہ فاہں رپ اپین اک اکی ڈفؽ ڈاؽ انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اس وک

 دف۔ ویکہکن مت ولگ داین ںیم وہستل افر آاسین ےک فاےطس ےجیھب ےئگ وہ۔

 دبعارلنمح نب اربمیہ، رمع نب دبعاولادح، افزایع، دمحم نب فدیل، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رہھٹے وہےئ اپین ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رہھٹے وہےئ اپین ےس قلعتم

     58    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یو٧ص، ًوٖ، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ْٖ ِو ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ی هَُزیَِزَة 

 َّ٩َٟ ا٢َ ََل یَبُو َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ا٢َ خََٔلْض  َٗ ْٖ َو ِو ًَ ا٢َ  َٗ ُ ٨ِ٣ُٔه  أ ائ٥ٔٔ ث٥َُّ یََتَوؿَّ ٤َِٟأئ اٟسَّ ٥ِ فٔی ا ُٛ  أََحُس

٠ََِهُ  ٥َ ٣ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، وعػ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

فملس ےن اراشد رفناای مت ںیم ےس وکیئ صخش رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب ہن رکے ہک رھپ)دعب ںیم( اس اپین ےس فوض )یھب( 

 رکے۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، وعػ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿ اپیک اک :   ابب

 رہھٹے وہےئ اپین ےس قلعتم

     59    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہيٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ، اس٤اًی١، یحٌی ب٩ ًتیٙ ، ٣ح٤س ب٩ سيری٩ ، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 ًَ سٔ ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕٙ ًَتٔی ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ا٢َ أَِخبََر٧َا َي َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَبٔی هَُزیَِزَة 

٤َِٟأئ  ٥ِ فٔی ا ُٛ ٩ََّٟ أََحُس ٥َ ََل یَبُو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وُب ََل َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٌِ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ کَاَ٪ َي ا٢َ أَبُو  َٗ َتٔش١ُ ٨ِ٣ُٔه  ِِ ائ٥ٔٔ ث٥َُّ َي اٟسَّ



 

 

َِٟحٔسیٔث إَٔلَّ بٔٔسی٨َارٕ  ُث بَٔهَذا ا  یَُحسِّ

وقعیب نب اربامیہ ، اامسلیع، ییحی نب قیتع ، دمحم نب ریسنی ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس دفرسی رفاتی اس رطح ےہ ہک یبن 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای رھپ اس اپین ےس لسغ رکے ویکہکن اامتحؽ ےہ ہک رھپ اشیپب )یہ( اہھت ںیم آاجےئ )اہتبل( وج اپین یلص 

 ہہب راہ وہ اس ںیم اشیپب رکان درتس ےہ ویکہکن اس ںیم اناپیک ںیہن رہھٹ یتکس۔

  ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعوقعیب نب اربامیہ ، اامسلیع، ییحی نب قیتع ، دمحم نب ریسنی :  رافی

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

  

 دنمسری اپین اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دنمسری اپین اک ایبؿ

     60    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣اَٟ ، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥ ، سٌیس ب٩ س٤٠ہ ، ٣ِيرة ب٩ ابوبززة، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ ٗتیبہ، :  راوی

٤ُِِٟٔيَرَة ب٩َِ أَبٔی بُزِ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا ٩ًَِ َس َواَ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ِٔ ٩ًَِ َػ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ارٔ أَِخبََرُه أَِخبََر٧َا  ِبٔس اٟسَّ ًَ َزَة ٩ِ٣ٔ بَىٔی 

 َّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ َسأ٢ََ َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ٍَ أَبَا هَُزیَِزَة َي ٨َا هُ َس٤ٔ ٌَ َِٟبِْحَ َو٧َِح١ُٔ٤ ٣َ ُب ا َٛ َّا ٧َزِ  إ٧ٔ

 ٩ِ٣ٔ ٣َ ُ أ ٨ََتَوؿَّ َٓ ًَٔلِظ٨َا أَ أ٧َِا بٔهٔ  إِٔ٪ َتَوؿَّ َٓ ٤َِٟأئ  ٠ٔی١َ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ُهوُر ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ هَُو اٟلَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟبِْحٔ  أئ ا

ِٟٔح١ُّ ٣َِیتَُتهُ   ٣َاُؤُه ا

ہبیتق، ناکل ، وفصاؿ نب میلس ، دیعس نب ہملس ، ریغمة نب اوبربدة، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن 

فآہل فملس ےس درایتف ایک ای روسؽ اہلل مہ ولگ دنمسر ںیم وسار وہےت ںیہ افر اےنپ اسھت ھچک اپین رھک ےتیل  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ںیہ ارگ مہ ولگ اس اپین ےس فوض رکںی وت ایپےس رہ اجںیئ اس فہج ےس ایک مہ دنمسر ےک اپین ےس فوض رک ایل رکںی؟ روسؽ رکمی یلص 



 

 

 ری اپین اپک رکےن فاال ےہ افر اس اک رمدہ الحؽ ےہ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دنمس

 ہبیتق، ناکل ، وفصاؿ نب میلس ، دیعس نب ہملس ، ریغمة نب اوبربدة، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿربػ ےس فوض رکےن 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ربػ ےس فوض رکےن اک ایبؿ

     61    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، جزیز ، ٤ًارة ب٩ ٌٗ٘اَ ، ابوزرًہ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة   ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز ًََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی ُزِر  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا ث٨ََا َجزٔیْز  کَاَ٪  َحسَّ

 ُ ٠ُِت بٔأَبٔی أ٧ََِت َوأ ُ٘ َٓ ََٜت ه٨َُِیَهّة  ََلَة َس َتَح اٟؼَّ ِٔ ٥َ إَٔذا اِسَت ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ فٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ََ ِّی یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا  م

 ِ ًَِسَت بَي ٤َا بَا َٛ ُٗو٢ُ ا٠َُّٟه٥َّ بَأًِس بَِیىٔی َوبَيَِن َخَلایَاَی  ا٢َ أَ َٗ ائَٔة  ِِٟٔقَ ٔ َوا ِٜبٔير ََ بَيَِن اٟتَّ ٔ زٔٔب ا٠َُّٟه٥َّ ُسُٜوت ِِ ٤َِٟ ٚٔ َوا ٤َِٟرِشٔ َن ا

ِوُب  ََّ ٤َا ی٨َُقَّی اٟ َٛ ىٔی ٩ِ٣ٔ َخَلایَاَی  ِّ٘ ٔ  َن ِٟبَرَز ٤َِٟأئ َوا ٠ِٔخ َوا ََّ ٧َٔص ا٠َُّٟه٥َّ أُِش٠ِىٔی ٩ِ٣ٔ َخَلایَاَی بٔاٟ  اِْلَبَِیُف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ

یلع نب رجح، رجری ، امعرة نب اقعقع ، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

رفناےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک دری کت اخومش رےتہ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز رشفع 

یلص اہلل ہیلع فملس ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دفا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اخومش رےنہ ےک فتق ایک 

ات ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم اس ہتکس ےک دفراؿ ہی ےک درایمؿ وہ زپےتھ ںیہ؟ ینعی وج فہفق ریبکت افر رقات

داع زپاتھ وہں ینعی اے اہلل ریمے افر ریمے انگوہں ےک درایمؿ ااسی افہلص رک دے اسیج افہلص وت ےن رشمؼ افر رغمب ےک 

 ےس اپک اصػ رک دای اجات ےہ۔ اے درایمؿ رک دای ےہ۔ اے اہلل ھجم وک انگوہں ےس اےسی اپک اصػ رک دے ےسیج دیفس ڑپکا لیم



 

 

 اہلل ھجم وک دوھ ڈاؽ ریمے انگوہں ےس ربػ افر اپین افر افولں ےس۔

 یلع نب رجح، رجری ، امعرة نب اقعقع ، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ربػ ےک اپین ےس فوض

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ربػ ےک اپین ےس فوض

     62    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہااسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ، جزیز ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ  :  راوی

 َٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٠ًََِیهٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َّی اہللُ  ِت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

و٢ُ ا٠َُّٟه٥َّ أُِش١ِ َخَلایَاَی ب٤َٔائٔ  ُ٘ ٥َ َي ٧َٔص  َوَس٠َّ ِوَب اِْلَبَِیَف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ََّ ِیَت اٟ َّ٘ ٤َا َن َٛ َِٟدَلایَا  ٠ِٔيی ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ِّٙ َ ٔ َو٧ ِٟبََرز ٠ِٔخ َوا ََّ  اٟ

ااحسؼ نب اربامیہ ، رجری ، اشہؾ نب رعفہ ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ے انگوہں وک دوھ ڈاؽ ربػ افر افولں ےک اپین ےس افر ریما دؽ انگوہں ےس اس رطح اصػ رک دے فملس رفناےت ںیہ اے اہلل ریم

 ہک ےسیج وت ےن اصػ ایک دیفس ڑپکے ےس لیم وک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ ، رجری ، اشہؾ نب رعفہ ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 افولں ےک اپین ےس فوض



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 افولں ےک اپین ےس فوض

     63    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حِیب اب٩ ًِیس ، جبير ب٩ نٔير ، حرضت ًوٖ ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہ ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح ، :  راوی

٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ  اؤَیُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٕ أَِخبََرنٔی َهاُروُ٪ ب٩ُِ  يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبيِر ًَُِِیٕس 

 ٔ َٖ ب٩َِ ٣َاٟ ِو ًَ ا٢َ َطهِٔسُت  ًَائٔهٔ َوهُوَ َٗ ُت ٩ِ٣ٔ زُ ٌِ َش٤ٔ َٓ ًَلَی ٣َیِّٕت  ِّی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ يَُؼل َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘  َٕ َي

 ٔ ٍِ ٣ُِسَخ٠َهُ َوأُِش٠ُِه ب َٟهُ َوأَِؤس ُ ٦ِ ٧ُز ٨ًَُِه َوأََِکٔ  ُٕ ًِ ًَآٔهٔ َوا َٟهُ َواِرَح٤ِهُ َو و٢ُ ا٠َُّٟه٥َّ اُرِٔفِ  ُ٘ ٤َِٟ َي هٔ ا ِّ٘ ٔ َوَن ِٟبََرز ٠ِٔخ َوا ََّ أئ َواٟ

ِٟک٠َِٔب  َنٔشُشِؤُر ا ِوُب اِْلَبَِیُف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ََّ ٤َا ی٨َُقَّی اٟ َٛ َِٟدَلایَا   ٩ِ٣ٔ ا

اہرفؿ نب دبعاہلل ، اعمفہی نب اصحل ، بیبح انب دیبع ، ریبج نب ریفن ، رضحت وعػ نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی انجزہ یک امنز ادا رفنا رےہ ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل روسؽ رکمی یلص 

فملس ےن داع نایگن اس صخش رپ رفغمت رفنا دے افر اس رپ رمح رفنا افر اس وک اعتیف اطع رفنا افر اس ےک انگوہں ےس درسگر رفنا دے 

ین رفنا افر اس یک ہگج وک )ربق( وک فف ع رفنا دے افر اس ےک انگوہں وک دوھ ڈاؽ ربػ افر افولں ےس سج افر ایھچ رطح اس یک امہم

 رطہقی ےس ڑپکا لیم لیچک ےس اصػ رک دای اجات ےہ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل ، اعمفہی نب اصحل ، بیبح انب دیبع ، ریبج نب ریفن ، رضحت وعػ نب ناکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےتک ےک وھجےٹ اک مکح

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک وھجےٹ اک مکح



 

 

     64    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 رضی اہلل ٨ًہٗتبہ، ٣اَٟ ، ابوز٧از ، اْعد ، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

َّی ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َب  أَِخبََر٧َا  ا٢َ إَٔذا رَشٔ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ٍَ ٣َزَّإت  ٔش٠ُِه َسِب ِِ ٠َِی َٓ  ٥ِ ُٛ ِٟک٠َُِب فٔی إ٧َٔأئ أََحٔس  ا

ی ہ، نا

 

کل ، اوبزاند ، ارعج ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد قی

 رفناای ہک بج وکیئ اتک اہمترے یسک ربنت ےس اپین یپ ےل وت اس وک است رمہبت دوھان اچےیہ۔

ی ہ، ناکل ، اوبزاند ، ارعج ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 

  ہنعقی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک وھجےٹ اک مکح

     65    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہابزاہی٥ ب٩ اٟحش٩، ححاد، اب٩ جزیخ ، زیاز ب٩ سٌس،  :  راوی

ٕس  ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی زٔیَازُ ب٩ُِ َس َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا أَ٪َّ ثَابّٔتا ٣َِولَی 

ٍَ أَبَا َّهُ َس٤ٔ ٠ِ  ب٩ِٔ َزیِٕس أَِخبََرُه أ٧َ َٓ  ٥ِ ُٛ ِٟک٠َُِب فٔی إ٧َٔأئ أََحٔس َّ ا َٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َو َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٔش٠ُِه هَُزیَِزَة َي ِِ َی

ٍَ ٣َزَّإت   َسِب

ےہ ہک انجب اربامیہ نب انسحل، اجحج، انب رججی ، زاید نب دعس، دبعارلنمح نب زدی ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولوگں ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم بج اتک ہنم ڈاؽ رک پچ پچ رک ےک ےئپ وت 



 

 

 اس ربنت وک است رمہبت )اپک رکےن ےک ےئل( دوھےئ۔

 انب رججی ، زاید نب دعس، دبعارلنمح نب زدی ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اربامیہ نب انسحل، اجحج، :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک وھجےٹ اک مکح

     66    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ حش٩ ، ححاد، اب٩ جزیخ ، زیاز ب٩ سٌس ، ہَل٢ ب٩ اسا٣ہ، ابو س٤٠ہ ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٕس  ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی زٔیَازُ ب٩ُِ َس َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٔ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا َّهُ أَِخبََرُه ه َّهُ أ٧َ ََل٢ُ ب٩ُِ أََسا٣ََة أ٧َ

٠َهُ  َِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٍَ أَبَا َس٤َ٠ََة یُِدبٔرُ   َس٤ٔ

دحثی یک رطح اربامیہ نب نسح ، اجحج، انب رججی ، زاید نب دعس ، الہؽ نب ااسہم، اوب ہملس ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رتہمج دنمرہج ابال 

 ےہ۔

 اربامیہ نب نسح ، اجحج، انب رججی ، زاید نب دعس ، الہؽ نب ااسہم، اوب ہملس ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ین یپ ےل وت ربنت ںیم وج ھچک ےہ اس وک اہب دانی اچےئہبج اتک یسک ےک ربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک پچ پچ رک ےک اپ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 بج اتک یسک ےک ربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک پچ پچ رک ےک اپین یپ ےل وت ربنت ںیم وج ھچک ےہ اس وک اہب دانی اچےئہ



 

 

     67    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٣شہز ، ا٤ًع ، ابورزی٩ و ابوػاٟح ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہًلی ب٩ ححز ،  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی َرٔزی٩ٕ َوأَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشهٔز ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَبٔی هَُزیَِزَة 

َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو  َػل َٗ ٍَ ٣َزَّإت  ٔش٠ِهُ َسِب ِِ ُه ث٥َُّ َٟٔی ِٗ ٔ ٠ِيُر َٓ  ٥ِ ُٛ ِٟک٠َُِب فٔی إ٧َٔأئ أََحٔس َّ ا َٟ ٥َ إَٔذا َو ٥ُ٠ًَِ أََحّسا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََل أ

هُ  ِٗ ٔ ٠ِيُر َٓ ِؤٟهٔ  َٗ ًَلَی   ٕ ًَلٔیَّ ب٩َِ ٣ُِشهٔز  ٍَ  َتابَ

اوبرزنی ف اوباصحل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل  یلع نب رجح ، یلع نب رہسم ، اشمع ،

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای بج مت ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم اتک ہنم ڈاؽ رک پچ پچ رک ےک اپین یپ ےل وت وج ھچک اس ربنت ںیم 

 دوھ ول۔ وموجد وہ فہ اہب دف اس ےک دعب اس ربنت وک است رمہبت

 یلع نب رجح ، یلع نب رہسم ، اشمع ، اوبرزنی ف اوباصحل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 سج ربنت ںیم اتک ہنم ڈاؽ رک یپ ےل وت اس وک یٹم ےس نا ےنھج ےک ابرے ںیم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج ربنت ںیم اتک ہنم ڈاؽ رک یپ ےل وت اس وک یٹم ےس نا ےنھج ےک ابرے ںیم

     68    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی ، خاٟس ، طٌبہ، ابوتیاح ، حرضت ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َس أَِخبََر٧َا  َٗ أح  َّیَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟت َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َخأْٟس َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ انٔیُّ  ٌَ ٨ِ ًِلَی اٟؼَّ َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ِبٔس ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ ا  ّٓ ُت ٣َُْطِّ ٌِ ٔ٤

 ِٟ ِت١ٔ ا َ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز َٔ ًَ َّی اہللُ  ١ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّٔ َِ ٤ُ ِٟ َّ اہللٔ ب٩ِٔ ا َٟ ا٢َ إَٔذا َو َٗ ٥ٔ٨َ َو َِ ِٟ ِیسٔ َوا َؽ فٔی ک٠َِٔب اٟؼَّ کََٔلٔب َوَرخَّ



 

 

 ٔ ِٟهٔزَّة َُّرأَُشِؤُر ا ا٨َ٣َٔة بٔاٟت ََّ وُه اٟ ُ ًَرفِّ ٍَ ٣َزَّإت َو أُِش٠ُوُه َسِب َٓ ِٟک٠َُِب فٔی اِْل٧َٔأئ   ا

 ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب دبعاالیلع ، اخدل ، ہبعش، اوبایتح ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع

 فآہل فملس ےن وتکں ےک نارےن اک مکح رفناای نکیل اکشری ےتک وک رکبویں ےک ےلگ اک احمظف اتک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےسی ےتک

ںیم ہنم ڈاؽ رک پچ پچ رک ےک اپین یپ ےل وت ےک اپےنل یک ااجزت اطع رفنایئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای بج اتکربنت 

 اس وک است رمہبت دوھ افر آوھٹںی رمہبت ںیم اس ربنت وک یٹم ےس ناھجن رک فوض رکف۔

 دمحم نب دبعاالیلع ، اخدل ، ہبعش، اوبایتح ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یلب ےک وھجےٹ ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یلب ےک وھجےٹ ےس قلعتم

     69    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣اَٟٗتیبہ ، ٣اَٟ ، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوك٠حہ ، ح٤یسة ب٨ت ًِیس ب٩ رٓاًة، ٛبظة ب٨ت ٌٛب ب٩  :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیَسَة ب٨ِٔٔت ًَُِِیٔس ب٩ِٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٔب أَِخبََر٧َا  ٌِ َٛ ِبَظَة ب٨ِٔٔت  َٛ  ٩ًَِ َة  ًَ ا َٓ  رٔ

٨َاَها ٌِ ِت ک٤َٔ٠َّة ٣َ ٠َِیَها ث٥َُّ َذََکَ ًَ َتاَزَة َزَخ١َ  َٗ َٕ أَ٪َّ أَبَا  ٔ ََٟها  ب٩ِٔ ٣َاٟ َٓأَِػغَی  بَِت ٨ِ٣ٔهُ  رَشٔ َٓ َحائَِت هٔزَّْة  َٓ َٟهُ َوُؿوئّا  َِٜبُت  َش َٓ

 ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ َحبٔيَن یَا اب٨ََِة أَخٔی  ٌِ ََ َ ا٢َ أ َ٘ َٓ َِٟیهٔ  ٔ آنٔی أ٧َُِوزُ إ ِبَظُة ََفَ َٛ َِٟت  ا َٗ بَِت  َّی رَشٔ َّی اہللُ اِْل٧َٔاَئ َحً ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ  

٠َِیهٔ  أت  ًَ َٓ ا وَّ ٠َِی٥ُِٜ َواٟلَّ ًَ آٔيَن  وَّ ٤ََّا هَٔی ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َِٟیَشِت ب٨ََٔحٕص إ٧ٔ ََّها  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  َوَس٥ََّ٠ 

 تنب بعک نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اوباتقدہ ریمے 

 

ة

 

 ش
، کی

 

ہبیتق ، ناکل ، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط ، دیمحة تنب دیبع نب رافعة

 سج ےک ہی  ینع ےھت ہک ںیم ےن اؿ ےک فاےطس فوض اک اپین ال رک راھک ہک اس دفراؿ یلب آیئگ افر فہ اپس آےئ رھپ وکیئ ایسی ابت یک ہک



 

 

 ےنیپ یگل۔ اوباتقدہ ےن اس یلب ےک ےنیپ ےک ےئل اپین اک ربنت ڑیٹاھ رک دای اہیں کت ہک اس ےن یج رھب رک اپین یپ ایل۔ رضحت ہشبک ےن اہک

اجبن دھکی ریہ وہں وت اوہنں ےن ھجم ےس اہک اے ریمی یجیتھب! ایک مت ریحت افر بجعت رک ریہ وہ؟ ہک رھپ ھجم وک وج داھکی وت ںیم اؿ یک 

رے ںیم ےن اہک اہں۔ وت اوہنں ےن اہک ہک البہبش یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای یلب وت اناپک ںیہن ےہ ویکہکن فہ اہمت

 آس اپس وھگےنم فاولں ںیم ےس ےہ۔

 تنب بعک نب ناکل :  رافی

 

ة

 

 ش
، کی

 

 ہبیتق ، ناکل ، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط ، دیمحة تنب دیبع نب رافعة

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

  

 دگےھ ےک وھجےٹ ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دگےھ ےک وھجےٹ ےس قلعتم

     70    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس ، سٔیا٪ ، ایوب ، ٣ح٤س ، حرضت ا٧ص :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  ا٢َ أََتا٧َا ٨َ٣ُازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ   ٥ِ ُٛ َُٟه ی٨ََِها ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل َوَرُسو َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََّها رِٔجْص َػل إ٧ٔ َٓ  ٔ ُِٟح٤ُز  ا

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ، ایفسؿ ، اویب ، دمحم ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک امہرے اپس انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

اک وگتش اھکےن رطػ ےس االعؿ رکےن فاال آای افر اس ےن ایبؿ ایک ہک اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت وک دگوھں 

 یک اممتعن رفناےت ںیہ ویکہکن فہ اناپک ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ، ایفسؿ ، اویب ، دمحم ، رضحت اسن :  رافی

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



 

 

  

 احہضئ وعرت ےک وھجےٹ اک ایبؿ

 ؿاپیک اک ایب :   ابب

 احہضئ وعرت ےک وھجےٹ اک ایبؿ

     71    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی ، ًبساٟزح٩٤ ، سٔیا٪ ، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٨َِها أَِخبََر٧َا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  یِٕح  َسا٦ٔ ب٩ِٔ رُشَ ِ٘ ٔ٤ِٟ ا

ُت َوأ٧ََا ٌِ َٓاُه َحِیُث َوَؿ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َی َٓ  َٚ زِ ٌَ ِٟ ُٚ ا زَّ ٌَ ََ ٨ُِت أَ ُٛ َِٟت  ا ُب ٩ِ٣ٔ  َٗ ٨ُِت أرَِشَ ُٛ َحائْٔف َو

 َٓ  ٍُ ـَ َی َٓ ُت َوأ٧ََا َحائْٔف اِْل٧َٔأئ  ٌِ  اُه َحِیُث َوَؿ

رمعف نب یلع ، دبعارلنمح ، ایفسؿ ، دقماؾ نب رشحی ، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ڈہی وک وچاس رکیت یھت اس ےک دعب 

راھک اھت احالہکن ںیم اس  انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس ہگج اانپ ہنم رھک رک وچاس رکےت ےھت ہک اہجں رپ ںیم ےن ہنم

ہک  فتق احہضئ وہیت یھت افر ںیم ربنت ںیم اپین یتیپ رھپ انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اس ہگج اانپ ہنم اگل رک اپین ےتیپ

ت وک ضیح اہجں ںیم ےن ہنم اگلای اھت احالہکن ںیم اس فتق ضیح ےس وہا رکیت یھت۔ )اس رفاتی ےس ولعمؾ وہات ےہ ہک سج وعر

 (آراہ وہ اس اک وھجاٹ اپک ےہ افر اس ےک ےنیسپ اک یھب یہی مکح ےہ۔

 رمعف نب یلع ، دبعارلنمح ، ایفسؿ ، دقماؾ نب رشحی ، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اسھت فوض رکےن اک ایبؿرمد افر وعرت ےک اکی 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمد افر وعرت ےک اکی اسھت فوض رکےن اک ایبؿ

     72    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ، ٩ٌ٣ ، ٣اَٟ و اٟحارث ب٩ ٣شٜين ، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٠ًََِیهٔ َوأ٧ََا أَِخبََرنٔی َهاُروُ٪  ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش َْ ح َوا ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ  ب٩ُِ   ٍُ أَِس٤َ

ا٢َ کَاَ٪ اٟزَِّجا٢ُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َْ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ َّی  اب٩ِٔ ا ئُوَ٪ فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َوا٨َِّٟشاُئ َیَتَوؿَّ

ا ٌّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َج٤ٔی  اہللُ 

اہرفؿ نب دبعاہلل ، نعم ، ناکل ف ااحلرث نب نیکسم ، انب اقمس، ناکل، انعف، رضحت دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ 

ںیم وخانیت افر رمد بس اکی اسھت یہ فوض رکےت ےھت )بلطم ہی ےہ ہک اکی ربنت ںیم ےس رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زناہن 

 بس فوض رکےت(۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل ، نعم ، ناکل ف ااحلرث نب نیکسم ، انب اقمس، ناکل، انعف، رضحت دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 یبنج ےک لسغ ےس وج اپین چب اجےئ اس اک مکح

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک لسغ ےس وج اپین چب اجےئ اس اک مکح

     73    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس ، ٟیث ، اب٩ طہاب ، ْعوہ ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 َ ََّها أَِخب ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٍَ أَِخبََر٧َا  َتٔش١ُ ٣َ ِِ ََ ََّها کَا٧َِت  َرِتُه أ٧َ



 

 

َّی اہللُ َِٟواحٔسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ فٔی اِْل٧َٔأئ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ   

ہبیتق نب دیعس ، ثیل ، انب اہشب ، رعفہ ، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک فہ انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 اسھت یہ ربنت ںیم لسغ ایک رکیت ںیھت۔

 اعہشئ دصہقی ہبیتق نب دیعس ، ثیل ، انب اہشب ، رعفہ ، رضحت :  رافی

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

  

 فوض ےک ےئل سک دقر اپین اکیف ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک ےئل سک دقر اپین اکیف ےہ؟

     74    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی ، یحٌی ، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ جبير، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

بِ  ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ُت أ٧َََص أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ َجبِر

و٢ُ  ُ٘ َٕ َي ٔ َتٔش١ُ بَٔد٤ِٔص ٣َکَاكٔیَّ ب٩َِ ٣َاٟ ِِ ُّٜوٕک َوَي ُ ب٤َٔ أ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یََتَوؿَّ َّی اہللُ   کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

رمعف نب یلع ، ییحی ، ہبعش، دبعاہلل نب ریبج، رضحت اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی 

  افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپچن وکمک اپین ےس لسغ رفناای رکےت ےھت۔وکمک اپین ےس فوض رفناےت ےھت

 رمعف نب یلع ، ییحی ، ہبعش، دبعاہلل نب ریبج، رضحت اسن نب ناکل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک ےئل سک دقر اپین اکیف ےہ؟فوض 

     75    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار ، ٣ح٤س ، طٌبہ، حِیب ، ًباز ب٩ ت٤ی٥ ، حرضت ا٦ ٤ًارہ :  راوی

٨َاَها ٌِ ُس ث٥َُّ َذََکَ ک٤َٔ٠َّة ٣َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَبَّاَز ب٩َِ َت٤ٔی٥ٕ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َحِٔیٕب  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َحسَّ

 ُ أ َٓ  َ أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َتَوؿَّ ًَ َّی اہللُ  ٕب أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َٛ تٔی َوهَٔی أ٦ُُّ ٤ًَُاَرَة ب٨ُِٔت  ٩ًَِ َجسَّ ُث  ٤ُِٟسِّ یَُحسِّ ِسَر ث٠ََُُِی ا َٗ تَٔی ب٤َٔإئ فٔی إ٧َٔإئ 

 ٌِ ا٢َ ُط َّهُ ٣َ َٗ ُى أ٧َ َٔ ١َ یَِسُلُُٜه٤َا َوی٤ََِشُح أُذ٧َُِیهٔ بَاك٨َُٔه٤َا َوََل أَِح ٌَ ًَِیهٔ َوَج َّهُ ََُش١َ ذَٔرا ُى أ٧َ َٔ أَِح َٓ  َشَح َهاهَٔزه٤َُاَبُة 

دمحم نب اشبر ، دمحم ، ہبعش، بیبح ، ابعد نب میمت ، رضحت اؾ امعرہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی 

ں اپین اک ربنت الای ایگ ہک سج ںیم دف اہتیئ دم اپین اھت ہبعش یک اکی رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہوھت

 )اپین ےس( دوھای افر اؿ وک المای افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکونں ںیم حسم رفناای افر ھجم وک ہی ابت ںیہن اید ہک آپ یلصوک 

 (اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکونں ےک افرپ یک رطػ حسم رفناای )ای ںیہن؟

 اؾ امعرہ دمحم نب اشبر ، دمحم ، ہبعش، بیبح ، ابعد نب میمت ، رضحت :  رافی

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

  

 فوض ںیم تین اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم تین اک ایبؿ

     76    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

و حارث ب٩ ٣شٜين ، اب٩ ٗاس٥ ، ٣اَٟ، س٠امی٪ ب٩ ٨٣ؼور ، ًبساہلل ب٩ ٣بارک ،  یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی ، ح٤از :  راوی



 

 

 یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ ، حرضت ٤ًز

 ٍُ ٠ًََِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٕ َوا از ٩ًَِ َح٤َّ بٓٔیٕ  ثَىٔی  أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا

٩ًَِ یَ  َُٟه  ُى  ِٔ ٤َُِٟباَرٔک َوا٠َّٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُ٪ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َْ ح و أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٔ ٔس ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ِحٌَی ب٩ِٔ َس

٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  إؾ  َّٗ ٤ََة ب٩ِٔ َو َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٤ََّا  إٔبَِزاهٔی٥َ  ٥َ إ٧ٔ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِه  ًَ أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ا

َٓهِٔحَزتُ  ٔلَی َرُسؤٟهٔ  ٔلَی اہللٔ َوإ ٩ِ٤َ کَا٧َِت هِٔحزَتُُه إ َٓ ٤ََّا َٔل٣ِزٕٔئ ٣َا ٧ََوی  ٤ًَِا٢ُ بٔا٨ِّٟیَّةٔ َوإ٧ٔ َ ٔلَیاِْل ٔلَی اہللٔ َوإ َرُسؤٟهٔ َو٩ِ٣َ کَا٧َِت  ُه إ

َِٟیهٔ  ٔ ٔلَی ٣َا َهاَجَز إ هِٔحَزتُُه إ َٓ ُٜٔحَها  ٔلَی ز٧َُِیا ُئؼیبَُها أَِو ا٣َِزأَةٕ ی٨َِ  هِٔحَزتُُه إ

ییحی نب بیبح نب رعیب ، امحد ف احرث نب نیکسم ، انب اقمس ، ناکل، امیلسؿ نب وصنمر ، دبعاہلل نب ابمرک ، ییحی نب دیعس، دمحم نب 

 ، ب ہمق نب فاقص ، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اامعؽ اک اابتعر اربامیہ

)درالص( تین رپ ےہ افر رہ اکی صخش ےک ےئل فیہ ےہ سج یک اس ےن تین یک ےہ )ینعی وکیئ ربا لمع وثاب اک الہ ںیہن ےہ افر 

لم ےکس اگ( وت سج یک تین اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل وہیگ فہ صخش دنع اہلل ارج ربے اکؾ رکےن فاےل وک ارج ہن 

ف وثاب اک قحتسم ےہ افر سج یک رجہت داین ےک ےئل وہیئ ہک )فہ ہی تین رکے ہک ںیم اس وعرت وک احلص رک ولں( وت اس یک تین 

 وعرت ےک احلص رکےن یک تین ےس فہ تین اہلل افر اس ےک روسؽ یک ایس ےک ےئل ےہ ہک سج ےک ےئل اس ےن رجہت یک ینعی داین

 راضدنمی ےک ےئل تین امشر ہن وہیگ۔

نب دیعس، دمحم  ییحی نب بیبح نب رعیب ، امحد ف احرث نب نیکسم ، انب اقمس ، ناکل، امیلسؿ نب وصنمر ، دبعاہلل نب ابمرک ، ییحی :  رافی

 نب اربامیہ ، ب ہمق نب فاقص ، رضحت رمع

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

  

 ابب ربنت ےس فوض ےک قلعتم رفناؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ی یلص اہلل ہیلع فآہل فملسابب ربنت ےس فوض ےک قلعتم رفناؿ وبن



 

 

     77    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ، ٣اَٟ ، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابو ك٠حہ ، حرضت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ ٥ِ٠َ یَحُٔسوُه  َٓ َِٟوُؿوَئ  َِٟت٤ََص ا٨َّٟاُض ا ا َٓ َِرٔ  ٌَ ِٟ ٍَ یََسُه فٔی  َوَحا٧َِت َػََلةُ ا َوَؿ َٓ ٥َ بَٔوُؿوٕئ  َوَس٠َّ

ََ اِْل٧َٔأئ َوأ٣ََزَ  ٔ ه٥ِٔ  َذٟ ئُوا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ آَٔخٔ َّی َتَوؿَّ ٌٔهٔ َحً ٍُ ٩ِ٣ٔ َتِحٔت أََػأَ ٤َِٟاَئ ی٨َِبُ أَیُِت ا ئُوا ََفَ  ا٨َّٟاَض أَِ٪ یََتَوؿَّ

 ہبیتق ، ناکل ، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوب ہحلط ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی۔ اس رفز امنز

ا رکےن اک فتق وہایگ ولوگں ےن فوض ےک ےئل اپین التش ایک نکیل اپین ہن لم اکس۔ اس ےک دعب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع اد

یک دختم ںیم اپین شیپ ایک ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اہھت ابمرک اس ربنت ںیم رھک دای افر ولوگں وک فوض رکےن اک مکح 

 ےن اینپ آ ھک ےس داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابمرک اویلگنں ےس اپین  کپ راہ اھت اہیں کت ہک اریخ ںیم وج رفناای وت ںیم

 صخش اھت اس ےن یھب فوض ایک۔

 ہبیتق ، ناکل ، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوب ہحلط ، رضحت اسن :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ابب ربنت ےس فوض ےک قلعتم رفناؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     78    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ًبساٟززاٚ ، سٔیا٪ ، ا٤ًع ، ابزاہی٥ ، ٤٘٠ًہ ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوزاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥  :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ِبٔس اہللٔ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ 

٨َّا ُٛ ا٢َ  ِس َرأَیُِت  َٗ َ٘ ٠َ َٓ َٓأَِزَخ١َ یََسُه  ُتَٔی بَٔتِوٕر  أ َٓ ٥ِ٠َ َیحُٔسوا ٣َاّئ  َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل زُ ٩ِ٣ٔ بَئِن  ٣َ حَّ َٔ ٤َِٟاَئ َیَت ا



 

 

 َ ا٢َ اِْل َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز ٔة ٩ِ٣ٔ اہللٔ  َٛ ِٟبََر ُهورٔ َوا ًَلَی اٟلَّ و٢ُ وَیَّ  ُ٘ ٌٔهٔ َوَي ٕ أََػأَ ٠ُُِٗت َٟٔحابٔز ا٢َ  َٗ سٔ  ٌِ َِٟح ثَىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ أَبٔی ا َحسَّ َٓ ٤ًَُِع 

ْٕ َوَخ٤ُِص ٣ٔائَةٕ  ِٟ ا٢َ أَ َٗ ٨ُِت٥ِ َیِو٣َلٕٔذ  ُٛ  ٥ِ َٛ 

ااحسؼ نب اربامیہ ، دبعارلزاؼ ، ایفسؿ ، اشمع ، اربامیہ ، ب ہمق ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی 

 فآہل فملس ےک اسھت ےھت۔ ولوگں وک اپین ہن لم اکس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ئااھیئ اپین یک شیپ یک یلص اہلل ہیلع

یئگ۔ آپ ےن اانپ اہھت ابمرک اس ےک ادنر ڈاؽ ایل۔ وت ںیم ےن اینپ آ ھک ےس داھکی ےک اپین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابمرک 

فر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک مت ولگ آاجؤ اپک اپین ےک اپس افر اہلل اعتیل یک ربتک ےک اویلگنں ےس لکن راہ اھت ا

اپس آاجؤ۔ اشمع ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس اسمل نب ایب ادعجل ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اجرب ےس اہک ہک مت ولگ ےنتک آدیم ےھت 

 اد ےھت۔اس رفز؟ اوہنں ےن اہک اکی زہار اپچن وس ارف

 ااحسؼ نب اربامیہ ، دبعارلزاؼ ، ایفسؿ ، اشمع ، اربامیہ ، ب ہمق ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 وبتق فوض مسب اہلل زپانھ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 زپانھوبتق فوض مسب اہلل 

     79    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت و ٗتازہ ، حرضت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُف أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ ََ ا٢َ ك٠َََب  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزةُ  َٗ َو

٥َ َه١ِ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ َوُؿوئّا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َوَؿ َٓ ٍَ أََحٕس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َاْئ  ٣َ 

ئُوا َِٔش٥ٔ  و٢ُ َتَوؿَّ ُ٘ ٤َِٟأئ َوَي ا٢َ ثَابْٔت یََسُه فٔی ا َٗ ه٥ِٔ  ئُوا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس آَٔخٔ َّی َتَوؿَّ ٌٔهٔ َحً ُد ٩ِ٣ٔ بَئِن أََػأَ ٤َِٟاَئ یَِِخُ أَیُِت ا اہللٔ ََفَ



 

 

ٌٔيَن  ا٢َ ٧َِحّوا ٩ِ٣ٔ َسِب َٗ ٥ِ تَُزاه٥ُِ  َٛ  ٠ُُِٗت ْٔل٧ََٕص 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب ااحسؼ نب اربامیہ ، دبعارلزاؼ، رمعم، باتب ف اتقدہ ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ےس فوض اک اپین بلط ایک افر رفناای مت ولوگں ںیم ےس ایک یسک صخش ےک اپس اپین وموجد ےہ؟ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ےن اانپ اہھت ابمرک اپین ںیم راھک افر رفناای مت ولگ اہلل اعتیل ےک انؾ ےس فوض رکف وت ںیم ےن ہی رظنم

فملس یک ابمرک اویلگنں ےک درایمؿ ےس اپین لکن راہ اھت اہیں کت ہک امتؾ ولوگں ےن فوض ایک افر وکیئ صخش فوض ےس ابیق ہن اچب۔ باتب 

ت وموجد ےھت؟ ےن اہک وہنجں ےن اس دحثی وک لقن رفناای ےہ اسن ےس وپاھچ ہک آپ یک راےئ ںیم ومجمیع اابتعر ےس لک ےنتک رضحا

 اوہنں ےن وجاب ںیم رفناای رقتةی رتس رضحات ےھت۔

 ااحسؼ نب اربامیہ ، دبعارلزاؼ، رمعم، باتب ف اتقدہ ، رضحت اسن :  رافی

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

  

ا ء رپ 

 

ض
ع
 فوض اک اپین ڈااتل اجےئارگ اخدؾ فوض رکےن فاےل صخش ےک ا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء رپ فوض اک اپین ڈااتل اجےئ

 

ض
ع
 ارگ اخدؾ فوض رکےن فاےل صخش ےک ا

     80    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

، ًباز ب٩ زیاز ، ْعوہ س٠امی٪ ب٩ زاؤز و حارث ب٩ ٣شٜين ، اب٩ وہب ، ٣اَٟ و یو٧ص و ٤ًزو ب٩ حارث ، اب٩ طہاب  :  راوی

 ب٩ ٣ِيرة ، حرضت ٣ِيرہ

٩ًَِ ابِ  ُه  َٟ ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َوا َٕ َویُو٧َُص أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٩ٔ َوهِٕب 

َِٟحارٔٔث أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَهإب أَِخبَرَ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَلَی َو َِٜبُت  و٢ُ َس ُ٘ ٍَ أَبَاُه َي َّهُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ٤ُِِٟٔيَرة َوَة ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ُْعِ  ٕ ٔ ب٩ِٔ زَٔیاز ًَبَّاز  ٩ًَِ ه٥ُِ 

 ُ ا٢َ أَب َٗ ئِن  َّٔ ُِٟد ًَلَی ا ٤ََشَح  َٓ ٔ َتبُوَک  َُزَِوة َ فٔی  أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َتَوؿَّ ًَ َّی اہللُ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َْ و  ٔ ٥ِ یَِذَُکِ ٣َاٟ َٟ



 

 

 ٔ ٤ُِِٟٔيَرة َوَة ب٩َِ ا  ُْعِ

امیلسؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم ، انب فبہ ، ناکل ف ویسن ف رمعف نب احرث ، انب اہشب ، ابعد نب زاید ، رعفہ نب ریغمة ، رضحت 

وت ںیم ےن )یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ وبتک ںیم سج فتق یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض رفناای

اک  فملس رپ( اپین ڈاال۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں ومزفں رپ حسم رفناای۔ اناؾ اسنیئ ےتہک ںیہ ہک ناکل ےن رعفہ نب ریغمہ

 ذرک ںیہن ایک۔

، انب اہشب ، ابعد نب زاید ، رعفہ نب ریغمة ، امیلسؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم ، انب فبہ ، ناکل ف ویسن ف رمعف نب احرث  :  رافی

 رضحت ریغمہ

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

  

ا ء وک اکی اکی رمہبت دوھان

 

ض
ع
 فوض رکےت فتق ا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک اکی اکی رمہبت دوھان

 

ض
ع
 فوض رکےت فتق ا

     81    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی ، یحٌی، سٔیا٪، زیس ب٩ اس٥٠ ، ًلاء ب٩ يشار ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَبَّإض أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر 

َ ٣َزَّّة ٣َزَّةّ  أ ََٓتَوؿَّ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ بُٔوُؿؤئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ ا٢َ أَََل أُِخبٔرُ َٗ 

ناای ایک ںیم مت وک وضحر دمحم نب ینثم ، ییحی، ایفسؿ، زدی نب املس ، اطعء نب اسیر ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ رف

 ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فوض ےس ربخدار ہن رکفں رھپ آپ ےن فوض رفناای۔



 

 

 دمحم نب ینثم ، ییحی، ایفسؿ، زدی نب املس ، اطعء نب اسیر ، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

ا ء وک نیت نیت رمہبت دوھ ان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک نیت نیت رمہبت دوھ ان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

     82    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزسویس ب٩ نَر ، ًبساہلل ب٩ ٣بارک ، اوزاعی ، ا٤ٟل٠ب ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٨لب ، حرضت  :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٠ُٔب ب٩ُِ  ٤ُِٟلَّ ثَىٔی ا سَّ

أَ ثَََلثّا ثَََلثّ  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َتَوؿَّ ئِن َح٨َِلٕب أَ٪َّ  َّٔ َٜ َُِش١ُ اِل ُِٟوُؿؤئ  ُة ا َٔ ٤َٔؼ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََ إ ٔ  ا ُيِش٨َُس ذَٟ

ػت  ، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن فوض 

 

حن
وسدی نب رصن ، دبعاہلل نب ابمرک ، افزایع ، ابلطمل نب دبعاہلل نب 

 نیت رمہبت دوھای افر رفناای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح ایک رکےت ےھت ینعی ایک وت اوہنں ےن رہ اکی وضع وک نیت

 لمع وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح ےس اھت۔

ػت  ، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

حن
 وسدی نب رصن ، دبعاہلل نب ابمرک ، افزایع ، ابلطمل نب دبعاہلل نب 

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

  

 فوض اک رطہقی، دفونں اہھت دوھان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فوض اک رطہقی، دفونں اہھت دوھان

     83    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ََری ، َرش ب٩ ٣ٔـ١ ، اب٩ ًو٪ ، ًا٣ز طٌيی ، ْعوہ ب٩ ٣ِيرة ، ٣ِيرة و ٣ح٤س ب٩ سيری٩  ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ :  راوی

ٔيیِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ رِٔشٔ ب٩ِٔ ا  َ ٩ًَِ یُّ  َِٟبَِرٔ ُس ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة َوَة ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ُْعِ  

٤ُِِٟٔيرَ  ُى َحٔسیَث َذاا َٔ ِوٕ٪ َوََل أَِح ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ٔلَی ا ُه إ َّی َرزَّ ٩ًَِ َرُج١ٕ َحً ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔ َو ٩ِ٣ٔ َحسٔیٔث َذا أَ٪َّ  ة

 ٔ ََ َهِهز َِقَ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َسرَفٕ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟٔيَرَة  ُِٟت ا ًََس َس٢َ َو ٌَ َٓ ُه  ٌَ ّؼا کَا٧َِت ٣َ ٌَ َّی  ی َٔ ُه َحً ٌَ ٣َ

 ٌَ ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ ًَىِّی ث٥َُّ َجاَئ  َّی َتَواَری  ََٓذَهَب َحً ا٢َ  َٗ  َٙ أ٧ََاَر ث٥َُّ ا٧َِل٠َ َٓ َذا ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق  َٛ َذا َو َٛ ََ ٣َاْئ َو٣َعٔی َسٔلیَحْة لٔی أَتَی 

٠ًََِیهٔ  ُُِت  أََِفَ َٓ أََتِیُتُه بَٔها  َد َٓ أََِخَ َٓ ئِن  ُة اِل٤َُّٜ َ٘ ْة َؿیِّ ٠ًََِیهٔ ُجبَّْة َطا٣ٔیَّ ًَِیهٔ َو ٔش١َ ذَٔرا ِِ َش١َ یََسیِهٔ َوَوِجَههُ َوَذَهَب َٟٔی َِ یََسُه َٓ

 ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَِیهٔ َوَذََکَ ٩ِ٣ٔ ٧َأػَیتٔهٔ َطِیّئا َو٤ًَٔا٣َتٔهٔ َطِیّئا  َش١َ َوِجَهُه َوذَٔرا َِ َٓ ٔة  ِٟحُبَّ ٤َا أُرٔیُس ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ َتِحٔت ا َٛ ُى  َٔ ِوٕ٪ ََل أَِح

ِس أ٦ََّ ا٨َّٟاَض  َٗ حٔئ٨َِا َو َٓ َِٟیَشِت لٔی َحاَجْة  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ   ََ ا٢َ َحاَجَت َٗ ِیهٔ ث٥َُّ  َّٔ ًَلَی ُخ ِس ٣ََشَح  َٗ ٖٕ َو ِو ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ

ََٓذَهبِ  ِبٔح  ّة ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ اٟؼُّ ٌَ ِٛ َّی بٔه٥ِٔ َر ٨َاَػل ِ٘ ٔ ِی٨َا ٣َا ُسب ـَ َٗ ٨َا َو ِٛ ََٓؼ٠َِّی٨َا ٣َا أَِزَر ٨ََهانٔی  َٓ  ُت ْٔلُوذ٧َُٔه 

دمحم نب اربامیہ رصبی ، رشب نب لضفم ، انب وعؿ ، اعرم یبعش ، رعفہ نب ریغمة ، ریغمة ف دمحم نب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ 

 و ای۔ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی رفس ںیم ےھت
بن
 
ھ

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے ٹیپ ںیم اانپ  اص ابمرک 

اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑم ےئگ۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ایسی زنیم رپ رشتفی الےئ وج ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےئگ اہیں کت ہک  ایسی ایسی یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہگج افٹن الھٹبای رھپ آپ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی اگنہ ےس اغبئ وہ ےئگ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع 

ین زیکشمہ اھت۔ ںیم اس وک ےل رک فآہل فملس ےن ھجم ےس درایتف رفناای ایک اہمترے اپس اپین وموجد ےہ؟ اس فتق ریمے اپس اکی اپ

احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اپین ڈاال۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں وہپےچن افر رہچہ ابمرک دوھای اس ےک 

 اشؾ اک ایتر رکدہ اھت دعب دفونں اہوھتں ےک دوھےن اک دصق رفناای نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ہبج ےنہپ وہےئ ےھت وج ہک کلم

ہک سج یک آنیتس گنت یھت اس فہج ےس اس یک آنیتس افرپ ہن ڑچھ یکس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اہھت وچہغ ابمرک ےک 

ای۔ ےچین ےس اکنؽ ایل افر رہچہ ابمرک افر دفونں اہھت دوھےئ اس ےک دعب رضحت ریغمہ ےن امعہم افر اشیپین اک احؽ )حسم( ایبؿ رفنا



 

 

رضحت انب وعؿ رفناےت ںیہ ہک ھجم وک ایھچ رطح اید ںیہن ےہ ہک وج ابت ںیم اچاتہ وہں۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ومزفں رپ حسم رفناای اس ےک دعب رفناای اب مت رضفرت ےس افرغ وہ اجؤ ںیم ےن رعض ایک۔ ای روسؽ اہلل ھجم وک رضفرت ںیہن ےہ اس 

اس فتق اناؾ دبعارلنمح نب وعػ ےھت افر فہ اس فتق امنز رجف یک اکی رتعک ادا رفنا ےکچ ےھت۔ ںیم ےن ےک دعب مہ ولگ آےئ وت 

ارادہ ایک ہک ںیم رضحت دبعارلنمح وک علطم وک دفں ہک انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ےکچ ںیہ نکیل آپ یلص اہلل 

ی رھپ سج دقر مہ ولوگں وک امنز یلم یھت اس وک زپاھ افر سج دقر امنز مہ ےس لبق ادا یک اج ہیلع فآہل فملس ےن اس ابت یک اممتعن رفنا د

 یکچ یھت اس وک السؾ ےک دعب لمکم رفناای

 دمحم نب اربامیہ رصبی ، رشب نب لضفم ، انب وعؿ ، اعرم یبعش ، رعفہ نب ریغمة ، ریغمة ف دمحم نب ریسنی :  رافی

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

  

ا ء وک دوھان اچےئہ؟

 

ض
ع
 فوض ںیم ینتک رمہبت ا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک دوھان اچےئہ؟

 

ض
ع
 فوض ںیم ینتک رمہبت ا

     84    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣شٌسة ، سٔیا٪ ، اب٩ حِیب ، طٌبہ، ن٤ٌا٪ ب٩ سا٥ٟ ، حرضت اب٩ ابی اوضح٤یس ب٩  :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َیاَ٪ َوهَُو اب٩ُِ َحِٔیٕب  ِٔ ٩ًَِ ُس َسَة  ٌَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٩ٔ أَِؤض ب٩ِٔ أَبٔی أَِوٕض 

ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ  َٗ  ٔ ه َٕ ثَََلثّاَجسِّ َٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَتِو َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دیمح نب دعسمة ، ایفسؿ ، انب بیبح ، ہبعش، امعنؿ نب اسمل ، رضحت انب ایب افس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ دادا ےس رفاتی 

 ہبت اپین ڈاال۔ایک ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں وہپوچنں رپ نیت رم

 دیمح نب دعسمة ، ایفسؿ ، انب بیبح ، ہبعش، امعنؿ نب اسمل ، رضحت انب ایب افس :  رافی



 

 

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

  

 فوض ںیم یلک رکان افر انک ںیم اپین ڈاانل

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یلک رکان افر انک ںیم اپین ڈاانلفوض ںیم 

     85    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر ، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز ، زہزی ، ًلاء ب٩ یزیس ، ٤ًزا٪ ب٩ ابا٪ ، ٤ًَا٪ ب٩ ًٔا٪ ، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ ابا٪ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٗ ٩ًَِ ح٤َُِزاَ٪ ب٩ِٔ أَبَاَ٪  ًََلأئ ب٩ِٔ یَزٔیَس ا٠َِّٟیَٔیِّ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَِبُس اہللٔ 

ـِ  َش٠َُه٤َا ث٥َُّ َت٤َ َِ َٓ ًَلَی یََسیِهٔ ثَََلثّا   َْ أََِفَ َٓ  َ أ ٨ًَُِه َتَوؿَّ اَ٪ َرضَٔی اہللُ  َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩َِ  َِ َٙ ث٥َُّ ََُش١َ َوِجَهُه ٤ََف َواِس َرأَیُِت ًُ ت٨ََِظ

 ُ ََ ث٥َُّ ٣ََشَح بَٔزأِٔسهٔ ث ٔ ١ََِ ذَٟ ی ٣ٔ ِٟیَُِّسَ ٙٔ ثَََلثّا ث٥َُّ ا َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا ُِٟی٤ِىَی إ ََُش١َ یََسیِهٔ ا ِٟی٤ُِىَی ثَََلثّا ث٥َُّ ثَََلثّا ث٥َُّ  َس٣َُه ا َٗ ََُش١َ   َّ٥

ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ  َٗ ََ ث٥َُّ  ٔ ١ََِ َذٟ ی ٣ٔ ُِٟیَِّسَ أَ ٧َِحَو ُوُؿوئٔی هََذا  ا ا٢َ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ َٗ َ ٧َِحَو ُوُؿوئٔی ث٥َُّ  أ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َتَوؿَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔهٔ  سَّ َ٘ ََ َُٟه ٣َا  َشُه ٓٔیه٤َٔا ََٔظِیٕئ ُرُٔفَ  ِٔ ُث َن َتئِن ََل یَُحسِّ ٌَ ِٛ َّی َر  ث٥َُّ َػل

زرہی ، اطعء نب سیدی ، رمعاؿ نب اابؿ ، امثعؿ نب افعؿ ، رضحت رمعاؿ نب اابؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وسدی نب رصن ، دبعاہلل ، رمعم ، 

ےن رضحت امثعؿ نب افعؿ وک داھکی ےک اوہنں ےن فوض ایک وت )ےلہپ( اوہنں ےن نیت رمہبت اپین ڈاؽ رک اؿ وک دوھای۔ اس ےک دعب یلک 

ؽ رکانک اصػ یک( رھپ رہچہ نیت رمہبت دوھای اس ےک دعب ینہک کت اانپ داایں اہھت نیت یک افر انک ںیم اپین دای )ینعی انک ںیم اپین ڈا

 رمہبت دوھای اس ےک دعب ابایں اہھت ایس رطح نیت رمہبت دوھای رھپ رس اک حسم ایک افر رھپ اوہنں ےن ابایں اپؤں یھب دوھای رھپ رفناای ہک

اھکی ہک آپ ےن اس ریمے فوض اسیج فوض ایک اس ےک دعب رفناای ہک وج صخش ںیم ےن انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک د

ریمی رطح ےس فوض رکے ہک ےسیج ںیم ےن ہی فوض ایک ےہ رھپ دف رتعک امنز ادا رکے افر دؽ ںیم وغل افر وہیبدہ ایخالت ہن الےئ وت 

 اس ےک اےلگ انگہ امتؾ ےک امتؾ اعمػ وہ اجںیئ ےگ۔

 اہلل ، رمعم ، زرہی ، اطعء نب سیدی ، رمعاؿ نب اابؿ ، امثعؿ نب افعؿ ، رضحت رمعاؿ نب اابؿوسدی نب رصن ، دبع :  رافی



 

 

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

  

 دفونں اہوھتں ںیم ےس وکؿ ےس اہھت ںیم اپین ےل رک یلک رکے؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دفونں اہوھتں ںیم ےس وکؿ ےس اہھت ںیم اپین ےل رک یلک رکے؟

     86    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِيرة ، ٤ًَا٪ ، اب٩ سٌیس ب٩ َٛير ب٩ زی٨ار ، طٌیب ، اب٩ ابوح٤زة ، زہزی ، ًلاء ب٩ یزیس ،  :  راوی

 حرضت ٤ًزا٪

ِٟٔح٤ِٔصیُّ أَِخبََر٧َا  ٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر ا َٔير َٛ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٤َاُ٪ هَُو اب٩ُِ َس َِ ث٨ََا ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟٔيَرةٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ِیٕب هَُو اب٩ُِ أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌَ ٩ًَِ ُط  

٤َاَ٪  َِ َُّه َرأَی ًُ ٩ًَِ ح٤َُِزاَ٪ أ٧َ ًََلاُئ ب٩ُِ َیزٔیَس  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ أَِخبََرنٔی  َش٠ََها  أبٔی َح٤ِزََة  َِ َٓ ًَلَی یََسیِهٔ ٩ِ٣ٔ إ٧َٔائٔهٔ   َْ أََِفَ َٓ ًَا بَٔوُؿوٕئ  َز

ََُش١َ َوِجَههُ ثَََلثّا َویََسیِهٔ  َٙ ث٥َُّ  ٤ََف َواِست٨ََِظ ـِ َت٤َ َٓ َِٟوُؿؤئ  ئِن ثَََلَث ٣َزَّإت  ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ أَِزَخ١َ ی٤َٔی٨َُه فٔی ا َ٘ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا إ

٠َِیهٔ َو ث٥َُّ ٣ََشَح بَٔزأِٔس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ََُش١َ ک١َُّ رِٔج١ٕ ٩ِ٣ٔ رِٔج٠َِیهٔ ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ  َ هٔ ث٥َُّ  أ ٥َ َتَوؿَّ َس٠َّ

 ٔ ُث ٓ َتئِن ََل یَُحسِّ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ا٦َ  َٗ ١ََِ ُوُؿوئٔی هََذا ث٥َُّ  ٣ٔ َ أ ا٢َ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ َٗ َٟهُ ٣َا ُوُؿوئٔی َهَذا ث٥َُّ  َشهُ ََٔظِیٕئ ُرََفَ اہللُ  ِٔ یه٤َٔا َن

٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔهٔ  سَّ َ٘ ََ 

 ادمح نب دمحم نب ریغمة ، امثعؿ ، انب دیعس نب ریثک نب دانیر ، بیعش ، انب اوبزمحة ، زرہی ، اطعء نب سیدی ، رضحت رمعاؿ ےس رفاتی ےہ

ین ڈاال دفونں اہوھتں وک نیت رمہبت دوھای اس ےک دعب داایں اہھت اپین ںیم ڈاؽ ہک رضحت امثعؿ ےن فوض اک اپین وگنماای افر اےنپ اہھت رپ اپ

رک یلک یک افر انک اصػ یک اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ رہچہ نیت رمہبت دوھای افر ینہک کت دفونں اہھت نیت رمہبت 

وھای رھپ رضحت امثعؿ ےن اہک ہک ںیم ےن انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع دوھےئ رھپ رس اک حسم ایک افر رہ اکی اپؤں وک نیت نیت رمہبت د

فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطح ےس فوض ایک اسیج ںیم ےن ہی فوض ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےہ اس ےک دعب فہ صخش ڑھکے وہ رک وشخع ف  ےن رفناای وج صخش ریمی رطح ےس فوض رکے ہک ںیم ےن سج رطےقی ےس فوض ایک



 

 

وضخع ےک اسھت امنز ادا رکے افر امنز ےک دفراؿ وغل افر وہیبدہ ایخالت افر فوسےس )وخد ےس( ہن الےئ وت اس ےک اےلگ افر  ےلھچ 

 امتؾ ےک امتؾ انگہ اعمػ وہ اجںیئ ےگ۔

 ر ، بیعش ، انب اوبزمحة ، زرہی ، اطعء نب سیدی ، رضحت رمعاؿادمح نب دمحم نب ریغمة ، امثعؿ ، انب دیعس نب ریثک نب دانی :  رافی

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

  

 اکی یہ رمہبت انک اصػ رکےن اک ایبؿ ف ااکحؾ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی یہ رمہبت انک اصػ رکےن اک ایبؿ ف ااکحؾ

     87    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور ، سٔیا٪ ، ابوز٧از ، حشين ب٩ ًیسٰی ، ٩ٌ٣ ، ٣اَٟ، ابوز٧از، اْعد ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ٔ ح ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ٕ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ًٔیَسی  ث٨ََا ا و َحسَّ

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز  َٕ ٔ ١ِ فٔی ٣َاٟ ٌَ ٠َِیِح َٓ  ٥ِ ُٛ َ أََحُس أ ا٢َ إَٔذا َتَوؿَّ َٗ

ٔٔهٔ ٣َاّئ ث٥َُّ َٟٔیِش   ت٨َِثٔرِ أَِن

دمحم نب وصنمر ، ایفسؿ ، اوبزاند ، نیسح نب ٰیسیع ، نعم ، ناکل، اوبزاند، ارعج ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش فوض رکے وت اینپ انک ںیم اپین ڈاےل اس ےک دعب انک اصػ 

 رفاتی ںیم ےہ ہک نیت رمہبت انک اصػ رکے۔ رکے۔ دفرسی

 دمحم نب وصنمر ، ایفسؿ ، اوبزاند ، نیسح نب ٰیسیع ، نعم ، ناکل، اوبزاند، ارعج ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 فر ےس ڈاےنل اک ایبؿفوض رکےت فتق انک ںیم اپین ز

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض رکےت فتق انک ںیم اپین زفر ےس ڈاےنل اک ایبؿ

     88    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٟ٘یم ٗتیبہ ب٩ سٌیس ، یحٌی ب٩ س٠ی٥ ، اس٤اًی١ ب٩ َٛير و اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ، وٛیٍ ، سٔیا٪ ، ابوہاط٥ ، حرضت  :  راوی

 ب٩ ػبرہ

ٕ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا إِٔس  َٔير َٛ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَِخبََر٧َا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َح

َٟ٘ٔیٔم ب٩ِٔ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َهأط٥ٕ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ُِٟوُؿؤئ َوٛٔی ٩ًَِ ا ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبٔرِنٔی  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َػبَِرَة 

ٚٔ إَٔلَّ أَِ٪ َتُٜوَ٪ َػائ٤ّٔا ِّ فٔی أَلِست٨َِٔظا ٔ ُِٟوُؿوَئ َوبَاٟ ِّ ا ٔ ا٢َ أَِسب َٗ 

مش ، رضحت طیقل نب ربصہ ےس رفاتی ےہ ہک ہبیتق نب دیعس ، ییحی نب میلس ، اامسلیع نب ریثک ف ااحسؼ نب اربامیہ ، فعیک ، ایفسؿ ، اوباہ

ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ےھجم ایھچ رطح ےس فوض رکان الھکس دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفناای مت فوض لمکم رطہقی ےس ایک رکف افر انک اصػ رکےن ںیم زفر اگلای رکف رگم ہی ہک مت رفزہ دار وہ۔

 ہبیتق نب دیعس ، ییحی نب میلس ، اامسلیع نب ریثک ف ااحسؼ نب اربامیہ ، فعیک ، ایفسؿ ، اوباہمش ، رضحت طیقل نب ربصہ :  افیر

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

  

 انک ںیم اپین ڈاےنل افر اصػ رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 انک ںیم اپین ڈاےنل افر اصػ رکےن اک ایبؿ



 

 

     89    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ، ٣اَٟ ، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤ ، ٣اَٟ ، اب٩ طہاب ، ابو ازریص ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  َٕ ح و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  إِٔسَح

 َ أ ا٢َ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟدِوََلنٔیِّ  ٠َِیِشت٨َِثٔرِ َو٩ِ٣َ اِستَ إِٔزرٔیَص ا ٠ُِیوتٔزِ َٓ َٓ  ِح٤ََز 

ہبیتق ، ناکل ، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح ، ناکل ، انب اہشب ، اوب ادرسی ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش فوض رکے وت انک اصػ رکے ینعی انک ےکنس افر وج صخش ڈےلیھ ےس ااجنتسء رکے وت اطؼ ےل

 ینعی ااجنتسء اطؼ دعد نیت اپچن است ڈےلیھ ای رھتپ ےس رکے۔

 ہبیتق ، ناکل ، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح ، ناکل ، انب اہشب ، اوب ادرسی ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ایبؿاپیک اک  :   ابب

 انک ںیم اپین ڈاےنل افر اصػ رکےن اک ایبؿ

     90    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ، ح٤از، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ يشاٖ، س٤٠ہ ب٩ ٗیص، حرضت س٤٠ہ ب٩ ٗیص :  راوی

٩ًَِ هََٔل٢ٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  ِیٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   ٕٖ ب٩ِٔ َيَشا

أَِوتٔزِ  َٓ اِست٨َِثٔرِ َوإَٔذا اِسَتِح٤َزَِت  َٓ أَِت  ا٢َ إَٔذا َتَوؿَّ َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق ، امحد، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، ہملس نب سیق، رضحت ہملس نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ 

 فملس ےن رفناای بج مت فوض رکف وت انک اصػ رکف افر بج مت ااجنتسء ےک ےئل ڈےلیھ ول وت اطؼ دعد اامعتسؽ رکف۔



 

 

 ہبیتق ، امحد، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، ہملس نب سیق، رضحت ہملس نب سیق :  رافی

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

  

 دیبار وہےن ےک دعب انک اصػ رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دیبار وہےن ےک دعب انک اصػ رکےن اک ایبؿ

     91    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ز٧بور ا٤ٟکی، اب٩ ابوحاز٦ ، یزیس ب٩ ًبساہلل ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ، ًیسٰی ب٩ ك٠حہ ، ابوہزیزہ ، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

ُس ب٩ُِ ُز٧ِبُورٕ  ثَهُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َس ب٩َِ إٔبَِزاهٔی٥َ َحسَّ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ًَ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِّیُّ  ٤َِٟک ٩ًَِ ًٔیَسی  ا

َى أَ  َ٘ ا٢َ إَٔذا اِستَِی َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٠َِیِشت٨َِثٔرِ ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  َٓ  َ أ َتَوؿَّ َٓ ٥ِ ٩ِ٣ٔ ٨َ٣َا٣ٔهٔ  ُٛ َحُس

ًَلَی َخِیُظو٣ٔهٔ  ٔیُت  ِیَلاَ٪ یَِ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ  ثَََلَث ٣َزَّإت 

 انجب دمحم نب زوبنر ایکمل، انب اوباحزؾ ، سیدی نب دبعاہلل ، دمحم نب اربامیہ ، ٰیسیع نب ہحلط ، اوبرہریہ ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای بج وکیئ صخش وس رک اےھٹ رھپ فہ فوض رکے وت نیت رمہبت انک اصػ رکے روسؽ رک

 (ویکہکن اطیشؿ رات ںیم انک یک ڑج ےک ادنر راتہ ےہ )رماد دنین یک احتل ےہ اچےہ رات ںیم وسےئ ای دؿ ںیم

 اہلل ، دمحم نب اربامیہ ، ٰیسیع نب ہحلط ، اوبرہریہ ، رضحت اوبرہریہدمحم نب زوبنر ایکمل، انب اوباحزؾ ، سیدی نب دبع :  رافی

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

  

 وکؿ ےس انک ےکنس



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وکؿ ےس انک ےکنس

     92    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ ًبساٟزح٩٤ ، حشين ب٩ ًلی ، زائسة ، خاٟس ب٩ ٤٘٠ًہ ، ًبس خير ، حرضت ًلی :  راوی

ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٕ أَِخبََر٧َا ٣ُوَسی ب٩ُِ  ًَِبٔس َخيِر  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ    ٩ًَِ

ا٢َ هَ  َٗ ١َ هََذا ثَََلثّا ث٥َُّ  ٌَ َٔ َٓ ی  ُِٟیَِّسَ ٔ ا َٙ َو٧َثََر بَٔیٔسه ٤ََف َواِست٨ََِظ ـِ َت٤َ َٓ ًَا بَٔوُؿوٕئ  َُّه َز َّی اہللُ ًَلٓٔیٕ أ٧َ َذا كُُهوُر ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل

 ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

ریخ ، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن فوض ےک ےئل اپین ومیس نب دبعارلنمح ، نیسح نب یلع ، زادئة ، اخدل نب ب ہمق ، دبع 

بلط رفناای وت یلک یک انک ںیم اپین ڈاال افر ابںیئ اہھت ےس انک اصػ ایک۔ اوہنں ےن نیت رمہبت ایس رطےقی ےس ایک افر رفناای روسؽ 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک یہی فوض ےہ

 یلع ، زادئة ، اخدل نب ب ہمق ، دبع ریخ ، رضحت یلعومیس نب دبعارلنمح ، نیسح نب  :  رافی

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

  

 فوض ںیم رہچہ دوھان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم رہچہ دوھان

     93    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ، ابو ًوا٧ہ ، خاٟس ب٩ ٤٘٠ًہ ، ًبس خير :  راوی



 

 

ًَلٔیَّ  ا٢َ أََتِی٨َا  َٗ  ٕ ًَِبسٔ َخيِر  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ِس أَِخبََر٧َا  َٗ ٨ِهُ َو ًَ  ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔی اہللُ 

 َٓ ًَا بَٔلُهوٕر  َس َٓ َّی  َْ َػل أََِفَ َٓ ُتَٔی بٔإ٧َٔإئ ٓٔیهٔ ٣َاْئ َوكَِشٕت  أ َٓ ٨َ٤َِّ٠ا  ٌَ َّی ٣َا یُزٔیُس إَٔلَّ ُٟٔی ِس َػل َٗ ٍُ بٔهٔ َو ٨َ٠ِا ٣َا َيِؼ٨َ ٩ِ٣ٔ اِْل٧َٔأئ ُ٘

 ِٟ َّٟٔذی َیأُِخُذ بٔهٔ ا ِّٕ ا َٜ َٙ ثَََلثّا ٩ِ٣ٔ اِل ٤ََف َواِست٨ََِظ ـِ َش٠ََها ثَََلثّا ث٥َُّ َت٤َ َِ َٓ ََُش١َ ًَلَی یََسیِهٔ  ََُش١َ َوِجَههُ ثَََلثّا َو ٤َاَئ ث٥َُّ 

 َ ُِٟی٤ِى ََُش١َ رِٔج٠َُه ا ٤َا٢َ ثَََلثّا َو٣ََشَح بَٔزأِٔسهٔ ٣َزَّّة َواحَٔسّة ث٥َُّ  ُِٟی٤ِىَی ثَََلثّا َویََسُه اٟظِّ ٤َا٢َ ثَََلثّا ث٥َُّ یََسُه ا ی ثَََلثّا َورِٔج٠َُه اٟظِّ

٥َ٠َ ُوُؿ  ٌِ ُه أَِ٪ َي ا٢َ ٩ِ٣َ رَسَّ ُهَو َهَذاَٗ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   وَئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ہبیتق ، اوب وعاہن ، اخدل نب ب ہمق ، دبع ریخ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت یلع نب ایب اطبل یک دختم ںیم احرض وہےئ افر فہ اس 

 اہک ہک ہی اس اپین اک ایک رکںی ےگ ہی امنز ےس وت افرغ وہ فتق امنز ےس افرغ وہ ےکچ ےھت۔ اوہنں ےن فوض اک اپین وگنماای۔ مہ ولوگں ےن

ےکچ ںیہ )اشدی( مہ ولوگں وک رطہقی فوض التبےن ےک ےئل اپین وگنماای ےہ رہباحؽ اؿ ےک اپس اکی ربنت آای ہک سج ںیم اپین اھت افر 

س ےک دعب یلک یک افر نیت رمہبت انک ںیم اپین اکی تشط آای اوہنں ےن ربنت ےس اےنپ اہھت ےس اپین ڈاال افر اس وک نیت رمہبت دوھای ا

 ڈاال افر ایس اہھت ےس اپین ڈاال ہک اہھت ےس فہ اپین ےل رےہ ےھت۔ اس ےک دعب رہچہ وک نیت رمہبت دوھای افر نیت رمہبت داایں اہھت دوھای

نیت رمہبت افر ابایں اپؤں یھب نیت رمہبت  افر نیت یہ رمہبت ابایں اہھت دوھای افر اکی رمہبت رس اک حسم رفناای۔ رھپ داایں اپؤں دوھای

دوھای افر اس ےک دعب اوہنں ےن رفناای۔ سج صخش وک ہی وخاشہ وہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطےقی ےس فوض رکےت 

 ےھت وت اس ےک فاےطس یہی فوض ےہ۔

 ہبیتق ، اوب وعاہن ، اخدل نب ب ہمق ، دبع ریخ :  رافی

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

  

 رہچہ ینتک رمہبت دوھان اچےئہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رہچہ ینتک رمہبت دوھان اچےئہ؟

     94    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًبساہلل واب٩ ٣بارک ، طٌبہ، ٣اَٟ ب٩ ْعٓلة ، ًبس خيرسویس ب٩ نَر ،  :  راوی

َٔ ب٩ِٔ ُْعِ  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ َوهَُو اب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَلٓٔیٕ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ   ٩ًَِ  ٕ ًَِبٔس َخيِر  ٩ًَِ َُٓلَة 

 ٔ ُتَٔی ب َّهُ أ ٨ًَِهُ أ٧َ ٔ َرضَٔی اہللُ  َٙ ب ٤ََف َواِست٨ََِظ ـِ ًَلَی یََسیِهٔ ثَََلثّا ث٥َُّ ٣َ  َ أ َٔ َٜ َٓ ًَا بَٔتِوٕر ٓٔیهٔ ٣َاْئ  ٠َِیهٔ ث٥َُّ َز ًَ َس  ٌَ َ٘ َٓ ٔسٓیٕ  ٕٕٓ َُکِ َٜ

 ٔ ٤ََشَح ب َٓ ٤َِٟأئ  ًَِیهٔ ثَََلثّا ثَََلثّا َوأََخَذ ٩ِ٣ٔ ا ََُش١َ ذَٔرا ََُش١َ َوِجَهُه ثَََلثّا َو َبُة ٣َزَّّة َواحٕٔس ثَََلَث ٣َزَّإت َو ٌِ َزأِٔسهٔ َوأََطاَر ُط

ََُش١َ رِٔج٠َِیهٔ ثَََلثّا ثَََلثّا ا٢َ ََل أَِزرٔی أََرزَّه٤َُا أ٦َِ ََل َو َٗ ٔ َرأِٔسهٔ ث٥َُّ  ٔلَی ٣َُؤَخَّ ٔلَی  ٩ِ٣ٔ ٧َأػَیتٔهٔ إ ُه أَِ٪ ی٨َُِوَز إ ا٢َ ٩ِ٣َ رَسَّ َٗ ث٥َُّ 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟیَص كُُهورٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ َواُب َخأُٟس ب٩ُِ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َهَذا َخَلأْ َواٟؼَّ ا٢َ أَبُو  َٗ َهَذا كُُهوُرُه و  َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

َُٓلةَ  ََ ب٩َِ ُْعِ ٔ  ٣َاٟ

 ، دبع ریخ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےک اپس اکی رکیس الیئ یئگ ف

 

ہ وسدی نب رصن ، دبعاہلل فانب ابمرک ، ہبعش، ناکل نب رعفعة

 یک اس رپ ھٹیب ےئگ رھپ اکی ربنت وگنماای ہک سج ںیم اپین وموجد اھت افر نیت رمہبت اوہنں ےن اےنپ اہھت ےس اانپ ربنت اکھج رک ڈاال رھپ یلک

 افر انک ںیم اپین ڈاال اکی یہ ولچ ےس نیت رمہبت رھپ نیت رمہبت اوہنں ےن رہچہ دوھای افر دفونں ابںیہن دوھںیئ۔ اس ےک دعب اپین ایل

فر افر رس اک حسم ایک اینپ اشیپین ےس اینپ دگی کت رھپ رفناای ہک ھجم وک ملع ںیہن ہک رگدؿ ےس اہھت وک رھپ فہ اشیپین کت الےئ ای ںیہن ا

دفونں اپؤں دوھےئ نیت نیت رمہبت۔ اس ےک دعب اہک ہک سج وک وخاشہ وہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فوض وک دےنھکی یک وت 

 یہی فوض اھت۔آپ اک 

 ، دبع ریخ :  رافی

 

 وسدی نب رصن ، دبعاہلل فانب ابمرک ، ہبعش، ناکل نب رعفعة

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

  

 فوض ںیم دفونں اہھت دوھےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ فوض ںیم دفونں اہھت دوھےن اک



 

 

     95    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی و ح٤یس ب٩ ٣شٌسة ، یزیس و اب٩ زریٍ ، طٌبہ، ٣اَٟ ب٩ ْعٓلة، ًبس خير :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َیزٔیَس َوهَُو اب٩ُِ ُزَریِ َسَة  ٌَ ًَلٓٔیٕ َوح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ َُٓلَة  َٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ َبُة  ٌِ ثَىٔی ُط َحسَّ

َش١َ یََسیِهٔ ثَََلثّا  َِ َٓ ًَا ب٤َٔإئ فٔی َتِوٕر  ٠َِیهٔ ث٥َُّ َز ًَ َس  ٌَ َ٘ َٓ ٔسٓیٕ  ًَا بَُٔکِ ا َز ٠ًَٔیا ا٢َ َطهِٔسُت  َٗ  ٕ ٕٕٓ َخيِر َٜ ٔ َٙ ب ٤ََف َواِست٨ََِظ ـِ ث٥َُّ ٣َ

ََُش١َ َوجِ  ََُش١َ رِٔج٠َِیهٔ ثَََل َواحٕٔس ثَََلثّا ث٥َُّ  ٤ََشَح بَٔزأِٔسهٔ ث٥َُّ  َٓ ٤َََُص یََسُه فٔی اِْل٧َٔأئ  ثّا ثَََلثّا َههُ ثَََلثّا َویََسیِهٔ ثَََلثّا ثَََلثّا ث٥َُّ 

َهَذا ُوُؿ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ُوُؿؤئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُه أَِ٪ ی٨َُِوَز إ ا٢َ ٩ِ٣َ رَسَّ َٗ  وئُهُ ث٥َُّ 

، دبع ریخ ، یک رفاتی ےہ ہک اکی دؿ ںیم رضحت یلع یک دختم 

 

رمعف نب یلع ف دیمح نب دعسمة ، سیدی ف انب زرعی ، ہبعش، ناکل نب رعفعة

ںیم احرض وہا۔ اوہنں ےن اکی رکیس وگنمایئ افر اس رپ رشتفی رفنا وہےئ اس ےک دعب اوہنں ےن اکی ربنت ںیم اپین بلط رفناای افر 

دوھےئ نیت رمہبت رھپ یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال اکی یہ ولچ ےس نیت رمہبت افر رھپ رہچہ دوھای۔ نیت رمہبت افر نیت نیت  دفونں اہھت

رمہبت دفونں اہھت دوھےئ رھپ اانپ اہہت ربنت ںیم ڈاؽ رک رس اک حسم ایک رھپ دفونں اپؤں دوھےئ نیت نیت رمہبت۔ اس ےک دعب اہک ہک سج 

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فوض دےنھکی یک وت فہ صخش اس فوض وک دھکی ےل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک صخش وک وخاشہ وہ ر

 یہی فوض اھت۔

، دبع ریخ :  رافی

 

 رمعف نب یلع ف دیمح نب دعسمة ، سیدی ف انب زرعی ، ہبعش، ناکل نب رعفعة

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

  

 رتبیک فوض

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رتبیک فوض
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 ابزاہی٥ ب٩ حش٩ ٣٘شیم، ححاد، اب٩ جزیخ ، طیبة ، ٣ح٤س ب٩ ًلی ، ابو ًلی ، حشين ب٩ ًلی :  راوی

ثَىٔی َطِیَبُة أَ٪َّ ٣ُ أَِخبََر٧َا  ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َححَّاْد  َٗ َشیٔمُّ  ِ٘ ٔ٤ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ا٢َ إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا َٗ ًَلٓٔیٕ أَِخبََرُه  َس ب٩َِ  َح٤َّ

ًَلٔیٌّ بَٔوُؿو ًَانٔی أَبٔی  ا٢َ َز َٗ ًَلٓٔیٕ  ُِٟحَشيَِن ب٩َِ  ًَلٔیٌّ أَ٪َّ ا ِب١َ أَِ٪ أَِخبََرنٔی أَبٔی  َٗ ِیهٔ ثَََلَث ٣َزَّإت  َّٔ َٛ َش١َ  َِ َٓ َبَسأَ  َٓ ُه  َٟ بُِتُه  ََِٓقَّ ٕئ 

ََُش١َ  ََُش١َ َوِجَهُه ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ  ٤ََف ثَََلثّا َواِست٨َِثََر ثَََلثّا ث٥َُّ  ـِ ٙٔ ثَََلثّا یُِسخ٠َُٔه٤َا فٔی َوُؿوئٔهٔ ث٥َُّ ٣َ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا ِٟی٤ُِىَی إ  یََسُه ا

َبئِن ثَََلثّا  ث٥َُّ  ٌِ َٜ ٔلَی اِل ِٟی٤ُِىَی إ ََُش١َ رِٔج٠َُه ا ََ ث٥َُّ ٣ََشَح بَٔزأِٔسهٔ ٣َِشَحّة َواحَٔسّة ث٥َُّ  ٔ َذٟ َٛ ی  ُِٟیَِّسَ ا٦َ ا َٗ ََ ث٥َُّ  ٔ َذٟ َٛ ی  ِٟیَُِّسَ ث٥َُّ ا

َب  َٓرَشٔ ١ُ َوُؿوئٔهٔ  ـِ َٓ َّٟٔذی ٓٔیهٔ  ُِٟتُه اِْل٧َٔاَئ ا ٨َاَو َٓ ِٟىٔی  ٔ ا٢َ ٧َاو َ٘ َٓ ائ٤ّٔا  ا٢َ ََل  َٗ َٗ ا َرآنٔی  َّ٤٠َ َٓ حِٔبُت  ٌَ َٓ ائ٤ّٔا  َٗ ١ٔ َوُؿوئٔهٔ  ـِ َٓ  ٩ِ٣ٔ

 ُ٘ ُت َي ٌِ ١ََِ ٣َا َرأَیَِتىٔی َػ٨َ ٣ٔ ٍُ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِؼ٨َ ًَ َّی اہللُ  ِّی َرأَیُِت أَبَاَک ا٨َّٟٔيیَّ َػل إٔن َٓ َحِب  ٌِ ََ ١ٔ ـِ َٓ ٔب  و٢ُ ُٟٔوُؿوئٔهٔ َهَذا َورُشِ

ائ٤ّٔا َٗ  َوُؿوئٔهٔ 

ی، اجحج، انب رججی ،اربامیہ

،
مش
م

ہبیش ، دمحم نب یلع ، اوب یلع ، نیسح نب یلع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل رضحت یلع ےن   نب نسح 

ھجم ےس فوض اک اپین بلط رفناای ںیم ےن فوض اک اپین شیپ دختم رک دای۔ اوہنں ےن فوض رکان رشفع رک دای وت اوہنں ےن ےلہپ دفونں 

ڈاےنل ےس لبق دوھای۔ اس ےک دعب نیت رمہبت یلک یک افر نیت رمہبت انک اصػ یک افر رھپ رہچہ وک نیت رمہبت  وہپوچنں وک اپین ےس اہھت

دوھای اس ےک دعب داںیئ اہھت وک ایس رطہقی ےس دوھای رھپ رس رپ اکی اکی رمہبت حسم رفناای۔ رھپ داںیئ اپؤں وک ونخٹں کت نیت رمہبت 

ےس ابںیئ اپؤں وک دوھای۔ رھپ ڑھکے وہ ےئگ افر اہک ہک ےھجم اپین دے دف۔ ںیم ےن فیہ ربنت  دوھای۔ اس ےک دعب اوہنں ےن ایس رطہقی

ایل ہک سج ںیم فوض اک اپین اچب وہا اھت۔ اوہنں ےن ڑھکے ڑھکے اس ںیم ےس اپین یپ ایل اس رپ ںیم ےن ریحت اظرہ یک اوہنں ےن اہک مت 

ان( وک داھکی ہک فہ یھب اس رطہقی ےس ایک رکےت ےھت سج رطہقی ےس ںیم ےن مت ریحت ںیم ہن زپف ویکہکن ںیم ےن اہمترے فادل )ینعی ان

 وک التبای افر دالھکای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض اک اچب وہا اپین ڑھکے ڑھکے ایپ رکےت ےھت۔

 ، دمحم نب یلع ، اوب یلع ، نیسح نب یلع :  رافی

 

 ی ة
ی

 

ی، اجحج، انب رججی ، س

،
مش
م

 اربامیہ نب نسح 

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

  

 فوض ںیم اہوھتں وک ینتک رمہبت دوھان اچےئہ؟



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم اہوھتں وک ینتک رمہبت دوھان اچےئہ؟
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 ٗتیبہ ب٩ سٌیس ، ابوحوؾ ، ابواسحاٚ، ابی حیة :  راوی

 َٗ َة َوهَُو اب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی َحیَّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا َرضَٔی اہللُ أَِخبََر٧َا  ٠ًَٔیا ا٢َ َرأَیُِت  َٗ ِیٕص 

ِیهٔ  َّٔ َٛ َش١َ  َِ َٓ  َ أ ٨ُِه َتَوؿَّ ًَِیهٔ ثَََلثّا ًَ ََُش١َ ذَٔرا َٙ ثَََلثّا َوََُش١َ َوِجَههُ ثَََلثّا َو ٤ََف ثَََلثّا َواِست٨ََِظ ـِ اه٤َُا ث٥َُّ َت٤َ َ٘ َّی أَِن  َحً

َب َو  رَشٔ َٓ  ٔ ١َ كَُهورٔه ـِ َٓ أََخَذ  َٓ ا٦َ  َٗ َبئِن ث٥َُّ  ٌِ َٜ ٔلَی اِل َس٣َِیهٔ إ َٗ ا٢َ أَِحَِِبُت أَِ٪  هُوَ ثَََلثّا ث٥َُّ ٣ََشَح بَٔزأِٔسهٔ ث٥َُّ ََُش١َ  َٗ ائ٥ْٔ ث٥َُّ  َٗ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٕ كُُهوُر ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِی َٛ  أُرَٔی٥ُِٜ 

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع وک داھکی ہک اوہنں ےن فوض ایک وت ےلہپ اےنپ دفونں 

 

ہبیتق نب دیعس ، اوبوحص ، اوبااحسؼ، ایب حی ة

وہنں ےن اؿ وک )ایھچ رطح ےس( اصػ ایک۔ اس ےک دعب نیت رمہبت یلک یک افر نیت رمہبت انک ںیم وہپےچن دوھےئ اہیں کت ہک ا

اپین ڈاال افر رہچہ نیت رمہبت دوھای افر دفونں اہھت نیت نیت رمہبت دوھےئ رھپ رس رپ حسم رفناای۔ اس ےک دعب دفونں اپؤں وک ونخٹں کت 

ے یپ ایل اس ےک دعب رفناای ہک ےھجم ایخؽ وہا ہک ںیم مت ولوگں وک انجب روسؽ دوھای۔ رھپ ڑھکے وہےئگ افر فوض اک اپین ڑھکے ڑھک

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رطہقی فوض الھکسؤں۔

  :  رافی

 

 ہبیتق نب دیعس ، اوبوحص ، اوبااحسؼ، ایب حی ة

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

  

 اہوھتں وک دوھےن یک دح اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اہوھتں وک دوھےن یک دح اک ایبؿ
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اػحاب ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥ ، ٣اَٟ ، ٤ًزو ب٩ یحٌی ٣ازنی ، ًبساہلل ب٩ زیس ب٩ ًاػ٥ و  :  راوی

 ، حرضت ٤ًزو ب٩ یحٌٰی ٣ازنی

٩ًَِ ابِ  َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا َْ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

َّهُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ ٤َِٟازٔنٔیِّ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَی ا ًَ ٠َِیهٔ  ٩ًَِ  ًَ َّی اہللُ  ًَأػ٥ٕ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  َٕ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِی َٛ ٍُ أَِ٪ تُزَٔیىٔی  ِشَتٔلی ََ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ یَِحٌَی َه١ِ  ٥َ َوهَُو َجسُّ  ِبُس اہللٔ هٔ َوَس٥ََّ٠ یََتَوؿَّ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ  َٗ  ُ أ

٤ََف َوا ـِ َش١َ یََسیِهٔ ٣َزََّتئِن ٣َزََّتئِن ث٥َُّ َت٤َ َِ َٓ ًَلَی یََسیِهٔ   َْ أََِفَ َٓ ًَا بَٔوُؿوٕئ  َس َٓ  ٥ِ ٌَ َٙ ثَََلثّا ث٥َُّ ََُش١َ َوِجَهُه ب٩ُِ َزیِٕس َن ِست٨ََِظ

 ٔ٤ِٟ ٔلَی ا ََُش١َ یََسیِهٔ ٣َزََّتئِن ٣َزََّتئِن إ ٔ َرأِٔسهٔ ث٥َُّ َذَهَب ثَََلثّا ث٥َُّ  ٦ سَّ َ٘ َ ب٤ُٔ َب١َ بٔه٤َٔا َوأَِزبََز بََسأ ِٗ َ أ َٓ ئِن ث٥َُّ ٣ََشَح َرأَِسهُ بَٔیَسیِهٔ  َ٘ َٓ زِ

ََُش١َ رِٔج٠َِیهٔ  َّٟٔذی بََسأَ ٨ِ٣ُٔه ث٥َُّ  ٤َِٟکَأ٪ ا ٔلَی ا ٍَ إ َّی َرَج اُه ث٥َُّ َرزَّه٤َُا َحً َٔ َٗ ٔلَی   بٔه٤َٔا إ

، انب اقمس ، ناکل ، رمعف نب ییحی نازین ، دبعاہلل نب زدی نب اعا  ف ااحصب ، رضحت رمعف نب ییحی نازین ےن دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم

ایبؿ رفناای ےہ ہک اوہنں ےن انس اےنپ فادل ییحی نب امعرہ نب ایب نسح ےس ہک اوہنں ےن اہک ہک دبعاہلل نب زدی نب اعا  ےس وج ہک یبن 

احصیب ںیہ افر رمعف نب ییحی ےک دادا ںیہ۔ اوہنں ےن رفناای ہک ایک مت ولگ دالھک ےتکس وہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ہیلع فآہل فملس سک رطےقی ےس فوض رفناای رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفناای یج اہں بت اوہنں ےن فوض اک اپین بلط ایک افر اس وک اےنپ 

دوھای دف دف رمہبت۔ اس ےک دعب یلک یک افر نیت رمہبت انک ںیم اپین ڈاال رھپ رہچہ دوھای نیت رمہبت اس  اہھت رپ ڈاال افر دفونں اہوھتں وک

ےک دعب دف رمہبت اہوھتں وک دوھای ینہک کت رھپ حسم ایک رس اک دفونں اہوھتں ےس افر دفونں اہھت اشیپین ےس دگی کت ےل ےئگ اس ےک 

 اپؤں وک دوھای۔ دعب اہوھتں وک اشیپین کت ےل ےئگ رھپ دفونں

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس ، ناکل ، رمعف نب ییحی نازین ، دبعاہلل نب زدی نب اعا  ف ااحصب ، رضحت رمعف نب  :  رافی

ٰی نازین
حی 
 
ی

 

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

  



 

 

  اک ایبؿرس رپ حسم یک تیفیک

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رس رپ حسم یک تیفیک اک ایبؿ
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ًتبہ ب٩ ًبساہلل ، ٣اَٟ و اب٩ ا٧ص ، ٤ًزو ب٩ یحٌی، اپ٨ے واٟس سے ، ًبساہلل ب٩ زیس ب٩ ًا٥ً ، ٤ًزو ب٩ یحٌی، اپ٨ے  :  راوی

 واٟس ٣اجس

ا٢َ  َٗ َُّه  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَی  ًَ  ٩ًَِ َٕ هَُو اب٩ُِ أ٧ََٕص  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَِبسٔ اہللٔ  ًَأػ٥ٕ َوهَُو أَِخبََر٧َا ًُتَِبُة ب٩ُِ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ٟ

َٕ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ ِی َٛ ٍُ أَِ٪ تُزٔیَىٔی  ِشَتٔلی ََ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَی َه١ِ  ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزیِٕس َجسُّ  ًَ ا٢َ  َٗ  ُ أ ٥َ یََتَوؿَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

َٙ ثَََلثّ  ٤ََف َواِست٨ََِظ ـِ َش١َ یََسیِهٔ ٣َزََّتئِن ث٥َُّ ٣َ َِ َٓ ُِٟی٤ِىَی  ٔ ا ًَلَی یَٔسه  َْ أََِفَ َٓ ًَا بَٔوُؿوٕئ  َس َٓ  ٥ِ ٌَ ََُش١َ َوِجَهُه ثَََلثّا ث٥َُّ َن ا ث٥َُّ 

َب١َ بٔه٤َٔا َوأَِزبََز بََسأَ  ََُش١َ  ِٗ َ أ َٓ ئِن ث٥َُّ ٣ََشَح َرأَِسُه بَٔیَسیِهٔ  َ٘ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا ٔلَی یََسیِهٔ ٣َزََّتئِن ٣َزََّتئِن إ ٔ َرأِٔسهٔ ث٥َُّ َذَهَب بٔه٤َٔا إ ٦ سَّ َ٘ ب٤ُٔ

َّٟٔذی بََسأَ ٨ِ٣ُٔه ث٥َُّ  ٤َِٟکَأ٪ ا ٔلَی ا ٍَ إ َّی َرَج اُه ث٥َُّ َرزَّه٤َُا َحً َٔ  ََُش١َ رِٔج٠َِیهٔ  َٗ

 لقن ہبتع نب دبعاہلل ، ناکل ف انب اسن ، رمعف نب ییحی، اےنپ فادل ےس ، دبعاہلل نب زدی نب اعمع ، رمعف نب ییحی، اےنپ فادل نادج ےس رفاتی

آہل فملس سک رطہقی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن دبعاہلل نب زدی نب اعا  ےس رعض ایک ہک آپ ھجم وک دالھک ےتکس ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ف

رھپ  ےس فوض ایک رکےت ےھت؟ اوہنں ےن وجاب دای یج اہں افر رھپ اوہنں ےن اپین وگنما رک داںیئ اہھت رپ ڈاال افر اہھت وک دف دف رمہبت دوھای

اہوھتں ےس رس اک  نیت رمہبت یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال رھپ نیت رمہبت رہچہ دوھای رھپ دف رمہبت دفونں ابزف وینہکں کت دوھےئ۔ رھپ

اس رطہقی ےس حسم ایک ہک دفونں اہوھتں وک آےگ یک اجبن ےس ےھچیپ یک رطػ ےل ےئگ رھپ اہوھتں وک ےھچیپ یک رطػ ےس آےگ یک 

اجبن الےئ۔ رھپ ےھچیپ ےس آےگ یک اجبن اہوھتں وک الےئ۔ اہیں کت ہک ایس ہگج اہوھتں وک فاسپ الےئ ہک سج ہگج ےس رشفع ایک اھت 

 ؤں وک دوھای۔رھپ دفونں اپ

 ہبتع نب دبعاہلل ، ناکل ف انب اسن ، رمعف نب ییحی، اےنپ فادل ےس ، دبعاہلل نب زدی نب اعمع ، رمعف نب ییحی، اےنپ فادل نادج :  رافی



 

 

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

  

 ےئہ؟رس رپ ینتک رمہبت حسم رکان اچ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رس رپ ینتک رمہبت حسم رکان اچےئہ؟

     100    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ زیس :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّٟٔذی أُرَٔی ا٨َِّٟساَئ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َزیِٕس ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَی 

َش١َ َوِجَهُه ثَََلثّا َویََسیِهٔ ٣َزََّتئِن  َِ َٓ  َ أ ٥َ َتَوؿَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََُش١َ رِٔج٠َِیهٔ ٣َزََّتئِن َو٣ََشَح َٗ  َو

 بَٔزأِٔسهٔ ٣َزََّتئِن 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف نب ییحی، دبعاہلل نب زدی، ہک وہنجں ےن وخاب ںیم اذاؿ ینس یھت فہ رفناےت ںیہ ےک ںیم ےن انجب روسؽ 

اہھت دوھےئ دف رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکےت داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت رہچہ دوھای افر دف رمہبت 

 رمہبت اپؤں دوھےئ افر دف رمہبت رس اک حسم رفناای۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف نب ییحی، دبعاہلل نب زدی :  رافی

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

  

 وعرت ےک حسم رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک حسم رکےن اک ایبؿ
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حشين ب٩ رحیث، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، جٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٣زوا٪ ب٩ حارث ب٩ ابو ذباب، ابو ًبساہلل  :  راوی

 سا٥ٟ سبَل٪

ا٢َ  َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ َٔ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ا ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِیٔس ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ ُج ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا َحسَّ

ًَائَٔظ  ا٢َ َوکَا٧َِت  َٗ ًَِبٔس اہللٔ َسا٥ْٟٔ َسَبََلُ٪  ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو  َٗ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ أَبٔی ذ٧َُإب  َ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا حُٔب بٔأ ٌِ ِشَت ََ ٣َا٧َتٔهٔ ُة 

 َ ِت َواِست ـَ ٤َ ـِ َت٤َ َٓ  ُ أ ٥َ یََتَوؿَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِی َٛ أََرِتىٔی  َٓ ِشَتأِٔجزُُه  ََ ََُش٠َِت َوِجَهَها َو ٨ِثََرِت ثَََلثّا َو

 ٌَ ی ثَََلثّا َوَوَؿ ُِٟیَِّسَ ِٟی٤ُِىَی ثَََلثّا َوا ٦ٔ َرأِٔسَها ث٥َُّ ٣ََشَحِت َرأَِسَها ٣َِشَحّة َواحَٔسّة ثَََلثّا ث٥َُّ ََُش٠َِت یََسَها ا سَّ َ٘ ِت یََسَها فٔی ٣ُ

٨ُِت آتٔیَها ٣ُکَاتَ  ُٛ ا٢َ َسا٥ْٟٔ  َٗ ی٩ِٔ  َِٟدسَّ ًَلَی ا ٔ ث٥َُّ أ٣ََزَِّت یََسَها بٔأُذ٧َُِیَها ث٥َُّ ٣َزَِّت  ه ٔ ٔلَی ٣َُؤَخِّ َتِح٠ُٔص بَيَِن إ َٓ ّبا ٣َا َتِدَتفٔی ٣ٔىِّی 

َِٟت َو٣َا ذَ یََسیَّ  ا َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٔة یَا أ٦َُّ ا َٛ ِٟبََر ٠ُِت اِزعٔی لٔی بٔا ُ٘ َٓ  ٕ َّی ٔجئُِتَها َذاَت َیِو٦ ُث ٣َعٔی َحً ىٔی اہللُ َوَتَتَحسَّ َ٘ ًَِت ٠ُُِٗت أَ اَک 

 ٔ َِٟیِو٦ ََ ا ٔ َس َذٟ ٌِ ََ ٥ِ٠َ أََرَها  َٓ ِٟحَٔحاَب زُونٔی  ََ َوأَِرَخِت ا َٟ َِٟت بَاَرَک اہللُ  ا َٗ 

ی د  نب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب رمفاؿ نب احرث نب اوب ذابب، اوب دبعاہلل اسمل نالبؿ نیسح
ح ع
 نب رحثی، لضف نب ومیس، 

رفناےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی اؿ یک دایتن افر اناتن یک تہب زایدہ اقلئ ںیھت اکی رمہبت رضحت اعہشئ دصہقی ےن ھجم وک 

 فملس سک رطہقی ےس فوض رفناےت ںیہ اوہنں ےن نیت نیت رمہبت یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال دالھکای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 رھپ رہچہ وک نیت رمہبت دوھای رھپ داایں اہھت افر رھپ ابایں اہھت نیت نیت رمہبت دوھےئ رھپ اہھت وک رس ےک آےگ رھک رک ےھچیپ یک رطػ ےل

ں اہوھتں وک ےلہپ اکونں رپ افر رھپ دفونں راسخرفں رپ ریھپا۔ اسمل ےتہک ںیہ ہک ںیم اکمبت ےئگ افر رس اک حسم اکی یہ رمہبت ایک رھپ دفون

 اھت اس فہج ےس ںیم اؿ یک دختم ںیم احرض وہا رکات اھت افر فہ ھجم ےس رپدہ ںیہن ایک رکیت ںیھت افر فہ ھجم ےس وگتفگ کت رفنا ایل رکیت

ںیم ےن اہک اؾ اوملنینم آپ ریمے فاےطس ریخفربتک یک داع رفناںیئ۔ اوہنں ںیھت اہیں کت ہک اکی دؿ ںیم اؿ ےک اپس ایگ افر 

 ےن درایتف رفناای ہک سک فہج ےس؟ ںیم ےن اہک ہک اہلل اعتیل ےن ھجم وک آزادی یک تمعن ےس ونازا ےہ اس رپ فہ رفناےن ںیگل ہک اہلل اعتیل

 افر اس رفز ےک دعب رھپ یھبک ںیم ےن اؿ یک زایرت ںیہن یک۔مت وک ریخفربتک ےس ونازے افر اس ےک دعب ےس فہ رپدہ رفناےن ںیگل 

ی د  نب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب رمفاؿ نب احرث نب اوب ذابب، اوب دبعاہلل اسمل  :  رافی
ح ع
نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، 



 

 

 نالبؿ

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

  

 اکونں ےک حسم ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکونں ےک حسم ےس قلعتم

     102    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہی٥َ ب٩ ایوب كاٟ٘انی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

٥ُ ب٩ُِ  ََ َهِی ِٟ ًََلائٔ أَِخبََر٧َا ا  ٩ًَِ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ انٔیُّ  َ٘ َٟ ا  ب٩ِٔ َيَشارٕ أَیُّوَب اٟلَّ

َش١َ یََسیِهٔ ث٥َُّ  َِ َٓ  َ أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َتَوؿَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ًَبَّإض  ٕة  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٓ َٙ ٩ِ٣ٔ ََغِ ٤ََف َواِست٨ََِظ ـِ َت٤َ

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ا٢َ  َٗ ََُش١َ َوِجَههُ َوََُش١َ یََسیِهٔ ٣َزَّّة ٣َزَّّة َو٣ََشَح بَٔزأِٔسهٔ َوأُذ٧َُِیهٔ ٣َزَّّة  ًَِحََلَ٪ َواحَٔسةٕ َو ٍَ اب٩َِ   َوأَِخبََرنٔی ٩ِ٣َ َس٤ٔ

ََُش١َ رِٔج٠َِیهٔ  ََ َو ٔ و٢ُ فٔی َذٟ ُ٘  َي

 اویب اطناقین، دبعازعلسی نب دمحم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انجب روسؽ مثیہ نب

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رفناےت وہےئ داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہوھتں وک ےلہپ دوھای۔ رھپ آپ یلص

ےن اکی یہ ولچ ےس یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال رھپ رہچہ افر اہوھتں وک اکی اکی رمہبت دوھای رھپ اکی اکی رمہبت  اہلل ہیلع فآہل فملس

رس افر اکونں اک حسم ایک۔ رضحت دبعازعلسی رفناےت ںیہ ہک ےھجم اس ےن ربخ دی ہک سج ےن رضحت انب الجعؿ ےس انس ہک اس رفاتی 

 رکہ ایبؿ ایک ےہ۔ںیم اوہنں ےن اپؤں دوھےن اک یھب ذت

 مثیہ نب اویب اطناقین، دبعازعلسی نب دمحم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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



 

 

  

 افر اؿ ےک رس ےک مکح ںیم اشلم وہےن ےس قلعتم اکونں اک رس ےک اسھت حسم رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکونں اک رس ےک اسھت حسم رکان افر اؿ ےک رس ےک مکح ںیم اشلم وہےن ےس قلعتم

     103    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشا ر، ًبساہلل اب٩ ًباض٣حاہس ب٩ ٣وسی، ًبساہلل ب٩ ازریص، اب٩ ًحَل٪، زیس  :  راوی

٩ًَِ َزیِسٔ  ًَِحََلَ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََلأئ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُحاهُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسی   ٩ًَِ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ 

َ َرُسو٢ُ اہللٔ  أ ا٢َ َتَوؿَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ّة َيَشإر  َٓ َٖ ََغِ َٙ ث٥َُّ ََغَ ٤ََف َواِست٨ََِظ ـِ ٤َ َٓ ّة  َٓ َٖ ََغِ َز َِ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ی ث٥َُّ ٣ََش  ِٟیَُِّسَ َش١َ یََسُه ا َِ َٓ ّة  َٓ َٖ ََغِ ُِٟی٤ِىَی ث٥َُّ ََغَ َش١َ یََسُه ا َِ َٓ ّة  َٓ َٖ ََغِ َش١َ َوِجَهُه ث٥َُّ ََغَ َِ اك٨ٔٔه٤َٔا َح بَٔزأِٔسهٔ َوأُذ٧َُِیهٔ بَ َٓ

 َٓ ّة  َٓ َٖ ََغِ ُِٟی٤ِىَی ث٥َُّ ََغَ َش١َ رِٔج٠َهُ ا َِ َٓ ّة  َٓ َٖ ََغِ بَّاَحَتئِن َوَهاهٔزٔه٤َٔا بٔإٔبَِها٣َِیهٔ ث٥َُّ ََغَ یبٔاٟشَّ ِٟیَُِّسَ َش١َ رِٔج٠َهُ ا َِ 

رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی  اجمدہ نب ومیس، دبعاہلل نب ادرسی، انب الجعؿ، زدی نب املس، اطعء نب اسی ر، دبعاہلل انب ابعس ےس

اایں یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک وت اکی ولچ )اپین( ےل رک اس ےس یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال رھپ ولچ ےل رک رہچہ دوھای۔ رھپ د

اوگنےھٹ ےس حسم رفناای رھپ  افر ابایں ابزف دوھای رھپ رس افر دفونں اکونں ےک ادنر ےک ہصح اک اہشدت یک ایلگن ےس افر ابرہ ےک ہصح اک

 )اکی اپین( ولچ ےل رک داایں اپؤں دوھای افر رھپ ایس رطح ےس )سج رطح ےس داایں اپؤں ابمرک دوھای( ابایں اپؤں یھب دوھای۔

 اجمدہ نب ومیس، دبعاہلل نب ادرسی، انب الجعؿ، زدی نب املس، اطعء نب اسی ر، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکونں اک رس ےک اسھت حسم رکان افر اؿ ےک رس ےک مکح ںیم اشلم وہےن ےس قلعتم



 

 

     104    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل، ٣اَٟ، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ًبساہلل ؿابهیٗتیبہ و ًتبہ ب٩  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَِبٔس اہللٔ  ُٗتَِیَبُة َوًُتَِبُة ب٩ُِ  ٨َابٔهٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا  ِبٔس اہللٔ اٟؼُّ

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  جَ  اہللٔ َػل إَٔذا اِست٨َِثََر ََخَ َٓ َِٟدَلایَا ٩ِ٣ٔ ٓٔیهٔ  َجِت ا ٤ََف ََخَ ـِ َت٤َ َٓ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  ِبُس ا ٌَ ِٟ َ ا أ ا٢َ إَٔذا َتَوؿَّ َٗ  ٥َ ِت َوَس٠َّ

 ًَ ارٔ  َٔ َد ٩ِ٣ٔ َتِحٔت أَِط َّی َتِِخُ َِٟدَلایَا ٩ِ٣ٔ َوِجهٔهٔ َحً ِجٔت ا إَٔذا ََُش١َ َوِجَههُ ََخَ َٓ ٔٔهٔ  َِٟدَلایَا ٩ِ٣ٔ أَِن إَٔذا ََُش١َ یََسیِهٔ یِ ا َٓ ٨َِیهٔ 

َِٟدَلا َجِت ا إَٔذا ٣ََشَح بَٔزأِٔسهٔ ََخَ َٓ ارٔ یََسیِهٔ  َٔ َد ٩ِ٣ٔ َتِحٔت أَِه َّی َتِِخُ َِٟدَلایَا ٩ِ٣ٔ یََسیِهٔ َحً َجِت ا َد ََخَ َّی َتِِخُ یَا ٩ِ٣ٔ َرأِٔسهٔ َحً

َِٟدَلایَا ٩ِ٣ٔ  َجِت ا ََُش١َ رِٔج٠َِیهٔ ََخَ إَٔذا  َٓ ٔلَی  ٩ِ٣ٔ أُذ٧َُِیهٔ  ارٔ رِٔج٠َِیهٔ ث٥َُّ کَاَ٪ ٣َِظُیُه إ َٔ َد ٩ِ٣ٔ َتِحٔت أَِه َّی َتِِخُ رِٔج٠َِیهٔ َحً

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٨َابٔهٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اٟؼُّ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  َٗ َُٟه  ٤َِِٟشحٔٔس َوَػََلتُهُ ٧َا٠َّٔٓة  ا٢َ ا َٗ  ٥َ 

دی نب املس، اطعء نب اسیر، دبعاہلل اضیحب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبیتق ف ہبتع نب دبع اہلل، ناکل، ز

اراشد رفناای سج فتق وکیئ ومنم فوض رکات ےہ افر فہ دفراؿ فوض یلک رکات ےہ وت اس ےک رہچہ ےس اس ےک امتؾ )وھچےٹ( انگہ لکن 

ےس افر رہچہ دوھات ےہ وت رہچہ ےس اہیں کت ہک اس یک آوھکنں یک کلپ ےس  اجےت ںیہ۔ ایس رطہقی ےس بج فہ انک اتکنس ےہ وت انک

وہےن فاےل امتؾ ےک امتؾ انگہ لکن اجےت ںیہ رھپ بج دفونں اہوھتں وک دوھات ےہ وت اؿ ےس وہےن فاےل انگہ افر یتح ہک اس ےک 

 ہک دفونں اکونں ےس یھب )(ہریہ( انگہ لکن اننخ ےک ےچین ےس یھب انگہ لکن اجےت ںیہ۔ ایس رطہقی ےس رس اک حسم رکےن ےس افر یتح

اجےت ںیہ افر سج فتق اپؤں دوھات ےہ وت اؿ ےک انونخں ےک ےچین کت ےک انگہ لکن اجےت ںیہ رھپ فہ دنبہ دجسم یک اجبن لچ داتی ےہ 

رضحت ہبیتق رفناےت ںیہ ہک ںیم  افر فہ دجسم ںیم ونالف ادا رکےن اتگل ےہ وت اؿ اک ارجف وثاب دحیلعہ ےہ ینعی اس اک زمدی وثاب ےلم اگ۔

 ےن ہی رفاتی رضحت اضیحب ےس ینس افر اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔

 ہبیتق ف ہبتع نب دبعاہلل، ناکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، دبعاہلل اضیحب :  رافی

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

  

 امعہم رپ حسم ےس قلعتم



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امعہم رپ حسم ےس قلعتم

     105    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اَل٤ًع، حشين ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ نؼير، اَل٤ًع، اٟح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی حشين ب٩ ٨٣ؼور، ابو ٣ٌاویہ،  :  راوی

 ٟیلی، ٌٛب ب٩ ًحزة، بَل٢

ُِٟحَشيُِن  ٤ًَُِع ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ا َ ث٨ََا اِْل اؤیََة َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَبِ أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر 

ٔب ب٩ِٔ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟیلَی  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ا٢َ َرأَیُِت  اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر َٗ ٩ًَِ بََٔل٢ٕ  ًُِحَزَة 

ِٟد٤َٔارٔ ئِن َوا َّٔ ُِٟد ًَلَی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َی٤َِشُح  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 نب وصنمر، اوب اعمفہی، االشمع، نیسح نب وصنمر، دبعاہلل نب ،ریص، االشمع، ا،مکح، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، بعک نب ةزجة، البؽ نیسح

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ومزفں افر امعہم رپ حسم رکےن یک احتل ںیم داھکی ےہ۔

اوب اعمفہی، االشمع، نیسح نب وصنمر، دبعاہلل نب ،ریص، االشمع، ا،مکح، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، بعک نب  نیسح نب وصنمر، :  رافی

 ةزجة، البؽ

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امعہم رپ حسم ےس قلعتم

     106    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حشين ب٩ ًبساٟزح٩٤، ك٠ٙ ب٩ ٨ُا٦، زائسة و حٔؽ ب٩ ُیاث، اَل٤ًع، ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، بزاء ب٩  :  راوی

 ًازب



 

 

ا٢َ  َٗ  ٕ ٨ََُّا٦ ٙٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ك٠َِ َِٟحزَِجَزائٔیُّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ  ٤ًَِٔع  و أَِخبََر٧َا ا َ ٩ًَِ اِْل ُؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ِٔ ث٨ََا َزائَٔسةُ َوَح َحسَّ

ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٩ًَِ بََٔل٢ٕ  ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َِٟیلَی  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ ا َّی اہللُ   َػل

ئِن  َّٔ ُِٟد ًَلَی ا  َی٤َِشُح 

 نب دبعارلنمح، ب ق نب ،ماؾ، زادئة ف ب ص نب ،ثاث، االشمع، مکح، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ نیسح

 ہک ںیم ےن داھکی ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ومزفں رپ حسم رفناای رکےت ےھت۔

 نب ،ثاث، االشمع، مکح، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، رباء نب اعزب نیسح نب دبعارلنمح، ب ق نب ،ماؾ، زادئة ف ب ص :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امعہم رپ حسم ےس قلعتم

     107    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، وٛیٍ، طٌبہ، ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، بَل٢ :  راوی

 ٩ًَِ َِٟیلَی  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی یِّ  ٔ ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ َٗ  بََٔل٢ٕ 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ئِن َػل َّٔ ُِٟد ِٟد٤َٔارٔ َوا ًَلَی ا ٥َ َی٤َِشُح   َوَس٠َّ

انہد نب رسی، فعیک، ہبعش، مکح، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، البؽ ےس رفاتی ےہ۔ فہ رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن انجب روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امعہم افر ومزفں رپ حسم رفناےت ےھت۔

 انہد نب رسی، فعیک، ہبعش، مکح، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، البؽ :  رافی

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

  



 

 

 اشیپین افر امعےم رپ حسم رکےن ےک قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپین افر امعےم رپ حسم رکےن ےک قلعتم

     108    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، س٠امی٪ تییم، بَک ب٩ ًبساہلل ٣زنی، حش٩، اب٩ ٣ِيرة ب٩ طٌبہ، ٣ِيرة :  راوی

 ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا  ٤ُِٟزَنٔیُّ  ًَِبٔس اہللٔ ا ث٨ََا بََِکُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِّییٔمُّ  اٟت

٥َ َتوَ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ُِِٟٔيَرة ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيَرة ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َِٟحَش٩ٔ  ٤ََشَح ٧َأػَیَتهُ َو٤ًَٔا٣ََتهُ ا َٓ  َ أ ؿَّ

ِٟدُ  ًَلَی ا ٩ًَِ أَبٔیهٔ َو َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ب٩ِٔ ُط ُتُه ٩ٔ٣ٔ اب٩ِٔ ا ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ا٢َ بََِکْ َو َٗ ئِن  َّٔ 

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، امیلسؿ یمیت، رکب نب دبعاہلل زمین، نسح، انب ریغمة نب ہبعش، ریغمة ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی 

  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشیپین افر امعہم رپ حسم رفناای۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض رفناای وت آپ یلص

 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، امیلسؿ یمیت، رکب نب دبعاہلل زمین، نسح، انب ریغمة نب ہبعش، ریغمة :  رافی

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

  

 یک اک ایبؿاپ :   ابب

 اشیپین افر امعےم رپ حسم رکےن ےک قلعتم

     109    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًلی و ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، یزیس و اب٩ زریٍ، ح٤یس، بَک ب٩ ًبساہلل ٣زنی، ح٤زة ب٩ ٣ِيرة ب٩ طٌبہ، حرضت  :  راوی

 ٣ِيرہ



 

 

٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا بََِکُ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َیزٔیَس َوهَُو اب٩ُِ ُزَریِ َسَة  ٌَ ٤ُِٟزَنٔیُّ ًَلٓٔیٕ َوح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ًَِبٔس اہللٔ ا

َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َتَد٠َّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيَرة َضی ٩ًَِ َح٤ِزََة ب٩ِٔ ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ هُ  ٌَ ُت ٣َ ِٔ َتَد٠َّ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  

٩ًَِ ذَٔرا ََُش١َ َوِجَههُ ث٥َُّ َذَهَب َیِحَُّسُ  َش١َ یََسیِهٔ َو َِ َٓ  ٕ أََتِیُتُه ب٤ِٔٔلَهَزة َٓ ََ ٣َاْئ  ٌَ ا٢َ أ٣ََ َٗ ُِٟحبَّةٔ َحاَجَتُه  ٥ُّ ا ُٛ  َٚ ا ـَ َٓ ًَِیهٔ 

 ٔ َش١َ ذ َِ َٓ َِِٜٔیهٔ  ًَلَی ٨ِ٣َ اُه  َ٘ ِٟ َ أ ِیهٔ َٓ َّٔ ًَلَی ُخ ٤ٌَٔا٣َٔة َو ِٟ ًَلَی ا ًَِیهٔ َو٣ََشَح ب٨َٔأػَیتٔهٔ َو  َرا

رمعف نب یلع ف دیمح نب دعسمة، سیدی ف انب زرعی، دیمح، رکب نب دبعاہلل زمین، زمحة نب ریغمة نب ہبعش، رضحت ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک 

ں )احصہب( ےس ےھچیپ رہ ےئگ ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اکی رفس ےک دفراؿ( ولوگ

فملس ےک اسھت ےھچیپ رہ ایگ۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ احتج ےس رفاتغ احلص رفنایئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رک آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ فملس ےن ھجم ےس درایتف رفناای ایک اہمترے اپس اپین وموجد ےہ؟ ںیم اکی ڑھگا اپین اک ےل 

اہھت افر رہچہ دوھای رھپ آنیتس ےس اہھت اکنےنل ےگل وت فہ گنت ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ابمرک وچہغ وک ومڈنےھ رپ 

 حسم رفناای رھپ امعہم افر ومزفں رپ ڈاال افر ادنر ےس اہھت اکنؽ ےئل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہھت دوھےئ اشیپین رپ

 حسم رفناای۔

 رمعف نب یلع ف دیمح نب دعسمة، سیدی ف انب زرعی، دیمح، رکب نب دبعاہلل زمین، زمحة نب ریغمة نب ہبعش، رضحت ریغمہ :  رافی

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

  

 امعہم رپ حسم رکےن یک تیفیک

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امعہم رپ حسم رکےن یک تیفیک

     110    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، یو٧ص ب٩ ًِیس، اب٩ سيری٩، ٤ًزو ب٩ وہب ث٘فی، ٣ِيرة ب٩ طٌبہ :  راوی

وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ٤ًَِزُو أَِخبََر٧َا َي ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ا٢َ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ ًَُِِیٕس  َٗ ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ب٩ُِ َوهِٕب إٔبَِزاهٔی٥َ 



 

 

 ٔ َس ٣َا َطه ٌِ ََ ٨ًَُِه٤َا أََحّسا  ا٢َ َخِؼ٠ََتأ٪ ََل أَِسأ٢َُ  َٗ َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔيَرَة ب٩َِ ُط ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ فٔیُّ  َ٘ ََّ َّی اہللُ اٟ ِسُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٔ أَ َو٣ََشَح ب٨َٔأػَیتٔهٔ َوَجا٧ ََٓتَوؿَّ بََرَز َٟٔحاَجتٔهٔ ث٥َُّ َجاَئ  َٓ هُ فٔی َسرَفٕ  ٌَ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ِیهٔ ًَ َّٔ ًَلَی ُخ َيِی ٤ًَٔا٣َتٔهٔ َو٣ََشَح 

َٕ اٟزَُّج١ٔ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ َوَػََلةُ اِْل٣َٔا٦ٔ َخ٠ِ ِت  َٗ َحرَضَ َٓ َُّه کَاَ٪ فٔی َسرَفٕ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  َظهِٔسُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ َرًٔیَّتٔهٔ 

 ٕٖ ِو ًَ ٣ُوا اب٩َِ  سَّ َٗ ََلَة َو ا٣ُوا اٟؼَّ َٗ َ أ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیه٥ِٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓاِحتََبَص  ََلةُ  َّی بٔه٥ِٔ اٟؼَّ ََٓؼل َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ    َٓ

ا٦َ  َٗ  ٕٖ ِو ًَ ٥َ اب٩ُِ  ا َس٠َّ َّ٤٠َ َٓ ََلةٔ  ٖٕ ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ِو ًَ َٕ اب٩ِٔ  َّی َخ٠ِ ََٓؼل  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ  َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

َٙ بٔهٔ  ٔ َضی ٣َا ُسب َ٘ َٓ 

، انب ریسنی، رمعف نب فبہ ،یفق، ریغمة نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک دف ابںیت ایسی ںیہ ہک وقعیب نب اربامیہ، میشہ، ویسن نب دیبع

نج ےک ابرے ںیم ںیم یسک ےس درایتف ہن رکفں اگ۔ وج ہک ںیم وخد روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دھکی اکچ وہں۔ مہ ولگ 

فآہل فملس )دفراؿ رفس احتج وپرا رکےن ےک ےئل( رشتفی ےل  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع

ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاسپ رشتفی ال رک فوض رفناای افر اشیپین رپ حسم رفناای افر امعہم ےک دفونں انکرفں افر 

ابیق ںیہن رہ یئگ( دفرسی ابت ہی  ومزفں رپ حسم رفناای )اس فہج ےس اب اس ہلسلس ںیم یسک دفرسے ےس درایتف رکےن یک رضفرت

ےہ ہک اناؾ اینپ راعای ںیم ےس یسک صخش یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکے وت ایک ہی درتس ےہ؟ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رفنا دی افر ولوگں ےن وک داھکی ہک امنز اک فتق وہایگ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ںیہن الےئ وت احصہب ےن امنز رشفع 

دبعارلنمح نب وعػ وک )اناتم ےک ےئل( آےگ ڑباھای۔ اوہنں ےن امنز زپاھان رشفع رفنا دی۔ ایس دفراؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس رشتفی ےل آےئ افر دبعارلنمح نب وعػ یک ادتقاء ںیم سج دقر امنز ابیق یھت فہ ادا رفنایئ۔ سپ سج فتق دبعارلنمح 

 ػ ےن السؾ ریھپا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک سج دقر امنز ابیق یھت فہ زپیھ۔نب وع

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، ویسن نب دیبع، انب ریسنی، رمعف نب فبہ ،یفق، ریغمة نب ہبعش :  رافی

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

  

 اپؤں دوھےن ےک فابج وہےن ےک قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اپؤں دوھےن ےک فابج وہےن ےک قلعتم

     111    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، یزیس ب٩ زریٍ، طٌبہ، ٣و١٣ ب٩ ہظا٦، اس٤اًی١، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ  ٕ ١ُ ب٩ُِ هَٔظا٦ َبَة ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُؤ٣َّ ٌِ ٩ًَِ ُط  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبَة  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔس ب٩ِٔ زٔیَازٕ  ٘ٔٔب ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٣َُح٤َّ ٌَ ٥َ َوی١ِْ ٠ِٟٔ  ِیهٔ َوَس٠َّ

ہبیتق، سیدی نب زرعی، ہبعش، وملم نب اشہؾ، اامسلیع، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای الہتک ف ربابدی ےہ )اپؤں یک( ازیی یک دفزخ ےک ذعاب ےس۔

 ہبیتق، سیدی نب زرعی، ہبعش، وملم نب اشہؾ، اامسلیع، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپؤں دوھےن ےک فابج وہےن ےک قلعتم

     112    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ يشاٖ، ابو یحٌی، ًبساہلل  :  راوی

 ب٩ ٤ًزو

َیاُ٪ ح  ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َوأ٧ََِبأ٧ََا 

 ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َیِحٌَی   ٕٖ ٩ًَِ هََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َيَشا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُه  َٟ ُى  ِٔ َیاُ٪ َوا٠َّٟ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َرأَی َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ِٟوُ َػل وا ا ُِ ٔ أب ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَِسب َ٘ ًِ ا٢َ َوی١ِْ ِْٟٔلَ َ٘ َٓ ابَُه٥ِ َت٠ُوُح  َ٘ ًِ أَی أَ ئُوَ٪ ََفَ ِو٣ّا َیَتَوؿَّ َٗ  ٥َ  ُؿوَئ هٔ َوَس٠َّ



 

 

ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اوب ییحی، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک 

ب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچک ولوگں وک داھکی ہک وج فوض ںیم وغشمؽ ںیہ افر اؿ یک ازیایں  یکش یک فہج ےس کم انج

ریہ ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دھکی رک اراشد رفناای الہتک ےہ ازیویں یک دفزخ ےک ذعاب ےس افر مت ولگ فوض وک لمکم 

 رکف۔

 د نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اوب ییحی، دبعاہلل نب رمعفومحم :  رافی

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

  

 فوض ںیم وکؿ ےس اپؤں وک ےلہپ دوھان اچےئہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم وکؿ ےس اپؤں وک ےلہپ دوھان اچےئہ؟

     113    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ُث  ٌَ ا٢َ أَِخبََرنٔی اِْلَِط َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُث  ُت أَبٔی یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

َّی اہللُ  ِت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٨ًََِها َوَذََکَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ََ فٔی  ٣ََِّسُ ََّیا٩َ٣ُ ٣َا اِسَتَلا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یُٔحبُّ اٟت ًَ

ََٓذََکَ  ََّیا٩َ٣ُ  و٢ُ َیٔحبُّ اٟت ُ٘ َث بَٔوأسٕم َي ٌَ ُت اِْلَِط ٌِ َبُة ث٥َُّ َس٤ٔ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٠ٔهٔ  ٠ٔهٔ َوَتَزجُّ ٌِ ٔ َوَن ُتُه كُُهورٔه ٌِ ُه ث٥َُّ َس٤ٔ َطأ٧َُِه ک٠َُّ

و٢ُ یُحٔبُّ ا ُ٘ ٔة َي َٓ ََ بٔاِلُٜو ََّیا٩َ٣ُ ٣َا اِسَتَلا  ٟت

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااکمین دح کت 

س ےک داںیئ اجبن ےس رشفع رکےن وک دنسپدیہ ایخؽ رفناےت ےھت۔ اپیک احلص رکےن ںیم وجات ےننہپ ںیم افر اھگنک رکےن ںیم۔ )افر ا

 العفہ درگی یئک اکومں ںیم۔ نج یک لیصفت ریسة یک اتکوبں ںیم لصفم وطر رپ وموجد ےہ(۔



 

 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 دوھےن ےس قلعتمدفونں اپؤں وک اہوھتں ےس 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دفونں اپؤں وک اہوھتں ےس دوھےن ےس قلعتم

     114    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س،طٌبة، ابو جٌرف ٣سنی، اب٩ ٤ًَا٪ ب٩ ح٨یٕ يٌىی ٤ًارة حرضت ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی رقاز  :  راوی

 ٗیسی

 ِٟ رَفٕ ا ٌِ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو َج َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٤َاَ٪ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِ ُت اب٩َِ ًُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ََسنٔیُّ 

ٍَ َرُسو٢ٔ ا َُّه کَاَ٪ ٣َ ِیٔسیُّ أ٧َ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ ىٔی ٤ًَُاَرَة  ٌِ ٕٕ َي ًَلَی ب٩ِٔ ح٨َُِی ا٢َ  َ٘ َٓ ُتَٔی ب٤َٔإئ  أ َٓ ٥َ فٔی َسرَفٕ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ََُش١َ رِٔج٠َِیهٔ بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ  ًَِیهٔ ٣َزَّّة ٣َزَّّة َو ََُش١َ َوِجَههُ َوذَٔرا َش٠َُه٤َا ٣َزَّّة َو َِ َٓ   ک٠َِٔتاه٤َُایََسیِهٔ ٩ِ٣ٔ اِْل٧َٔأئ 

، اوب رفعج

 

ی ة
ع

 

دمین، انب امثعؿ نب فینح ینعی امعرة رضحت دبعارلنمح نب ایب رقاد یسیق ےس رفاتی ےہ ہک فہ  دمحم نب اشبر، دمحم،ص

انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی رفس ںیم ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اپین شیپ ایک ایگ۔ 

 دفونں اہوھتں ےس ڈاال افر اکی رمہبت دوھای رھپ رہچہ افر اکی اکی ابزف یھب دف آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنت اکھج رک اپین وک

رمہبت دوھےئ افر رھپ دفونں اہھت دوھےئ اکی اکی رمہبت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہوھتں ےس دفونں اپؤں وک 

 دوھای۔

، اوب رفعج دمین، انب امثعؿ نب  :  رافی

 

ی ة
ع

 

 فینح ینعی امعرة رضحت دبعارلامحؿ نب ایب رقاد یسیقدمحم نب اشبر، دمحم،ص

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

  



 

 

 اویلگنں ےک درایمؿ الخؽ رکےن ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اویلگنں ےک درایمؿ الخؽ رکےن ےس قلعتم

     115    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ س٠ی٥، اس٤اًی١ ب٩ َٛير، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، سٔیا٪، ابوہاط٥ ب٩ ٟ٘یم،  :  راوی

 حرضت ٟ٘یم ب٩ ػبرہ

 ٌٔ ٩ًَِ إِٔس٤َ ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٕ َوکَاَ٪ یُِٜىَی أَبَا َهأط٥ٕ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٔير َٛ ی١َ ب٩ِٔ 

 ٔ ٩ًَِ أَب َٟ٘ٔیٕم  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َهأط٥ٕ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َرآ َٗ ا٢َ  َٗ یهٔ 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٍٔ َػل ٔ ُِٟوُؿوَئ َوَخ١ِِّ٠ بَيَِن اِْلََػاب ِّ ا ٔ أَِسب َٓ أَِت  ٥َ إَٔذا َتَوؿَّ  هٔ َوَس٠َّ

ںیہ ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب میلس، اامسلیع نب ریثک، دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، اوباہمش نب طیقل، رضحت طیقل نب ربصہ رفناےت 

ااشد رفناای سج فتق مت ولگ فوض رکف وت فوض وک )ایھچ رطح ےس وپرا رکف( افر مت  ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اویلگنں ےک درایمؿ الخؽ رکف )اتہک اویلگنں ےک درایمؿ اک الخء کشخ ہن رہ اجےئ(۔

 طیقل، رضحت طیقل نب ربصہااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب میلس، اامسلیع نب ریثک، دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، اوباہمش نب  :  رافی

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

  

 ینتک رمہبت اپؤں دوھان اچےئہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ینتک رمہبت اپؤں دوھان اچےئہ



 

 

     116    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، اب٩ ابوزائسة، ابو وُيرہ، ابواسحاٚ، ابوحیوة :  راوی

٩ًَِ أَبٔی   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َُيِرُُه  ثَىٔی أَبٔی َو ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة  ُس ب٩ُِ آَز٦َ  ٠ًَٔیاا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرأَیُِت  َٗ َِٟوازٔعٔیِّ  َة ا َحیَّ

یِ  َّٔ َٛ َش١َ  َِ َٓ  َ أ ًَِیهٔ ثَََلثّا ثَََلثّا َو٣ََشَح بَٔزأِٔسهٔ َتَوؿَّ ََُش١َ َوِجَهُه ثَََلثّا َوذَٔرا َٙ ثَََلثّا َو ٤ََف َواِست٨ََِظ ـِ ََُش١َ هٔ ثَََلثّا َوَت٤َ  َو

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َهَذا ُوُؿوُئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ  رِٔج٠َِیهٔ ثَََلثّا ثَََلثّا ث٥َُّ 

نب اوبزادئة، اوب فریغہ، اوبااحسؼ، اوبویحۃ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع وک داھکی اوہنں ےن فوض ایک وت دفونں دمحم نب آدؾ، ا

 اہوھتں وک نیت رمہبت دوھای۔ افر نیت رمہبت یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال نیت رمہبت افر ہنم دوھای نیت رمہبت افر دفونں ابزفں نیت نیت

حسم ایک افر نیت نیت رمہبت دفونں اپؤں وک دوھای۔ رھپ رفناای ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک یہی  رمہبت دوھایئفر رس اک

 فوض اھت۔

 دمحم نب آدؾ، انب اوبزادئة، اوب فریغہ، اوبااحسؼ، اوبویحۃ :  رافی

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

  

 دوھےن یک دح ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دوھےن یک دح ےس قلعتم

     117    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًلاء ب٩ یزیس، ح٤زا٪ :  راوی

٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٔح َوا ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اَّٟسَّ ًَ ٩ًَِ  یُو٧َُص 

٤َاَ٪ أَِخبََرُه أَ٪َّ  َِ ًََلاَئ ب٩َِ یَزٔیَس ا٠َِّٟیَٔیَّ أَِخبََرُه أَ٪َّ ح٤َُِزاَ٪ ٣َِولَی ًُ ِیهٔ اب٩ِٔ ٔطَهإب أَ٪َّ  َّٔ َٛ َش١َ  َِ َٓ أَ  ََٓتَوؿَّ ًَا بَٔوُؿوٕئ  ٤َاَ٪ َز َِ ًُ



 

 

 ِٟ ٔلَی ا ُِٟی٤ِىَی إ ََُش١َ یََسُه ا ََُش١َ َوِجَهُه ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ  َٙ ث٥َُّ  ٤ََف َواِست٨ََِظ ـِ ََُش١َ ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ ٣َ ٙٔ ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ  َٓ ٤ٔزِ

ََ ث٥َُّ  ٔ ١ََِ ذَٟ ی ٣ٔ ُِٟیَِّسَ ی  یََسُه ا ِٟیَُِّسَ ََُش١َ رِٔج٠َُه ا َبئِن ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ  ٌِ َٜ ٔلَی اِل ِٟی٤ُِىَی إ ََُش١َ رِٔج٠َُه ا ٣ََشَح بَٔزأِٔسهٔ ث٥َُّ 

 َٗ َ ٧َِحَو ُوُؿوئٔی هََذا ث٥َُّ  أ ٥َ َتَوؿَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ََ ث٥َُّ  ٔ ١ََِ َذٟ ا٣ٔ َٗ َّی اہللُ ا٢َ  ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َشُه ُرُٔفَ  ِٔ ُث ٓٔیه٤َٔا َن َتئِن ََل یَُحسِّ ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ
ا٦َ ََفَ َٗ َ ٧َِحَو ُوُؿوئٔی هََذا ث٥َُّ  أ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔهٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ سَّ َ٘ ََ َٟهُ ٣َا    

، اطعء نب سیدی، رمحاؿ ےس رفاتی ےہ )وج رضحت امثعؿ ےک ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب

الغؾ ےھت( اوہنں ےن ربخ دی ہک رضحت امثعؿ نب افعؿ ےن فوض اک اپین وگنماای افر دفونں اہوھتں وک نیت رمہبت دوھای رھپ یلک یک افر 

وھای رھپ رس اک حسم ایک رھپ داایں اپؤں ونخٹں کت انک ںیم اپین ڈاال رھپ نیت رمہبت ہنم دوھای رھپ داایں افر ابایں ابزف نیت نیت رمہبت د

نیت نیت رمہبت دوھای رھپ ابایں اپؤں دوھای۔ اس رطہقی ےس )ینعی ونخٹں کت نیت رمہبت دوھای( رھپ رفناای ہک ںیم ےن انجب روسؽ 

 سج رطہقی ےس ںیم ےن فوض ایک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک اس رطہقی ےس ہک

رھپ ایبؿ ایک ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک وج صخش اس رطہقی ےس فوض رکے ہک ےسیج ںیم ےن فوض 

 ایک ےہ رھپ ڑھکے وہ رک دف رتعک ادا رکے افر بلق)دؽ( ںیم یسک رطح ےک فوسےس ہن الےئ وت اس صخش ےک امتؾ انگہ شخب د

 

ی 

 اجںیئ ےگ۔

 ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطعء نب سیدی، رمحاؿ :  رافی

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

  

 وج وتں ںیم فوض ےس قلعتم ینعی وجےت نہپ رک فوض رکان؟

 اک ایبؿ اپیک :   ابب

 وج وتں ںیم فوض ےس قلعتم ینعی وجےت نہپ رک فوض رکان؟

     118    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًَلء اب٩ ازریص، ًِیساہلل و ٣اَٟ و اب٩ جزیخ، ٣٘بری، ًِیس ب٩ جزیخ سے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن  :  راوی



 

 

 ًبساہلل ب٩ ٤ًز

بُرٔیِّ أَِخبََر٧َا  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا َٕ َواب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٔ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ َو٣َاٟ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ ًَُِِیٔس ب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ٣َُح٤َّ  

ُ ٓٔیهَ  أ َة َوَتَتَوؿَّ ِِتٔیَّ ا٢َ اٟشِّ ٌَ ٔ ا٨ِّٟ ََ َت٠َِبُص َهٔذه ٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ ٤ًََُز َرأَیُِت ا٢َ  َٗ ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا 

ُ ٓٔیَها أ  َی٠َِبُشَها َویََتَوؿَّ

دمحم نب العء انب ادرسی، دیبع اہلل ف ناکل ف انب رججی، ربقمی، دیبع نب رججی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب رمع ےس اہک ہک ںیم 

 وجےت نہپ رک فوض رکےت وہ؟ اوہنں ےن رفناای ہک ںیم ےن انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل مت وک داتھکی وہں ہک مت ہی ڑمچے ےک

 فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےسی یہ وجےت ےتنہپ ےھت افر اؿ ںیم فوض رفناےت ےھت۔

  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب رمعدمحم نب العء انب ادرسی، دیبعاہلل ف ناکل ف انب رججی، ربقمی، دیبع نب رججی :  رافی

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

  

 ومزفں رپ حسم رکےن ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن ےس قلعتم

     119    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حٔؽ، اَل٤ًع، ابزاہی٥، ہ٤ا٦، جزیز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز ا٦ٕ  ٩ًَِ َه٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ْؽ  ِٔ ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ِیهٔ أَِخبََر٧َا  َّٔ ًَلَی ُخ أَ َو٣ََشَح  َّهُ َتَوؿَّ  أ٧َ

ُه  َٟ ٘ٔی١َ  ًَِبٔس اہللٔ َٓ ٥َ َی٤َِشُح َوکَاَ٪ أَِػَحاُب  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ أََت٤َِشُح  ِو٢ُ َجزٔیز َٗ حٔبُُه٥ِ  ٌِ ُي

 ٕ ٥َ بَٔیٔشير ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِب١َ ٣َِؤت ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ  ٕ  َوکَاَ٪ إِٔسََل٦ُ َجزٔیز



 

 

، االشمع، اربامیہ، امہؾ، رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن فوض ایک افر اوہنں ےن ومزفں رپ حسم ایک۔ ہبیتق، ب ص

ولوگں ےن رعض ایک آپ ومزفں رپ حسم رکےت ںیہ؟ رجری ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ومزفں رپ 

 ےک اس ںویں وک ذموکرہ دحثی تہب زایدہ دنسپ یھت اس ےئل ہک رجری ےن یبن یلص اہلل ہیلع حسم رکےت وہےئ داھکی ےہ۔ رضحت دبعاہلل

 فآہل فملس یک فافت ےس دنچ رفز لبق االسؾ وبقؽ رفناای۔

 ہبیتق، ب ص، االشمع، اربامیہ، امہؾ، رجری نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن ےس قلعتم

     120    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ًبساٟزح٩٤، رحب ب٩ طساز، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابو س٤٠ہ، جٌرف ب٩ ٤ًزو ب٩ ا٣یہ :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا   ٕ از ُب ب٩ُِ َطسَّ ث٨ََا رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا  ٕ َٔير َٛ  أَبٔی 

َُّه َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ ٤ِزٔیِّ  َـّ َة اٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ًَ رَفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َج ًَلَی َس٤َ٠ََة  َ َو٣ََشَح  أ ٥َ َتَوؿَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ئِن  َّٔ ُِٟد  ا

ابعس نب دبعامیظعل، دبعارلنمح، رحب نب دشاد، ییحی نب اوبریثک، اوب ہملس، رفعج نب رمعف نب اہیم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

)اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن( اےنپ ومزفں رپ داھکی ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض رفناای افر 

 حسم ایک۔

 ابعس نب دبعامیظعل، دبعارلنمح، رحب نب دشاد، ییحی نب اوبریثک، اوب ہملس، رفعج نب رمعف نب اہیم :  رافی

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

  



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن ےس قلعتم

     121    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥ و س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ ٧آٍ، زاؤز ب٩ ٗیص، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ِیٕص  َٗ ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٧َآ ُه  َٟ ُى  ِٔ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َوا٠َّٟ  أَِس٥َ٠َ إٔبَِزاهٔی٥َ زَُحِی٥ْ َوُس٠َامِیَ

 ٔ ٥َ َوب ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر  ََٓذَهَب َٟٔحاَجتٔهٔ ٩ًَِ   َٚ ََل٢ْ اِْلَِسَوا

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ بََٔل٢ْ َذَهَب ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٍَ ُِٟت بََٔلَّل ٣َا َػ٨َ َ َشأ َٓ ا٢َ أَُسا٣َُة  َٗ َد  َش١َ ث٥َُّ ََخَ َِ َٓ  َ أ ٥َ َٟٔحاَجتٔهٔ ث٥َُّ َتَوؿَّ

 ًَ َّیَوِجَهُه َویََسیِهٔ َو٣ََشَح بَٔزأِٔسهٔ َو٣ََشَح  ئِن ث٥َُّ َػل َّٔ ُِٟد  لَی ا

دبعارلنمح نب اربامیہ ف امیلسؿ نب داؤد، انب انعف، داؤد نب سیق، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک 

 انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت البؽ دفونں رضحات )اقمؾ اوساػ ںیم( رشتفی ےل ےئگ وت روسؽ رکمی یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس احتج ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن )ینعی فاسپ رشتفی الےئ( وت ااسہم ےن 

 البؽ ےس درایتف ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہن ایک لمع ااجنؾ دای؟ رضحت البؽ ےن رفناای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

احتج ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ رھپ فوض رفناای رہچہ دوھای افر اہھت دوھےئ۔ رس افر ومزفں رپ حسم رفناای افر امنز ادا  فملس اضقےئ

 رفنایئ۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ ف امیلسؿ نب داؤد، انب انعف، داؤد نب سیق، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، ااسہم نب زدی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن ےس قلعتم



 

 

     122    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤، ًبساہلل ب٩ س٠امی٪ ب٩ زاؤز و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابو نَر، ابو س٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ٤ًز، سٌس ب٩ ابی وٗاؾ

٩ًَِ ابِ  َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َوا َِٟحارٔٔث أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ٔ َوهِٕب 

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َّی اہللُ ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٩ًَِ َس ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ئِن  َّٔ ُِٟد ًَلَی ا َّهُ ٣ََشَح   ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ

دبعاہلل نب رمع، دعس نب ایب فاقص  امیلسؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوب رصن، اوب ہملس نب دبعارلنمح،

 ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں رپ حسم رفناای۔

امیلسؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوب رصن، اوب ہملس نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمع، دعس نب  :  رافی

 ایب فاقص

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن ےس قلعتم

     123    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابی وٗاؾٗتیبہ، اس٤اًی١ و اب٩ جٌرف، ٣وسٰی ب٩ ً٘بة، ابونَر، ابوس٤٠ہ، سٌس ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ  َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوهَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٔس ب٩ِٔ أَبٔی  أَِخبََر٧َا  ٌِ ٩ًَِ َس أَبٔی َس٤َ٠ََة 

ًَلَی ٤َِِٟشٔح  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل إؾ  َّٗ َُّه ََل بَأَِض بٔهٔ  َو ئِن أ٧َ َّٔ ُِٟد  ا

، اوبرصن، اوبہملس، دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

ی ة
ہبیتق، اامسلیع ف انب رفعج، ومٰیس نب عم



 

 

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای ومزفں رپ حسم رکےن ںیم یسک مسق اک وکیئ رحج ںیہن ےہ

، اوبرصن، اوبہملس، دعس نب ایب فاقصہبیتق، اامسلیع  :  رافی

 

ی ة
 ف انب رفعج، ومٰیس نب عم

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن ےس قلعتم

     124    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خرش٦، ًیسی، اَل٤ًع، ٣ش٥٠، ٣َّسوٚ، ٣ِيرة ب٩ طٌبہ :  راوی

٤ُِِٟٔيَرةٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا ًٔیَسی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ َد ا٨َّٟٔيیُّ أَِخبََر٧َا  ا٢َ ََخَ َٗ َبَة  ٌِ  ُط

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ََُش١َ َوِجَهُه ث٥َُّ ذَ َػل َش١َ یََسیِهٔ ث٥َُّ  َِ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ ََٓؼَِِبُت  ِیُتُه بٔإَٔزاَوةٕ  َّ٘ ٍَ َت٠َ ا َرَج َّ٤٠َ َٓ ٔش١َ ٥َ َٟٔحاَجتٔهٔ  ِِ َهَب َٟٔی

 َّٔ ًَلَی ُخ َش٠َُه٤َا َو٣ََشَح  َِ َٓ ُِٟحبَّٔة  ١ٔ ا َٔ َجُه٤َا ٩ِ٣ٔ أَِس أََِخَ َٓ ُِٟحبَُّة  ِت بٔهٔ ا َٗ ا ـَ َٓ ًَِیهٔ  َّی ب٨َٔاذَٔرا  ِیهٔ ث٥َُّ َػل

یلع نب رشخؾ، یسیع، االشمع، ملسم، رسمفؼ، ریغمة نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقےئ 

احتج ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاسپ رشتفی الےئ وت ںیم ولےٹ ںیم اپین ےل رک احرض وہا افر ںیم 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اپین ڈاال۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہوھتں وک دوھای۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 دفونں ابںیہن دوھان اچےتہ ےھت نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وچہغ گنت اھت وچہغ یک آنیتس افرپ ہن ڑچھ ںیکس۔ آپ یلص اہلل ہیلع

فملس ےن دفونں اہوھتں وک وچےغ ےک ےچین ےس ابرہ اکنال افر دوھای افر ومزفں رپ حسم ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ فآہل 

 ولوگں ےک اسھت امنز ادا رفنایئ۔

 یلع نب رشخؾ، یسیع، االشمع، ملسم، رسمفؼ، ریغمة نب ہبعش :  رافی

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

  



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن ےس قلعتم

     125    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٧آٍ ب٩ جبير، ْعوہ ب٩ ٣ِيرة، ٣ِيرةٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث ب٩ سٌس، یحٌی، سٌس ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ َیِحٌَی  ٕس  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َوَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ُْعِ  ٕ ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ آ

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ٩ًَِ أَبٔیهٔ ا  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ٕ ٓٔیَها ٣َاْئ ا ٤ُِِٟٔيَرةُ بٔإَٔزاَوة هُ ا ٌَ اتََّب َٓ َد َٟٔحاَجتٔهٔ  َّهُ ََخَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ   َػل

ئِن  َّٔ ُِٟد ًَلَی ا َ َو٣ََشَح  أ ََٓتَوؿَّ َْ ٩ِ٣ٔ َحاَجتٔهٔ  َّی ََفَ ٠ًََِیهٔ َحً  ََٓؼبَّ 

 ریبج، رعفہ نب ریغمة، ریغمة ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہبیتق نب دیعس، ثیل نب دعس، ییحی، دعس نب اربامیہ، انعف نب

ہیلع فآہل فملس احتج ےک ےئل رشتفی ےئل ےئگ وت رضحت ریغمہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھچیپ ےلچ۔ فہ آپ یلص اہلل ہیلع 

فملس رپ اپین ڈاال۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  فآہل فملس ےک ےئل اکی ولاٹ اپین ےل رک ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 احتج ےس افرع وہےئگ رھپ فوض رفناای افر اےنپ ومزفں رپ حسم رفناای۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل نب دعس، ییحی، دعس نب اربامیہ، انعف نب ریبج، رعفہ نب ریغمة، ریغمة :  رافی

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

  

 رجاب افر وجوتں رپ حسم ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رجاب افر وجوتں رپ حسم ےس قلعتم

     126    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ِيرة ب٩ طٌبہاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، سٔیا٪، ابوٗیص، ہذی١ ب٩ رشجی١،  :  راوی

 ٔ ِحِ ٩ًَِ هَُذی١ِٔ ب٩ِٔ رُشَ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  َیاُ٪  ِٔ ٍْ أ٧ََِبأ٧ََا ُس ث٨ََا َوٛٔی ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َحسَّ َبَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ب٩ِٔ ُط ٩ًَِ ا ی١َ 

 ِ َِٟحِوَربَي ًَلَی ا ٥َ ٣ََشَح  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِیٕص َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٍَ أَبَا  ٥ُ٠َ أََحّسا َتابَ ٌِ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َا َن ا٢َ أَبُو  َٗ ٠َئِن  ٌِ ٔن َوا٨َّٟ

ِٟدُ  ًَلَی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ََشَح  َّی اہللُ  ٤ُِِٟٔيَرةٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ ا ٔحیُح  ٔ اٟزَِّوایَٔة َواٟؼَّ ئِن ًَلَی هَٔذه َّٔ 

اوبسیق، ذہلی نب رشلیج، ریغمة نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ،

فملس ےن رجاوبں افر وجوتں رپ حسم رفناای۔ رضحت اوب دبعارلنمح ےن رعض ایک ہک ںیم اس ابت ےس فافق ںیہن وہں ہک یسک ےن 

ےس یہ درتس ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اس رفاتی ںیم رضحت اوبسیق یک اتمتعب یک وہیگ افر رضحت ریغمہ 

 فملس ےن ومزفں رپ حسم رفناای ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، اوبسیق، ذہلی نب رشلیج، ریغمة نب ہبعش :  رافی

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

  

  ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿدفراؿ رفس

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ رفس ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     127    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، اس٤اًی١ ب٩ ٣ح٤س، ح٤زة ب٩ ٣ِيرة ب٩ طٌبہ، حرضت ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ :  راوی

ُت َح٤ِ أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕس  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َس ٌٔی١َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ ُت إِٔس٤َ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٔ ٣َُح٤َّ ٤ُِِٟٔيَرة زََة ب٩َِ ا

٥َ فٔی َسرَفٕ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ُث  َبَة یَُحسِّ ٌِ وا أَیَُّها ب٩ِٔ ُط ـُ ِٕ یَا ٣ُِٔيَرةُ َوا٣ِ ا٢َ َتَد٠َّ َ٘ َٓ  

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ََٓذَهَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُت َو٣َعٔی إَٔزاَوْة ٩ِ٣ٔ ٣َإئ َو٣ََضی ا٨َّٟاُض  ِٔ َتَد٠َّ َٓ ٍَ ا٨َّٟاُض  ا َرَج َّ٤٠َ َٓ ٥َ َٟٔحاَجتٔهٔ 



 

 

٠َِیهٔ ُجبَّْة ُر  ًَ ٠َِیهٔ َو ًَ َد یََسُه ٩ِ٣ٔ َتِحٔت َذَهِبُت أَُػبُّ  أََِخَ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ ِت  َٗ ا ـَ َٓ َد یََسُه ٨ِ٣َٔها  أََراَز أَِ٪ یُِِخٔ َٓ ئِن  ُة اِل٤َُّٜ َ٘ ْة َؿیِّ و٣ٔیَّ

ِیهٔ  َّٔ ًَلَی ُخ َش١َ َوِجَههُ َویََسیِهٔ َو٣ََشَح بَٔزأِٔسهٔ َو٣ََشَح  َِ َٓ ُِٟحبَّةٔ   ا

ة نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اامسلیع نب دمحم، زمحة نب ریغم

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اراشد رفناای اے ریغمہ مت ریمے ےھچیپ روہ افر آپ 

ؤ۔ نان ہچ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےھچیپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس رفناای مت ولگ ریمے ےس آےگ آےگ اج

اپس اپین اک اکی ولاٹ اھت ولگ رفاہن وہےئگ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقےئ احتج ےک ےئل رشتفی ےل  یہ راہ ریمے

ا ء رپ( اپین ڈاانل رشفع رک ےئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاسپ رشتفی الےئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ض
ع
ےک )ا

دای۔ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی گنت آنیتس اک وچہغ ےنہپ وہےئ ےھت وج ہک کلم رفؾ اک ایتر رکدہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

ےچین ےس اہھت اکنؽ ایل افر فآہل فملس ےن اس ںیم ےس اہھت اکنانل اچاہ وت فہ گنت زپھ ایگ بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وچےغ ےک 

 رہچہ افر اہوھتں وک دوھای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رس ابمرک رپ حسم رفناای۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اامسلیع نب دمحم، زمحة نب ریغمة نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش :  رافی

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

  

 اسمرف ےک ےئل ومزفں رپ حسم رکےن یک دمت اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف ےک ےئل ومزفں رپ حسم رکےن یک دمت اک ایبؿ

     128    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ًاػ٥، زر، ػٔوا٪ ب٩ ًشا٢ :  راوی

٨ََٟا اٟ َؽ  ا٢َ َرخَّ َٗ ا٢ٕ  ًَشَّ َواَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ َػ ٩ًَِ زٓٔرٕ  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ٨َّٔيیُّ َػل



 

 

ََٟیأَٟیُه٩َّ  ٨َا ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ َو َٓ ا َٔ ََ خٔ ٔ ی٩َ أَِ٪ ََل ٨َِ٧ز ٨َّا ٣َُشأَفٔ ُٛ  إَٔذا 

ہبیتق، ایفسؿ، اعا ، زر، وفصاؿ نب اسعؽ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک احتل رفس 

 ںیم رتصخ افر وہستل اطع رفنایئ ہک مہ اےنپ ومزے ہن ااترںی نیت دؿ نیت رات کت۔

 ہبیتق، ایفسؿ، اعا ، زر، وفصاؿ نب اسعؽ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف ےک ےئل ومزفں رپ حسم رکےن یک دمت اک ایبؿ

     129    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ی و ٣اَٟ ب٩ ٣ِو٢ و زہير و ابوبَک ب٩ ًیاغ و سٔیا٪ ب٩ اح٤س ب٩ س٠امی٪ ر٫اوی، یحٌی ب٩ آز٦، سٔیا٪ اَٟور :  راوی

 ًیی٨ة، ًاػ٥، زر

ِورٔیُّ  ََّ َیاُ٪ اٟ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ اٟزَُّهاؤیُّ  َو٢ٕ َوُزَهيِْر أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ِِ َُ ب٩ُِ ٣ٔ ٔ  َو٣َاٟ

یَّ  ًَ ِ َوأَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ي َّٔ ُِٟد ًَلَی ا ٤َِِٟشٔح  ٩ًَِ ا ا٢ٕ  ًَشَّ َواَ٪ ب٩َِ  ِٔ ُِٟت َػ َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ زٓٔرٕ  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ا٢َ إغ َوُس َ٘ َٓ ٔن 

ا َٔ ًَلَی خٔ ی٩َ أَِ٪ ٤َِ٧َشَح  ٨َّا ٣َُشأَفٔ ُٛ ٥َ َیأ٣ُِز٧َُا إَٔذا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُائٕٔم کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًََها ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ  ٔ ٨َٔٓا َوََل ٨َِ٧ز

 َوبَِو٢ٕ َو٧َِو٦ٕ إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ َج٨َابَةٕ 

ہنییع ، اعا ، زر ےس رفاتی  ادمح نب امیلسؿ راھفی، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ اوثلری ف ناکل نب وغمؽ ف زریہ ف اوبرکب نب ایعش ف ایفسؿ نب

ومزفں رپ حسم رکےن ےک ابرے ںیم درایتف ایک اوہنں ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ےہ ہک ںیم رضحت وفصاؿ نب اسعؽ ےس 

فآہل فملس مہ ولوگں وک مکح رفناےت ےھت ہک سج فتق مہ ولگ اسمرف وہں وت مہ حسم رکںی اےنپ ومزفں رپ افر ہی ہک ہن ااترںی اؿ وک 

  احتل انجتب )اناپیک( ںیم اؿ وک ااتران رضفری ےہ۔نیت رفز کت ہک اشیپب اپاخہن افر وسےن یک احتج ںیم رگم ہی ہک



 

 

، اعا ، زر :  رافی

 

ة

 

 ی
ی ی 
ع
 ادمح نب امیلسؿ راھفی، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ اوثلری ف ناکل نب وغمؽ ف زریہ ف اوبرکب نب ایعش ف ایفسؿ نب 

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

  

 میقم ےک فاےطس ومزفں رپ حسم رکےن یک دمت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 میقم ےک فاےطس ومزفں رپ حسم رکےن یک دمت

     130    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ ہانی، حرضت اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ًزو ب٩ ٗیص ٣َلنی، ح٥ٜ ب٩ ًیی٨ہ، ٗاس٥ ب٩ ٣دی٤زة، رشیح  :  راوی

 ًلی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِورٔیُّ  ََّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اٟ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًُتَِیَبَة أَِخبََر٧َا إِٔسَح َِٟح ٩ًَِ ا ٤ََُِٟلئٔیِّ  ِیٕص ا َٗ

یِٔح ب٩ِٔ َها٧ٕٔئ  ٩ًَِ رُشَ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُدِی٤َٔزَة  َ٘ ِٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ ا َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َج َٗ ٨ُِه  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ

٤َِِٟشٔح  ىٔی فٔی ا ٌِ ِی٠َّة ٤ُ٠ِٟٔ٘ٔی٥ٔ َي َٟ ََٟیأَٟیُه٩َّ َوَیِو٣ّا َو  ٤ُ٠َِٟٔشأَفٔ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ َو

ررة، رشحی نب اہین، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعف نب سیق المین، مکح 
، 
ی

 

ح
م

نب ہنییع، اقمس نب 

انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اسمرف ےک فاےطس نیت رفز افر نیت راںیت ہکبج میقم ےک ےئل اکی رفز افر اکی رات 

 رقمر رفنایئ۔

ررة، رشحی نب اہین، رضحت یلعااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعف نب سیق المین، مکح نب  :  رافی
، 
ی

 

ح
م

 ہنییع، اقمس نب 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 میقم ےک فاےطس ومزفں رپ حسم رکےن یک دمت

     131    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابو ٣ٌاویہ، اَل٤ًع، ح٥ٜ، ٗاس٥ ب٩ ٣دی٤زة، رشیح ب٩ ہانی :  راوی

أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُدِی٤َٔزةَ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ یِّ  ٔ ا٢َ  أَِخبََر٧َا ه٨ََّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ َٗ یِٔح ب٩ِٔ َها٧ٕٔئ  ٩ًَِ رُشَ

ًَائَٔظَة َر  ُِٟت  َ أََتِیُت َسأ َٓ ََ ٣ٔىِّی  ٔ ٥ُ٠ًَِ بَٔذٟ َ َّهُ أ َٓإ٧ٔ ا  ٠ًَٔیا َِٟت ائِٔت  ا َ٘ َٓ ئِن  َّٔ ُِٟد ًَلَی ا ٤َِِٟشٔح  ٩ًَِ ا ٨ًََِها  ُِٟتُه  ضَٔی اہللُ  َ َشأ َٓ ا  ٠ًَٔیا

 ِٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیأ٣ُِز٧َُا أَِ٪ َی٤َِشَح ا َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َِِٟشٔح  ٤َُِٟشأَفُ ثَََلثّا٩ًَِ ا ِی٠َّة َوا َٟ  ٤ُ٘ٔی٥ُ یَِو٣ّا َو

ررة، رشحی نب اہین ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اعہشئ دصہقی ےس ومزفں رپ حسم 
، 
ی

 

ح
م

انہد نب رسی، اوب اعمفہی، االشمع، مکح، اقمس نب 

د اؿ ےس درایتف رکف فہ ھجم رکےن یک دمت ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفناای مت رضحت یلع یک دختم ںیم اجؤ افر وخ

ےس زایدہ ملع رےتھک ںیہ۔ نان ہچ ںیم اؿ یک دختم ںیم احرض وہا افر درایتف ایک وت رضحت یلع ےن رفناای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس مہ ولوگں وک مکح رفناےت ےھت ہک میقم اکی رفز کت حسم رکے افر اسمرف نیت دؿ افر نیت رات کت۔

ررة، رشحی نب اہینانہ :  رافی
، 
ی

 

ح
م

 د نب رسی، اوب اعمفہی، االشمع، مکح، اقمس نب 

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

  

 اب فوض صخش سک رطہقی ےس این فوض رکے؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اب فوض صخش سک رطہقی ےس این فوض رکے؟

     132    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یزیس، بہزب٩ اسس، طٌبہ، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٣یَّسہ، ٧زا٢ ب٩ سبرة :  راوی



 

 

َٔ ب٩ِٔ  ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُ ب٩ُِ أََسٕس  ث٨ََا بَِهز ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیزٔیَس  ُت ا٨َّٟزَّا٢َ ب٩َِ أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  ٣َِیََّسَ

ِت ا ا َحرَضَ َّ٤٠َ َٓ َس َٟٔحَوائٔٔخ ا٨َّٟأض  ٌَ َٗ ِهَز ث٥َُّ  َّی اٟوُّ ٨ًَُِه َػل ا َرضَٔی اہللُ  ٠ًَٔیا ا٢َ َرأَیُِت  َٗ أََخَذ َسبَِرَة  َٓ ُتَٔی بَٔتِوٕر ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  َِرُ أ ٌَ ِٟ

٤ََشَح بٔهٔ َوِجَههُ َوذَٔر  َٓ ا  ٔا َٛ ِس ٨ِ٣ُٔه  َٗ هُوَ٪ َهَذا َو ا٢َ إٔ٪َّ ٧َاّسا یََِکَ َٗ ائ٤ّٔا َو َٗ َب  َٓرَشٔ ٠َُه  ـِ َٓ ًَِیهٔ َوَرأَِسهُ َورِٔج٠َِیهٔ ث٥َُّ أََخَذ  ا

٥َِٟ یُِحٔسِث  ٠ُُه َوَهَذا ُوُؿوُئ ٩ِ٣َ  ٌَ ِٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ   َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اکلمل نب ہرسیہ، زناؽ نب ةربة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع وک داھکی۔ اوہنں ےن رمعف نب سیدی، زہبنب ادس، ہبعش، دبع

 رہظ یک امنز ادا رفنایئ رھپ فہ ولوگں ےک اکؾ ںیم رصمفػ وہےئگ بج امنز رصع اک فتق آای وت اکی ربنت ںیم اپین شیپ ایک ایگ وت اوہنں ےن

ں اپؤں رپ حسم رفناای۔ اس ےک دعب ھچک اچب وہا اپین ےل رک ڑھکے وہ رک اس وک یپ ایل اپین اک اکی ولچ ےل رک رہچہ دفونں اہھت رس افر دفون

ا ء رپ حسم ایک اجےئ احالہکن ںیم ےن یبن یلص 

 

ض
ع
افر اہک ہک ولگ اس رطہقی ےس فوض رکےن ںیم ریما ایخؽ رکےت ںیہ ہک سج ںیم امتؾ ا

 افر سج صخش اک فوض ہن وٹاٹ وہ اس ےک ےئل یہی فوض ےہ۔اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رطہقی ےس فوض رکےت وہےئ داھکی ےہ 

 رمعف نب سیدی، زہبنب ادس، ہبعش، دبعاکلمل نب ہرسیہ، زناؽ نب ةربة :  رافی

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

  

 رہ امنز ےک ےئل فوض انبان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رہ امنز ےک ےئل فوض انبان

     133    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ًا٣ز، حرضت ا٧ص :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  َُّه َذََکَ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أ٧َ  ٕ ًَا٣ٔز ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت أَکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل  َ أ ََٓتَوؿَّ  ٕ ُتَٔی بٔإ٧َٔإئ َػِٔير ٥َ أ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٕ ُ ٟٔک١ُِّ َػََلة أ ٥َ یََتَوؿَّ َّ٠



 

 

 َٗ أْمُتَْن  ٠ََوأت بُٔوُؿوئٕ َٓ ِّی اٟؼَّ ٨َّا نَُؼل ُٛ ِس  َٗ ا٢َ َو َٗ ٥ِ ٧ُِحٔسِث  َٟ ٠ََوأت ٣َا  ِّی اٟؼَّ ٨َّا نَُؼل ُٛ  ا٢َ 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، رمعف نب اعرم، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس فوض رفناای رضحت رمعف نب اعرم ےن رعض ایک ںیم ےن  ںیم اکی وھچاٹ ربنت شیپ ایک ایگ آپ یلص

رضحت اسن ےس درایتف ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ اکی امنز ےک ےئل فوض رفناےت ےھت؟ اوہنں ےن اہک یج اہں ںیم 

ےت ےھت سج فتق کت فوض ہن وٹاتٹ اھت ای اکی یہ فوض ےس یئک امنزںی ےن رعض ایک افر مت؟ اوہنں ےن اہک مہ ولگ وت یئک امنزںی زپاھ رک

 زپاھ رکےت ےھت۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، رمعف نب اعرم، رضحت اسن :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل فوض انبان رہ امنز

     134    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، ایوب، اب٩ ابو ٠٣یٜہ، حرضت ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ابِ  ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیَّوَب  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ََٜة  ٩ٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی

 َّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ََ بَٔوُؿوٕئ  اُٟوا أَََل ٧َأِتٔی َ٘ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ َِٟیهٔ ك ٔ َب إ َُِٓقِّ َِٟدََلٔئ  َد ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ ٔلَی اہللُ  ٤ُُِٗت إ ُِٟوُؿؤئ إَٔذا  ٤َا أ٣ُٔزُِت بٔا

 ٔ ََلة  اٟؼَّ

ی کہ، رضحت دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل زاید 
مل
نب اویب، انب ہیلع، اویب، انب اوب 

فملس اپاخہن ےس ےلکن وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اھکان شیپ ایک ایگ ولوگں ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک مہ ولگ دختم 

؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ھجم وک فوض رکےن اک مکح اس فتق وہا ےہ ہک سج فتق امنز ادقس ںیم اپین شیپ رکںی



 

 

 ےک ےئل ڑھکا وہں۔

ی کہ، رضحت دبعاہلل انب ابعس :  رافی
مل
 زاید نب اویب، انب ہیلع، اویب، انب اوب 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رہ امنز ےک ےئل فوض انبان

     135    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، اب٩ بزیسة، حرضت بزیسہ ًِیساہلل ب٩ سٌیس، :  راوی

 ًَ ٤َُة ب٩ُِ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ا٢َ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َٟهُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ََوأت بُٔوُؿوٕئ َواحٕٔس  َّی اٟؼَّ ِتٔح َػل َٔ ِٟ ا کَاَ٪ َیِو٦ُ ا َّ٤٠َ َٓ ُ ٟٔک١ُِّ َػََلةٕ  أ ٤ًَُزُ  ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یََتَوؿَّ

٠ُِتُه یَا ٤ًَُزُ  ٌَ َٓ ٤ًَِّسا  ا٢َ  َٗ ٠ُُه  ٌَ ِٔ ََ ٥َِٟ َت٩ُِٜ  ٠َِت َطِیّئا  ٌَ َٓ 

انب ربدیة، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ  دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، ب ہمق نب رمدث،

اکی امنز ےک ےئل فوض رفناای رکےت ےھت بج ہکم رکمہم حتف وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس دؿ امتؾ امنزفں وک اکی یہ فوض 

ض ایک ای روسؽ اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آج ےک دؿ ااسی ےس ادا رفناای۔ رضحت رمع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رع

اکؾ ایک ےہ ہک وج اس ےس لبق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہن ایک ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ اکی امنز ےک ےئل فوض 

ےس ادا رفناںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناےت ےھت افر آج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دعتمد امنزںی اکی یہ فوض 

 رفناای اے رمع ںیم ےن دصقا افر دمعا ہی لمع ااجنؾ دای ےہ۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، ب ہمق نب رمدث، انب ربدیة، رضحت ربدیہ :  رافی

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

  



 

 

 اپین ےک ڑھچےنک اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےک ڑھچےنک اک ایبؿ

     136    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪ اس٤ٌی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ٨٣ؼور، ٣حاہس، حرضت ح٥ٜ ب٩ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ِ ا

٨َّة ٩ِ٣ٔ  ِٔ َ أََخَذ َح أ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َتَوؿَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َجهُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل َح بٔهٔ ََفِ ـَ َبُة َن ٌِ َٕ ُط ََٜذا َوَوَػ ا٢َ بَٔها َه َ٘ َٓ ٣َإئ 

فٔیُّ َرضٔیَ  َ٘ ََّ َیاَ٪ اٟ ِٔ ٥َُٜ هَُو اب٩ُِ ُس َِٟح ىِّیِّ ا ِیُذ اب٩ُِ اٟشُّ ا٢َ اٟظَّ َٗ ًَِحَبُه  َ أ َٓ تُُه ْٔلٔبَِزاهٔی٥َ  ٨ًَِهُ  ََٓذََکِ  اہللُ 

دہ، رضحت مکح نب ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن اےنپ فادل ےس انس روسؽ الیعمس نب دوعسد، اخدل نب احرث، ہبعش، وصنمر، اجم

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق فوض رفناےت وت اکی ولچ اپین ےل رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ رشؾ اگہ رپ ڑھچک ےتیل 

انؾ ںیم االتخػ ےہ ضعب رضحات ےن رفناای ےہ ہک اس دحثی ابمرہک یک رافی مکح نب ایفسؿ ای رضحت ایفسؿ نب مکح ںیہ۔ اؿ ےک 

ہی احصیب ںیہ افر رضحت انب دبعاربل ےن رفناای ہک اس ےس یھب اکی دحثی وقنمؽ ےہ وج ہک فوض ےس قلعتم ےہ افر فہ رفاتی 

 رطضمب ےہ۔

 الیعمس نب دوعسد، اخدل نب احرث، ہبعش، وصنمر، اجمدہ، رضحت مکح نب ایفسؿ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےک ڑھچےنک اک ایبؿ

     137    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

اح٤س ب٩ رحب، ٗاس٥ و اب٩ یزیس اٟحزمی،  ًباض ب٩ ٣ح٤س زوری، احوؾ ب٩ جواب، ٤ًار ب٩ رزیٙ، ٨٣ؼور، :  راوی

 سٔیا٪، ٨٣ؼور، ٣حاہس، ح٥ٜ ب٩ سٔیا٪

اُر ب٩ُِ ُرَزیِ  َّ٤ًَ ث٨ََا  إب َحسَّ ث٨ََا اِْلَِحَوُؾ ب٩ُِ َجوَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ورٔیُّ  ٕس اٟسُّ بَّاُض ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر ح َوأ٧ََِبأ٧ََا أَِخبََر٧َا ا  ٕٙ

ا٢َ  َٗ ٕب  ٩ًَِ  أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحزِمٔیُّ  أس٥ْ َوهَُو اب٩ُِ َیزٔیَس ا َٗ ث٨ََا   َحسَّ

 َ ا٢َ أ َٗ َجهُ  َح ََفِ ـَ َ َوَن أ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َتَوؿَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َیاَ٪  ِٔ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ُس َِٟح َجهُ حِ ا َح ََفِ ـَ ٨َ َٓ  ٤َُس 

ابعس نب دمحم دفری، اوحص نب وجاب، امعر نب رزقی، وصنمر، ادمح نب رحب، اقمس ف انب سیدی ارجلیم، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، مکح نب 

رفناای افر ایفسؿ ےس وقنمؽ ےہ ہک ںیم ےن انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ رشؾ اگہ رپ اپین ڑھچاک ای فوض رفناای۔ ادمح ےتہک ںیہ ہک رھپ اوہنں ےن یھب اپین ڑھچاک۔

ابعس نب دمحم دفری، اوحص نب وجاب، امعر نب رزقی، وصنمر، ادمح نب رحب، اقمس ف انب سیدی ارجلیم، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ،  :  رافی

 ایفسؿمکح نب 

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

  

 فوض اک اچب وہا اپین اکر آدم رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض اک اچب وہا اپین اکر آدم رکان

     138    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زاؤز، س٠امی٪ ب٩ سیٕ، ابوًتاب، طٌبہ، ابواسحاٚ، ابوحیہ، حرضت ابوہزیزہابو  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی إِٔسحَ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ إب  ًَتَّ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٕ ُ٪ ب٩ُِ َسِی ٠ًَّٔیٓا أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ ا٢َ َرأَیُِت  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َحیََّة   َٙ

 ًَ ٠ًََِیهٔ َرضَٔی اہللُ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػ٨َ َٗ ١َ َوُؿوئٔهٔ َو ـِ َٓ َب  رَشٔ َٓ ا٦َ  َٗ َ ثَََلثّا ثَََلثّا ث٥َُّ  أ ُت  ٨ِهُ َتَوؿَّ ٌِ ٤َا َػ٨َ َٛ  ٥َ  َوَس٠َّ



 

 

ا ء  اوب داؤد، امیلسؿ نب فیس، اوباتعب، ہبعش، اوبااحسؼ، اوبہیح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع وک

 

ض
ع
ا

فوض دوھےت داھکی رھپ فہ ڑھکے وہےئ افر اچب وہا اپین ایپ افر رفناای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس )لمع( 

 ایک اھت اسیج ہک ںیم ےن ایک۔

 اوب داؤد، امیلسؿ نب فیس، اوباتعب، ہبعش، اوبااحسؼ، اوبہیح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض اک اچب وہا اپین اکر آدم رکان

     139    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٣اَٟ ب٩ ٣ِو٢، ًو٪ ب٩ ابوجحیٔہ :  راوی

 ًَ َة  َٔ ًَؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُجَحِی  ٩ًَِ َو٢ٕ  ِِ َُ ب٩ُِ ٣ٔ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ َطهِٔسُت أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ِ أَبٔیهٔ 

ابَِتَس  َٓ ١َ َوُؿوئٔهٔ  ـِ َٓ َد بََٔل٢ْ  َِٟبِلَحأئ َوأََِخَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َّی اہللُ  ُه ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٟ ِزُت  َٛ ٠ِٔ٨ُت ٨ِ٣ُٔه َطِیّئا َوَر َٓ َرُه ا٨َّٟاُض 

٤َِٟزِأَةُ َی٤ُزُّوَ٪ بَيَِن یََسیِهٔ  ِٟکََٔلُب َوا ُِٟح٤ُزُ َوا َّی بٔا٨َّٟأض َوا ََٓؼل ٨َزََة  ٌَ ِٟ  ا

 ےک اپس اقمؾ احط دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ناکل نب وغمؽ، وعؿ نب اوبہفیحج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ںیم اھت وت البؽ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فوض اک اچب وہا اپین اکنال۔ ولگ اس وک ےنیل ےک ےئل آےگ ڑبےھ ںیم ےن یھب ھچک اپین

وگں یک ایپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اکی ڑکلی )رتسہ( زنیم ںیم اگڑھ دی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ول

 اناتم رفنایئ افر امنز زپاھیئ افر دگےھ ےتک افر وعرںیت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس سگر رےہ ےھت۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ناکل نب وغمؽ، وعؿ نب اوبہفیحج :  رافی

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

  



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض اک اچب وہا اپین اکر آدم رکان

     140    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، اب٩ ٨٣ٜس ر، جابز :  راوی

َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ُت اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  أََتانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٓ و٢ُ ٣َزِٔؿُت  ُ٘ ُت َجابّٔزا َي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َي

َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  أ ََٓتَوؿَّ ًَلَیَّ  ِس أُُیِٔمَ  َٗ َوَجَسانٔی  َٓ وَزانٔی  ٌُ ٥َ َوأَبُو بََِکٕ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َػل ََٓؼبَّ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ل

 َوُؿوئَهُ 

 نب وصنمر، ایفسؿ، انب ر دک ر، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  رامر وہا وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب دصقی ریض دمحم

اہلل ہنع دفونں رضحات ریمی ایعدت ےک ےئل رشتفی الےئ اوہنں ےن ھجم وک ےب وہیش یک احتل ںیم داھکی وت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ا ء رپ ڈاال۔ہیلع فآہل فملس ےن ف

 

ض
ع
 وض رفناای افر فوض اک اپین ریمے ا

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب ر دک ر، اجرب :  رافی

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

  

 فوض یک رفتیض

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض یک رفتیض

     141    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ابو٠٣یح :  راوی



 

 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٠٤َِٟٔیٔح  ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ  أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََل اہللٔ َػل

ّة ٩ِ٣ٔ ٠ُُُو٢ٕ  َٗ ٔ كُُهوٕر َوََل َػَس يِر َِ َب١ُ اہللُ َػََلّة َٔ ِ٘  َي

 فوض ےک ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اوبحیلم ےس ایبؿ ایک ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اہلل اعتیل امنز وک ریغب

 ناات۔افر دص ہ وچری افر ایختن ےک ناؽ ےس ںیہن وبقؽ رف

 ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اوبحیلم :  رافی

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

  

 فوض ںیم ااضہف رکےن یک اممتعن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم ااضہف رکےن یک اممتعن

     142    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، يٌلی، سٔیا٪، ٣وسٰی ب٩ ابی ًائظہ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ لَی  ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ًَائَٔظَة  أَبٔی 

أََراهُ  َٓ ُِٟوُؿؤئ  ٩ًَِ ا ٥َ َيِشأَُُٟه  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ابٔیٌّ إ ا٢َ َجاَئ أَِْعَ َٗ  ٔ ه ََٜذا  ٩ًَِ َجسِّ ا٢َ َه َٗ ُِٟوُؿوَئ ثَََلثّا ثَََلثّا ث٥َُّ  ا

 ًَ ٩ِ٤َ َزاَز  َٓ ُِٟوُؿوُئ  ی َوَه٥َ٠َ ا سَّ ٌَ ََ ِس أََساَئ َو َ٘ َٓ  لَی هََذا 

ومحمد نب الیغؿ، یلعی، ایفسؿ، ومٰیس نب ایب اعہشئ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک صخش روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر فوض اک رطہقی ولعمؾ ایک وت آپ یلص

نیت نیت رمہبت فوض رک ےک داھکای۔ رھپ رفناای فوض اس رطح ےہ۔ اب وج صخش ااضہف رکے اس ےن ربا ایک دح ےس زایدیت یک افر ملظ اک 

 اراکتب ایک۔



 

 

  اعصومحمد نب الیغؿ، یلعی، ایفسؿ، ومٰیس نب ایب اعہشئ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب :  رافی

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

  

 فوض وپرا رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض وپرا رکان

     143    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًِیساہلل ب٩ ًباضیحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از، ابو جہـ٥،  :  راوی

 ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥ٕ ـَ ث٨ََا أَبُو َجِه ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔیٕ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ

ًَبَّا ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٔلَی  ٨َّا ُج٠ُوّسا إ ُٛ ا٢َ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔظِیٕئ زُوَ٪ ًَبَّإض  ًَ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َواہللٔ ٣َا َخؼَّ َ٘ َٓ ٕض 

َة َوََل ٨ُِ٧زَٔی  َٗ َس ُِٟوُؿوَئ َوََل ٧َأِک١َُ اٟؼَّ َّ ا ٔ َُّه أ٣َََز٧َا أَِ٪ نُِشب إ٧ٔ َٓ ََلثَةٔ أَِطَیاَئ  ََ ٔ َِٟدِی١ٔ ا٨َّٟأض إَٔلَّ ب ًَلَی ا ُِٟح٤َُز   ا

،، دبعاہلل نب دیبع اہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت دبعاہلل نب اعص یک ییحی نب

 

 ہ م
ھ

 بیبح نب رعیب، امحد، اوب 

دختم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت اوہنں ےن رفناای ےک دخا یک مسق مہ ولوگں وک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )ینعی ہلیبق ینب 

 ابت ےس رگم نیت ابوتں ےس اکی وت مہ وک مکح وہا وپری رطح فوض رکےن اک دفرسے زوکة ہن اامعتسؽ اہمش وک( اخص ںیہن رفناای یسک

 رکےن اک افر رسیتے ہی ہک دگوھں وک وھگڑویں رپ ہن وھچڑا رکںی۔

،، دبعاہلل نب دیبعاہلل نب ابعس :  رافی

 

 ہ م
ھ

 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اوب 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فوض وپرا رکان

     144    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ يشاٖ، ابویحٌی، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢ َر أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َیِحٌَی   ٕٖ ٩ًَِ هََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َيَشا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ُسو٢ُ َحسَّ

ُِٟوُؿوَئ  وا ا ُِ ٔ ٥َ أَِسب ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک  ہبیتق، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اوبییحی، دبعاہلل نب رمعف ےس

 فوض ایھچ رطح ےس ایک رکف۔

 ہبیتق، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اوبییحی، دبعاہلل نب رمعف :  رافی

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

  

 رکےن یک تلیضف ےس قلعتمفوضلمکم 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوضلمکم رکےن یک تلیضف ےس قلعتم

     145    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًَلء ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

ًَِبسٔ  ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیهٔ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

 ٔ ٤َِٟکَارٔه ًَلَی ا ُِٟوُؿؤئ  ُ ا َرَجأت إِٔسَباْ ٍُ بٔهٔ اٟسَّ َٓ َِٟدَلاَیا َویَزِ ٥ِ ب٤َٔا ی٤َُِحو اہللُ بٔهٔ ا ُٛ ُِٟدَلا أَََل أُِخبٔرُ ثَِرةُ ا َٛ ٤ََِٟشأجسٔ  َو ٔلَی ا إ



 

 

ََٓذل٥ُِٜٔ اٟزِّبَاُن  ََٓذل٥ُِٜٔ اٟزِّبَاُن  ََٓذل٥ُِٜٔ اٟزِّبَاُن  ََلةٔ  َس اٟؼَّ ٌِ ََ ََلةٔ   َوا٧ِتَٔواُر اٟؼَّ

ہبیتق، ناکل، العء نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ایک ںیم مت 

ہ زیچ ہن التبؤں ہک وج اہمترے انگوہں وک متخ رک دے افر اہمترے دراجت دنلب رک دے؟ فہ ےہ فوض وپرا رکان دوشاری وسحمس وک ف

 وہےن ےک فتق افر دجسم کت تہب ےس دقؾ ااھٹان افر اکی امنز ےک دعب دفرسی امنز ےک ےئل رظتنم رانہ یہی رابط ےہ یہی رابط ےہ۔

 دبعارلنمح، اوبرہریہہبیتق، ناکل، العء نب  :  رافی

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

  

 مکح دخافدنی ےک اطمقب فوض رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 مکح دخافدنی ےک اطمقب فوض رکان

     146    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ابوزبير، سٔیا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًاػ٥ ب٩ سٔیا٪ ث٘فی :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َیاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس فٔیِّ أَِخبََر٧َا  َ٘ ََّ َیاَ٪ اٟ ِٔ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ُس  ٩ًَِ

َُزَِوا  َُّه٥ِ  َبةُ أ٧َ ِ٘ اؤیََة َو٨ًَِٔسُه أَبُو أَیُّوَب َوًُ ٌَ ٔلَی ٣ُ وا إ ٌُ ابَُلوا ث٥َُّ َرَج زُِو ََفَ َِ ِٟ اَتُه٥ِ ا َٔ َٓ ََلٔس١ٔ  ًَأػ٥ْ یَا  َُزَِوَة اٟشُّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ًَا٣ٔز ب٩ُِ 

٤ََِٟشأجسٔ  َّی فٔی ا َُّه ٩ِ٣َ َػل ِس أُِخبٔر٧َِا أ٧َ َٗ ا٦َ َو ٌَ ِٟ زُِو ا َِ ِٟ اَت٨َا ا َٓ ًَلَی  أَبَا أَیُّوَب   ََ ُّٟ ا٢َ َیا اب٩َِ أَخٔی أَزُ َ٘ َٓ ُه َذ٧ِبُُه  َٟ ٔة ُرُٔفَ  ٌَ ََ اِْلَِر

٤َا أ٣َُٔز َو  َٛ  َ أ و٢ُ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ََ إ ٔ ٦َ ٩ِ٣ٔ أَِيََّسَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ سَّ َٗ ُه ٣َا  َٟ ٤َا أ٣َُٔز ُرُٔفَ  َٛ َّی  َػل

 ١ٕ٤َ ًَ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َبُة  ِ٘ ََ یَا ًُ ٔ َذٟ َٛ  أَ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، اوبزریب، ایفسؿ نب دبعارلنمح، اعا  نب ایفسؿ ،یفق ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ)اقمؾ( السلس یک اجبن اہجد 

اعتیل ہنع ےک  رکےن ےک ےئل رفاہن وہےئ نکیل گنج ہن وہیئ رھپ یھب مہ ولگ فںیہ رپ ےمج رےہ۔ دعب ںیم مہ ولگ اعمفہی ریض اہلل



 

 

اپس فاسپ آےئگ افر اس فتق اؿ ےک اپس اوباویب افر ہبقع نب اعرم رشتفی رفنا ےھت۔ اعا  ےس رفناای اے اوباویب مہ وک اہجد 

ںیہن لم اکس ینعی اہجد ںیم رشتک ہن رک ےکس افر مہ ےن ہی ابت ینس ےہ ہک وج صخش اچر دجسمفں ںیم امنز ادا رکے وت اس ےک انگہ 

 

 

اجںیئ ےگ اوباویب ےن رفناای اے ریمے ےجیتھب مہ مت وک اس ےس زایدہ آاسؿ ابت التبےت ںیہ ںیم ےن روسؽ رکمی  اعمػ رک دی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک وج صخش مکح ےک اطمقب فوض رکے افر مکح دخافدنی 

ت رک دی اجےئ یگ۔ اچےہ فہ صخش ےلہپ وج لمع یھب رک اکچ وہ۔ اعا  ےن ایبؿ ایک ہک ےک اطمقب امنز ادا رکے وت اس صخش یک رفغم

 اے ہبقع ایک ہلئسم ایس رطح ےس ےہ؟ رضحت ہبقع ےن وجاب ںیم رفناای یج اہں ہلئسم افر فاہعق ایس رطہقی ےس ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، اوبزریب، ایفسؿ نب دبعارلنمح، اعا  نب ایفسؿ ،یفق :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 مکح دخافدنی ےک اطمقب فوض رکان

     147    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤زا٪ ب٩ ابا٪، ابوبززہ، ٤ًَا٪ رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، جا٣ٍ ب٩ طساز،  :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ازٕ  ٍٔ ب٩ِٔ َطسَّ ٩ًَِ َجا٣ٔ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ح٤َُِزاَ٪ ب٩َِ أَبَاَ٪ أَِخبََر أَبَا  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

٤َاَ٪  َِ ًُ ٍَ َّهُ َس٤ٔ ٤َِِٟشحٔسٔ أ٧َ زَّ  بُزَِزَة فٔی ا ًَ ٤َا أ٣َََزُه اہللُ  َٛ ُِٟوُؿوَئ  و٢ُ ٩ِ٣َ أََت٥َّ ا ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُث   یَُحسِّ

اَراْت ٤َٟٔا بَِی٨َُه٩َّ  َّٔ َٛ َِٟد٤ُِص  ٠ََواُت ا اٟؼَّ َٓ  َوَج١َّ 

ہ، امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اجعم نب دشاد، رمحاؿ نب اابؿ، اوبربد

یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس وج صخش اہلل اعتیل ےک مکح ےک اطمقب ایھچ رطح فوض رکے اگ وت اس ےک فاےطس اپچن امنزںی اؿ ےک درایمؿ 

 )ینعی امنزفں ےک درفاؿ( رسزد وہےن فاےل انگوہں اک افکرہ وہ اجںیئ یگ



 

 

 دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اجعم نب دشاد، رمحاؿ نب اابؿ، اوبربدہ، امثعؿ ریض اہلل ہنعدمحم نب  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 مکح دخافدنی ےک اطمقب فوض رکان

     148    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ہظا٦، ْعوہ، ح٤زا٪ ب٩ ابا٪، ٤ًَا٪ :  راوی

٤َاَ٪  َِ ٤َاَ٪ أَ٪َّ ًُ َِ ٩ًَِ ح٤َُِزاَ٪ ٣َِولَی ًُ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ُت أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِه  ًَ َرضَٔی اہللُ 

ََلةَ  َرُسو٢َ  ِّی اٟؼَّ ُیِحٔش٩ُ ُوُؿوئَهُ ث٥َُّ يَُؼل َٓ  ُ أ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ا٣ِزٕٔئ یََتَوؿَّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟهُ ٣َا بَِی٨َُه َوبَيَِن  اہللٔ َػل إَٔلَّ ُرُٔفَ 

َّی ُيَؼ٠َِّیَها ی َحً ََلةٔ اِْلَُِخَ  اٟؼَّ

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل  ہبیتق، ناکل، اشہؾ، رعفہ، رمحاؿ نب اابؿ، امثعؿ

ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک وکیئ صخش اس رطح اک ںیہن ےہ وج ہک رتہب رطہقی ےس فوض رکے رھپ امنز ادا رکے رگم ہی ہک اہلل اعتیل 

کت اس امنز وک ادا رکے ینعی دفونں امنزفں ےک درایمؿ اس صخش یک رفغمت رک داتی ےہ دفرسی امنز ےک فتق ےک آےن کت بج 

 سج دقر انگہ اس ےس اصدر وہےئ امتؾ ےک امتؾ انگہ اعمػ وہ اجےت ںیہ۔

 ہبیتق، ناکل، اشہؾ، رعفہ، رمحاؿ نب اابؿ، امثعؿ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 مکح دخافدنی ےک اطمقب فوض رکان



 

 

     149    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، آز٦ ب٩ ابوایاض، ٟیث، اب٩ سٌس، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ابو یحٌٰی س٠ی٥ ب٩ ًا٣ز و ؿ٤زة ب٩ حِیب و  :  راوی

 ًبشہابوك٠حہ نٌی٥ ب٩ زیاز، ٤ًزو ب٩ 

ا َٗ ٕس  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث هَُو اب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی إٔیَإض  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ اؤَیُة ب٩ُِ َػأٟٕح أَِخبََر٧َا  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٢َ َحسَّ

 َ ٕ َوَؿ٤َِزةُ ب٩ُِ َحِٔیٕب َوأَبُو ك ًَا٣ٔز ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو َیِحٌَی ُس٠َِی٥ُ ب٩ُِ  َِٟباهٔلٔیَّ َٗ ٨َا أَبَا أ٣َُا٣ََة ا ٌِ اُٟوا َس٤ٔ َٗ  ٕ ِی٥ُ ب٩ُِ زٔیَاز ٌَ ٠َِحَة نُ

 ََ َّ إ٧ٔ َٓ ُِٟوُؿوُئ  ا ا ا٢َ أ٣ََّ َٗ ُِٟوُؿوُئ  َٕ ا ِی َٛ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  و٢ُ  ُ٘ ًََبَشَة َي ٤ًََِزو ب٩َِ  ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َش٠َِت  َي َِ َٓ أَِت  إَٔذا َتَوؿَّ

ِیَتهُ  َ٘ أَِن َٓ  ََ ِی َّٔ ََُش٠َِت َٛ ََ َو یِ َت ٨ِ٣َِٔخَ ِ٘ َت َواِست٨ََِظ ـِ ٤َ ـِ إَٔذا ٣َ َٓ  ََ ٔ ارَٔک َوأ٧ََا٠٣ٔ َٔ َجِت َخَلایَاَک ٩ِ٣ٔ بَئِن أَِه ٤َا ََخَ

ًَا٣َّ  َبئِن اَُِتَش٠َِت ٩ِ٣ٔ  ٌِ َٜ ٔلَی اِل ََ إ ََُش٠َِت رِٔج٠َِی ََ َو ئِن َو٣ََشِحَت َرأَِس َ٘ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا ََ إ ََ َویََسیِ إِٔ٪ أ٧ََِت ٔة َخَل َوِجَه َٓ ایَاَک 

٠ُِت یَ  ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو أ٣َُا٣ََة  َٗ  ََ ََ أ٣ُُّ ََٟسِت َیِو٦َ َو َٛ ِجَت ٩ِ٣ٔ َخَلایَاَک  زَّ َوَج١َّ ََخَ ًَ ََ ِهَّلِل  َت َوِجَه ٌِ َبَشَة ا٧ُِوزِ ٣َا َوَؿ ًَ ٤ًََِزو ب٩َِ  ا 

ا٢َ أ٣ََا َواہللٔ َ٘ َٓ َلی فٔی ٣َِح٠ٕٔص َواحٕٔس  ٌِ و٢ُ أَک١ُُّ َهَذا يُ ُ٘ ًَلَی َرُسو٢ٔ  ََ ٔذَب  ِٛ َ أ َٓ ِِقٕ  َٓ بٔرَِت ٔسىِّی َوَز٧َا أََجلٔی َو٣َا بٔی ٩ِ٣ٔ  َٛ ِس  َ٘ َٟ

َّی اہللُ ٠ِٔيی ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ًَاُه  ِتهُ أُذ٧َُاَی َوَو ٌَ ِس َس٤ٔ َ٘ َٟ ٥َ َو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  اہللٔ َػل

وباایس، ثیل، انب دعس، اعمفہی نب اصحل، اوب ٰییحی میلس نب اعرم ف رمضة نب بیبح ف اوبہحلط میعن نب زاید، رمعف رمعف نب وصنمر، آدؾ نب ا

نب ہسبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس فوض رکےن اک سک دقر ارج ف وثاب ےہ۔ روسؽ رکمی یلص 

ای بج مت ےن فوض رک ایل افر اصػ رک ےک مت ےن دفونں وہپےچن دوھےئ وت اہمترے امتؾ انگہ لکن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفنا

)اعمػ وہ( ےئگ۔ اہمترے انونخں افر اہھت ےک وپرفں ےس رھپ بج مت ےن یلک رکیل افر انک ےک دفونں وسراوخں وک مت ےن اصػ رک 

رپ حسم رکایل افر دفونں اپؤں دوھےئ ونخٹں کت وت مت ارثک انگوہں ےس ایل افر رہچہ افر اہھت دوھےئ دفونں وینہکں کت افر مت ےن رس 

لکن ےئگ اب ارگ مت ےن اانپ رہچہ زنیم رپ رھک ایل راضےئ دخافدنی ےک ےئل وت مت اےنپ انگوہں ےس اس رطہقی ےس لکن ےئگ ےسیج مت اس 

یئ۔ رضحت اوباناہم ےن وج اس دحثی وک رضحت دؿ ےک ےھت ہک سج دؿ اہمتری ناں ےن مت وک منج دای ینعی سج دؿ اہمتری فالدت وہ

رمعف نب ہسبنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اہک اے رمعف نب ہسبنع مت ذرا وغر رک ےک ابت وہک ہک ایک رہ اکی ااسنؿ وک اس دقر ںیتمعن رہ اکی 

 افر ریمی فافت اک زناہن زندکی سلجم ںیم احلص وہاجیت ںیہ۔ رضحت رمعف نب ہسبنع ےن رفناای ہک مت نس ول دخا یک مسق ںیم وبڑاھ وہایگ

ےہ افر ںیم رضفرت دنم افر اتحمج یھب ںیہن وہں )وج یسک دابؤ یک فہج ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ طلغ ابت وسنمب 



 

 

 رکفں( البہبش اس وک ریمے اکونں ےن انس افر ریمے بلق ےن اس وک یبن ےس وفحمظ راھک۔

اوباایس، ثیل، انب دعس، اعمفہی نب اصحل، اوب ٰییحی میلس نب اعرم ف رمضة نب بیبح ف اوبہحلط میعن نب رمعف نب وصنمر، آدؾ نب  :  رافی

 زاید، رمعف نب ہسبع

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

  

 فوض ےس رفاتغ ےک دعب ایک انہک اچےئہ؟

 ؿاپیک اک ایب :   ابب

 فوض ےس رفاتغ ےک دعب ایک انہک اچےئہ؟
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٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ رحب ا٤ٟزوزی، زیس ب٩ حباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ربیٌہ ب٩ یزیس، ابو ازریص اٟدوَلنی و  :  راوی

 ابو٤ًَا٪، ًؼبہ ب٩ ًا٣ز اٟحہىی، ٤ًز ب٩ خلاب

 ٔ او ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ٕب ا ًَلٔیِّ ب٩ِٔ رَحِ ُس ب٩ُِ  َة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ٩ًَِ َربٔی یَُة ب٩ُِ َػأٟٕح 

 ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٤َاَ٪  َِ َِٟدِوََلنٔیِّ َوأَبٔی ًُ ٩ًَِ أَبٔی إِٔزرٔیَص ا ا٢َ َیزٔیَس  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِهُ  أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُحَهىٔیِّ 

 ٔ َه إ َٟ ٔ ا٢َ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ َٗ ُِٟوُؿوَئ ث٥َُّ  أَِحَش٩َ ا َٓ  َ أ ٥َ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِبُسُه َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ّسا  َلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ

َِٟح٨َّةٔ یَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ أَیَِّها َطاَئ َوَرُس  َٟهُ ث٤ََا٧َٔیُة أَبَِوأب ا َحِت  ُٓتِّ  وُٟهُ 

 دمحم نب یلع نب رحب ارملفزی، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، رہعیب نب سیدی، اوب ادرسی اوخلالین ف اوبامثعؿ، ہبصع نب اعرم اینہجل، رمع

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ا ےھ رطہقی ےس فوض رکے )ینعی تنس نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 اجںیئ ےگ افر فہ صخش تنج ےک 

 

روسؽ ےک اطمقب( رھپ فہ صخش ےہک وت اےسی صخش ےک ےئل تنج ےک آوھٹں درفازے وھکؽ دی 

 سج درفازے ےس اس اک دؽ اچےہ دالخ وہ اجےئ۔



 

 

ةحب، اعمفہی نب اصحل، رہعیب نب سیدی، اوب ادرسی اوخلالین ف اوبامثعؿ، ہبصع نب اعرم  دمحم نب یلع نب رحب ارملفزی، زدی نب :  رافی

 اینہجل، رمع نب اطخب

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

  

 فوض ےک زویر ےس قلعتم اراشد روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک زویر ےس قلعتم اراشد روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
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 ٗتیبہ، خ٠ٕ و اب٩ خ٠یٔة، ابو٣اَٟ اَلطحعی، ابوحاز٦ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َة  َٔ ٕٕ َوهَُو اب٩ُِ َخ٠ٔی ٩ًَِ َخ٠َ ُٗتَِیَبُة  ُ  أَِخبََر٧َا  أ َٕ أَبٔی هَُزیَِزَة َوهَُو یََتَوؿَّ ٨ُِت َخ٠ِ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ َٕ اِْلَِطَحعٔیِّ  ٔ ٣َاٟ

 ٔ ا٢َ ل َ٘ َٓ ُِٟوُؿوُئ  ٠ُِت یَا أَبَا هَُزیَِزَة ٣َا َهَذا ا ُ٘ َٓ َّ إٔبَِلِیهٔ  َّی یَِب٠ُ ٔش١ُ یََسیِهٔ َحً ِِ ٔ َوکَاَ٪ َي ََلة َِٟو ی یَا بَىٔی ََفُّوَر أْمُتَْن هَ ٠ٟٔؼَّ اه٨َُا 

و٢ُ َتبِ  ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َخ٠ٔیلٔی َػل ٌِ ُِٟوُؿوَئ َس٤ٔ أُِت َهَذا ا ٥ُِ َهاه٨َُا ٣َا َتَوؿَّ َّٜ ُّ ٤ِٔ٠ًَُت أ٧َ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ َحِیُث یَِب٠ُ ُّ ح٠َِٔیُة ا ُ٠

ُِٟوُؿوُئ   ا

، اوبناکل االیعجش، اوباحزؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

 

ن فة
ل

 

 رضحت اوبرہریہ ےک ےھچیپ اھت افر فہ اس فتق امنز ادا رکےن ہبیتق، فلخ ف انب ح

ےک ےئل فوض رفنا رےہ ےھت افر اےنپ اہوھتں وک دوھ رےہ ےھت ولغبں کت۔ ںیم ےن اہک اے اوبرہریہ ہی سک مسق اک فوض ےہ؟ اوہنں 

وموجد وہ وت ںیم اس رطہقی ےس فوض ہن  ےن اہک اے انب رففخ مت اس ہگج رپ وموجد وہ ارگ ھجم وک اس ابت اک ملع وہات ہک مت اس ہگج

رکات۔ ںیم ےن اےنپ وبحمب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک ومنم دنبہ اک زویر ایس 

 ہگج کت وہاگ ہک سج ہگج کت اس اک فوض )اپین( ےچنہپ۔

، اوبناکل االیعجش :  رافی

 

ن فة
ل

 

 ، اوباحزؾہبیتق، فلخ ف انب ح



 

 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک زویر ےس قلعتم اراشد روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
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 ٣اَٟ، ًَلء ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہٗتیبہ،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َد أَِخبََر٧َا  ٥َ ََخَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٠ًََِی٥ُِٜ  ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ  ٔ بَُرة ِ٘ ٤َِٟ ٔلَی ا اُٟوا یَا إ َٗ ِس َرأَیُِت إِٔخَوا٨ََ٧ا  َٗ ِّی  وَ٪ َوزِٔزُت أَن ُ٘ ٔ َّا إِٔ٪ َطاَئ اہللُ ب٥ُِٜٔ ََلح ٕ ٣ُِؤ٨٣ٔٔيَن َوإ٧ٔ ِو٦ َٗ  َزاَر 

ُس َوأ٧ََا ََفَ  ٌِ ََ ٥ِ َیأِتُوا  َٟ َّٟٔذی٩َ  ا٢َ ب١َِ أْمُتَْن أَِػَحابٔی َوإِٔخَوانٔی ا َٗ  ََ َ َِٟش٨َا إِٔخَوا٧ اُٟوا یَا َرُسو٢َ كُهُ َرُسو٢َ اہللٔ أَ َٗ َِٟحِؤق  ًَلَی ا  ٥ِ

 ٔ ٠َْة ف ِو کَاَ٪ َٟٔزُج١ٕ َخِی١ْ َُغٌّ ٣َُححَّ َٟ ا٢َ أََرأَیَِت  َٗ  ََ ٔ ت َسَک ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٌِ ََ ِتٔی  ُٖ ٩ِ٣َ َیأ ٔ ز ٌِ ََ  َٕ ِی َٛ ُٖ اہللٔ  ٔ ز ٌِ ی َخِی١ٕ بُِه٥ٕ زُه٥ِٕ أَََل َي

َُّه٥ِ َیأِتُوَ٪ یَ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا بَلَی  َٗ َِٟحِؤق َخِی٠َُه  ًَلَی ا كُُه٥ِ  ُِٟوُؿؤئ َوأ٧ََا ََفَ ٠ٔيَن ٩ِ٣ٔ ا ا ٣َُححَّ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َُغا  ِو٦َ ا

ہبیتق، ناکل، العء نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنج اعیقبل )ربقاتسؿ( یک اجبن 

اے رھگ فاول اصبح اامیؿ ولوگ مت رپ السیتم ےہ )ہی( اکمؿ ےہ الہ االسؾ ف الہ  رشتفی ےل ےئگ افر رفناای ہک مت ولوگں رپ السیتم وہ

اامیؿ اک افر مہ ولگ ااشنء اہلل مت ےس الماقت رکےن فاےل ںیہ ھجم وک انمت ےہ ہک ںیم اےنپ املسمؿ اھبویئں یک زایرت رکفں اؿ ےس 

 فملس ےک اھبیئ ںیہن ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ولمں احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

رفناای اہمترا اقمؾ وت اس ےس ںیہک زایدہ ےہ مت ولگ ریمے احصیب افر اسیھت وہ افر ریمے اھبیئ فہ ںیہ وج ہک ایھب داین ںیم ںیہن آےئ 

اؿ ولوگں اک "رفط" وہں اگ۔ احصہب ےن رعض ایک ای )ارگہچ اہمترا اقمؾ آےن فاےل ولوگں ےس تہب دنلب ےہ( افر ںیم ایقتم ےک دؿ 

روسؽ اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ولوگں وک سک رطےقی ےس اچہپںین ےگ ہک وج ولگ داین ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ےک دیفس رہچہ افر اپؤں ےک وھگڑے  دعب آںیئ ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ذرا دوھکی افر وغر رکف ارگ یسک صخش

اخصل یکشم وھگڑفں ںیم اشلم وہاجںیئ وت فہ صخش اےنپ وھگڑے یک انشتخ ںیہن رکے اگ؟ احصہب ےن رعض ایک ہک ویکں ہن انشتخ 

رکے اگ )ینعی رضفر انشتخ رکے اگ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس رطہقی ےس فہ ریمے اھبیئ ایقتم ےک دؿ 



 

 

آںیئ ےگ افر اؿ ےک رہچے افر اہھت افر اپؤں فوض )ےک ونر ےس( ےتکمچ دےتکم وہں ےگ افر ںیم ایقتم ےک دؿ اؿ ولوگں اک "رفط" 

 وہں اگ۔

 ہبیتق، ناکل، العء نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رتہبنی رطہقی ےس فوض رک ےک دف راعکت ادا رکےن فاےل اک ارج؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رتہبنی رطہقی ےس فوض رک ےک دف راعکت ادا رکےن فاےل اک ارج؟

     153    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ ػاٟح، ربیٌة ب٩ یزیس اٟس٣ظقی، ابوازریص خوَلنی و ٣وسی ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣َّسوقی، زیس ب٩ حباب، ٣ٌاویہ  :  راوی

 ابو٤ًَا٪، جبيرب٩ نٔير اٟحرضمی، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز

اؤیَ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وقٔیُّ  ٤ََِِّٟسُ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ث٨ََا أَِخبََر٧َا ٣ُوَسی ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُة ب٩ُِ َػأٟٕح 

 ٔ َِٟحرِضَ َرب ٕ ا يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبيِر ٤َاَ٪  َِ َِٟدِوََلنٔیِّ َوأَبٔی ًُ ٩ًَِ أَبٔی إِٔزرٔیَص ا ٣َِظقٔیُّ  ُة ب٩ُِ َیزٔیَس اٟسِّ ٌَ ٕ ی ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ مٔیِّ 

أَِحَش  َٓ أَ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟحَهىٔیِّ  ٠ِبٔهٔ ا َ٘ ٔ ٠َِیه٤َٔاَ  ًَ ب١ُٔ  ِ٘ َتئِن يُ ٌَ ِٛ َّی َر ُِٟوُؿوَئ ث٥َُّ َػل ٩َ ا

َِٟح٨َّةُ  َُٟه ا  َوَوِجهٔهٔ َوَجَبِت 

 نب سیدی ادلیقشم، اوبادرسی وخالین ف اوبامثعؿ، ریبجنب ریفن 

 

 ن عة
ومیس نب دبعارلنمح رسمفیق، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، رب

 ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وج صخش ا ےھ رطےقی ےس فوض رکے افر رھپ ارضحلیم، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی

دف راعکت ادا رکے وپرے وشخع ف وضخع ےک اسھت وتمہج وہ رک )بلطم ہی ےہ ہک اینپ وتہج ادرھ ادرھ ہن رکے ہکلب رہچہ ہلبق یک 

ر وغل افر وہیبدہ ایخالت ہن الےئ( وت اےسی صخش ےک ےئل تنج فابج رطػ وپری رطح ےس وتمہج رےھک افر دؽ ےس یھب وتہج رےھک اف



 

 

 وہ اجےئ یگ۔

 نب سیدی ادلیقشم، اوبادرسی وخالین ف اوبامثعؿ،  :  رافی

 

 ن عة
ومیس نب دبعارلنمح رسمفیق، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، رب

 ریبجنب ریفن ارضحلیم، ہبقع نب اعرم

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

  

 ذمی ےنلکن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذمی ےنلکن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

     154    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ رسی، ابوبَک ب٩ ًیاغ، ابوحؼين، ابوًبساٟزح٩٤ہ٨از  :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ًَیَّإغ  ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ  یِّ  ٔ اّئ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ٨ُِت َرُجَّل ٣َذَّ ُٛ ًَلٔیٌّ  ا٢َ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوکَا٧َِت اب٨َُِة ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ َٓ ُه  َٟ َ َشأ َٓ ٔلَی َج٨ِٔيی َس٠ِهُ  ٠ُِت َٟٔزُج١ٕ َجأٟٕص إ ُ٘ َٓ َٟهُ  َ َٓاِسَتِحَیِیُت أَِ٪ أَِسأ ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َتِحًٔی 

ُِٟوُؿوُئ   ٓٔیهٔ ا

انہد نب رسی، اوبرکب نب ایعش، اوبنیصح، اوبدبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن رفناای ہک ھجم وک ذمی تہب زایدہ آیت یھت 

 ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی اف ہم ریمے اکنح ںیم ںیھت وت ھجم وک )اس فہج ےس( روسؽ رکمی یلص اہلل بج

ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم درایتف رکےت وہےئ رشؾ ف ایح وسحمس وہیئ ںیم ےن اکی صخش ےس اہک ہک وج ریمے زندکی اھٹیب وہا اھت ہک 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےس مکح رشع اس ےلسلس ںیم درایتف رکول نان ہچ اس صخش ےن مکح رشع درایتف ایک آپ مت یہ روسؽ رکمی یلص ا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ذمی ںیم فوض ےہ ینعی بج ذمی اخرج وہےن ےگل وت )ارگہچ( لسغ اس ےک ےنلکن ےس الزؾ 

 ںیہن وہات رصػ فوض رکان اکیف ےہ۔



 

 

  رسی، اوبرکب نب ایعش، اوبنیصح، اوبدبعارلنمحانہد نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذمی ےنلکن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

     155    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، حرضت ًلی :  راوی

ًَلٓٔیٕ َرضَٔی   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ا٢َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َسازٔ إَٔذا أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِ٘ ٠ُُِٗت ٤٠ِٟٔٔ ا٢َ  َٗ ٨ًَِهُ  اہللُ 

أ٣َِ  َٓ ٩ًَِ بَىَی اٟزَُّج١ُ بٔأَه٠ِٔهٔ  َُٟه  َ ِّی أَِسَتهٔی أَِ٪ أَِسأ إٔن َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َش١ِ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ  ٍِ ٥ِ یَُحا٣ٔ َٟ ََ َذی َو ٔ َذٟ

 ٔ ََلة ُ ُوُؿوئَُه ٠ٟٔؼَّ أ ٔش١ُ ٣ََذاٛٔيَرُه َویََتَوؿَّ ِِ ا٢َ َي َ٘ َٓ ُه  َٟ َ َشأ َٓ  َواب٨َُِتهُ َتِحًٔی 

ؾ نب رعفہ، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دقماد نب اوسد ےس رعض ایک ہک سج فتق ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشہ

وکیئ آدیم اینپ ویبی ےک ولہپ ںیم ھٹیب اجےئ افر اس یک ذمی اخرج وہےن ےگل نکیل فہ تبحص ہن رک ےکس وت اس مکح رشح ےس قلعتم 

 وک وت ہی ہلئسم درایتف رکےت وہےئ رشؾ ف ایح وسحمس وہیت ےہ اس ےئل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکف ویکہکن ھجم

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی اف ہم ریمی وکنمہح ںیہ نان ہچ رضحت دقماد نب اوسد ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ناای )ذمی یک وصرت ںیم( اینپ رشؾ اگہ دوھ ول )لسغ یک فملس ےس ہی ہلئسم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رف

 رضفرت ںیہن( افر ایس رطح فوض رکول سج رطح امنز ےک ےئل رکےت وہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشہؾ نب رعفہ، رضحت یلع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ذمی ےنلکن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

     156    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٤ًزو، ًلاء، ًائع ب٩ ا٧ص :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس اّئ أَِخبََر٧َا  ٨ُِت َرُجَّل ٣َذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٠ًَّٔیا  ًَائٔٔع ب٩ِٔ أ٧ََٕص أَ٪َّ   ٩ًَِ ًََلإئ 

 َ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ اب٨َِتٔهٔ ٨ًِٔٔسی  َّی اہللُ  اَر ب٩َِ یَارٔسٕ َيِشأ٢َُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ٤ًَ أ٣ََزُِت  ُِٟوُؿوُئ َٓ ََ ا ٔ  ا٢َ َیِٜفٔی ٩ِ٣ٔ َذٟ

ایفسؿ، رمعف، اطعء، اعشئ نب اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن رفناای ہک ےھجم تہب زایدہ ذمی آیت یھت وت ںیم ےن ہبیتق نب دیعس، 

رضحت امعر نب ایرس ےس اہک ہک مت ہی ہلئسم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکف ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 ںیھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہمترے فاےطس اس وصرت ںیم فوض رکان اکیف ےہ۔ اصازبادی اف ہم ریمی وکنمہح

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، اطعء، اعشئ نب اسن :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےنلکن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم ذمی

     157    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًَا٪ ب٩ ًبساہلل، یزیس ب٩ زریٍ، روح ب٩ ٗاس٥، اب٩ ابو٧حیح، ًلاء، ایاض ب٩ خ٠یٔہ، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ  َِ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًُ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َُحِیٕح  ثَهُ  أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ٍٕ أَ٪َّ َرِوَح ب٩َِ ا ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  أ٣َُیَّ

اّرا أَِ٪ َيِشأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  َّ٤ًَ ا أ٣َََز  ٠ًَٔیا ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ َرآ َة  َٔ ٩ًَِ إٔیَأض ب٩ِٔ َخ٠ٔی َّی اہللُ ًََلإئ  ٩ًَِ  ل  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

 ُ أ ٔش١ُ ٣ََذاٛٔيَرُه َویََتَوؿَّ ِِ ا٢َ َي َ٘ َٓ ٤َِِٟذٔی   ا



 

 

امثعؿ نب دبع اہلل، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، انب اوبحیجن، اطعء، اایس نب ہفیلخ، راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع 

 ہیلع فآہل فملس ےس ذمی ےک ابرے ںیم ہلئسم درایتف رکںی آپ ریض اہلل ہنع ےن مکح رفناای رضحت امعر وک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت اس وصرت ںیم اےنپ وضع وصخمص وک دوھ ول افر فوض رک ول۔

 امثعؿ نب دبعاہلل، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، انب اوبحیجن، اطعء، اایس نب ہفیلخ، راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذمی ےنلکن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

     158    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو نَر، س٠امی٪ ب٩ يشار، ٣٘ساز ب٩ اسوزًتبہ ب٩ ًبساہلل ا٤ٟزوزی، ٣اَٟ و اب٩ ا٧ص،  :  راوی

 ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ  َٕ َوهَُو اب٩ُِ أ٧ََٕص  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ًَِبسٔ اہللٔ ا ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ًُتَِبُة ب٩ُِ  َساز ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ب٩ِٔ َيَشإر 

٠ًَٔیاا أ٣َََزُه أَِ٪ َيِشأ٢ََ َرُس  ٤َِِٟذُی ٣َاذَا اِْلَِسَوزٔ أَ٪َّ  َد ٨ِ٣ٔهُ ا َِخَ َٓ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ إَٔذا َز٧َا ٩ِ٣ٔ أَه٠ِٔهٔ   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ َشأ َٓ َٟهُ  َ إٔ٪َّ ٨ًِٔسٔی اب٨ََِتهُ َوأ٧ََا أَِسَتهٔی أَِ٪ أَِسأ َٓ ٠َِیهٔ  ٩ًَِ ذَ ًَ ا٢َ إٔذَا َوَجَس ٥َ  َ٘ َٓ  ََ ٔ ٟ

 ٔ ََلة ِ ُوُؿوئَهُ ٠ٟٔؼَّ أ َجُه َویََتَوؿَّ ِح ََفِ ـَ ٠َِی٨ِ َٓ  ََ ٔ ٥ِ َذٟ ُٛ  أََحُس

ہبتع نب دبعاہلل ارملفزی، ناکل ف انب اسن، اوب رصن، امیلسؿ نب اسیر، دقماد نب اوسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن اؿ وک مکح رفناای 

ہل فملس ےس فہ ہلئسم درایتف رکںی ہک سج فتق وکیئ صخش اینپ اہیلہ ےک زندکی ھٹیب اجےئ افر اس یک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

ذمی اخرج وہ اجےئ وت اےسی صخش ےک ذہم ایک الزؾ ےہ؟ )لسغ ای فوض(۔ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفناای درالص ریمے اکنح 

 ہم ںیہ اس فہج ےس ھجم وک ہی ہلئسم درایتف رکےن ںیم رشؾ وسحمس وہیت ںیم وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی اف

ےہ۔ رضحت دقماد ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ہلئسم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

وت فہ صخش اینپ رشؾ اگہ وک دوھ ےل افر سج رطہقی  رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش وک اس رطہقی یک وکیئ ابت )ذمی( وہ



 

 

 ےس امنز ےک ےئل فوض رکےت ںیہ ایس رطح ےس فوض رک ےل۔

 ہبتع نب دبعاہلل ارملفزی، ناکل ف انب اسن، اوب رصن، امیلسؿ نب اسیر، دقماد نب اوسد :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذمی ےنلکن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

     159    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، س٠امی٪، ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ًلی، حرضت ًلی :  راوی

ًَلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ًَلٓٔیٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُت ٨ِ٣ُٔذّرا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪ُ ا٢َ أَِخبََرنٔی ُس٠َامِیَ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ

اك٤َٔ  َٓ ٤َِِٟذٔی ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ اِسَتِحَیِیُت أَِ٪ أَِسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ًَلٓٔیٕ  أ٣ََ ٩ًَِ  َٓ َساَز ب٩َِ َة  ِ٘ ٔ٤ِٟ زُِت ا

ُِٟوُؿوُئ  ا٢َ ٓٔیهٔ ا َ٘ َٓ ُه  َٟ َ َشأ َٓ  ٔ  اِْلَِسَوز

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، ذنمر، دمحم نب یلع، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رشؾ ف ایح وسحمس وہیئ ہک ںیم روسؽ 

 درایتف رکفں۔ اف ہم یک فہج ےس ویکہکن فہ ریمے اکنح ںیم رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذمی اخرج وہےن ےک ابرے ںیم ہلئسم

ںیھت سپ ںیم ےن رضحت دقماد نب اوسد وک مکح دای ہک فہ ہی ہلئسم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رک ںیل۔ نان ہچ اوہنں ےن 

 ہلئسم درایتف رکایل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس ںیم فوض ےہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، ذنمر، دمحم نب یلع، رضحت یلع :  رافی

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

  

 اپاخہن اشیپب ےنلکن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وٹٹ اجےن ےس قلعتماپاخہن اشیپب ےنلکن ےس فوض 

     160    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَل ًلی، خاٟس، طٌبہ، ًاػ٥، زر ب٩ حِیع :  راوی

 ٍَ َّهُ َس٤ٔ ًَأػ٥ٕ أ٧َ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َخأْٟس َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ا٢َ أََتِیُت أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ُث  زٔرَّ ب٩َِ حَُِِیٕع یَُحسِّ

ا٢َ  َٗ  ٥َ٠ِ ٌٔ ِٟ ٠ُُِٗت أَك٠ُُِب ا  ََ ُ ا٢َ ٣َا َطأ٧ِ َ٘ َٓ َد  َِخَ َٓ ًَلَی بَابٔهٔ  ِسُت  ٌَ َ٘ َٓ ا٢ٕ  ًَشَّ َواَ٪ ب٩َِ  ِٔ ٍُ َرُجَّل یُِسعَی َػ ـَ ََ ََٜة  ٔ ٤َََِٟلئ  إٔ٪َّ ا

 َٓ ٥ٔ٠ٌِٔ رّٔؿا ب٤َٔا یَِل٠ُُب  ِٟ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ أَِج٨َٔحَتَها َٟٔلأٟٔب ا ٨َّا ٣َ ُٛ ٨َّا إَٔذا  ُٛ ا٢َ  َٗ ئِن  َّٔ ُِٟد ٩ًَِ ا ٠ُُِٗت  ِشأ٢َُ  ََ ٩ًَِ أَیِّ َطِیٕئ  ا٢َ  َ٘

 ٔ ٩ِٜٔ ٩ِ٣ٔ َُائ ًَهُ ثَََلثّا إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ َج٨َابَٕة َوَل ٔ ٥َ فٔی َسرَفٕ أ٣َََز٧َا أَِ٪ ََل ٨َِ٧ز ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ َػل  ٕم َوبَِو٢ٕ َو٧َِو٦

نب دبعاال یلع، اخدل، ہبعش، اعا ، زر نب شیبح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی اصبح ےک اپس ایگ نج وک وفصاؿ نب اسعؽ اہک اجات  دمحم

اھت وت ںیم اؿ ےک اکمؿ ےک درفازے رپ ھٹیب ایگ سج فتق فہ اکمؿ ےس ابرہ آےئ وت اوہنں ےن درایتف رفناای ایک اکؾ ےہ؟ ںیم ےن اہک 

 وہں اوہنں ےن رفناای ہک رفط ے اطبل ملع ےک ےئل اےنپ رپ وخیش ےک اسھت اھچبےت ںیہ۔ رھپ اوہنں ےن ہک ںیم ملع یک وخاشہ راتھک

وپاھچ ہک مت ایک اچےتہ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ومزفں ےک ابرے ںیم ہلئسم درایتف رکان اچاتہ وہں۔ اوہنں ےن وجاب دای ہک 

ھت مہ ولگ رفس ںیم وہےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک ومزفں ےک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس

ہن ااترےن اک مکح رفناای رکےت ےھت ہک مہ ولگ احتل رفس ںیم نیت رفز کت ومزہ ہن ااترںی رگم احتل انجتب ںیم نکیل آپ یلص اہلل 

اک مکح ہن رفناےت ہکلب فوض رکےن اک مکح رفناےت افر فوض رکےن ںیم  ہیلع فآہل فملس اشیپب اپاخہن ای وس رک اےنھٹ یک احتل ںیم ومزہ ااترےن

 ومزفں رپ حسم رکان درتس اھت۔

 دمحم نب دبعاال یلع، اخدل، ہبعش، اعا ، زر نب شیبح :  رافی

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

  

 ت ںیم فوض وٹٹ اجےن اک ایبؿاپاخہن ےنلکن یک وصر



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپاخہن ےنلکن یک وصرت ںیم فوض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

     161    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی و اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یزیس ب٩ زریٍ، طٌبہ، ًاػ٥، زر، ػٔوا٪ ب٩ ًشا٢ :  راوی

ًَأػ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ اََل َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًَلٓٔیٕ َوإِٔس٤َ ا٢َ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ زٓٔرٕ   ٥ٕ

٥َ فٔی َس  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ٨َّا إَٔذا  ُٛ ا٢ٕ  ًَشَّ َواُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ٩ِٜٔ َػ ًَُه ثَََلثّا إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ َج٨َابَٕة َوَل ٔ رَفٕ أ٣َََز٧َا أَِ٪ ََل ٨َِ٧ز

 ٕ َُائٕٔم َوبَِو٢ٕ َو٧َِو٦  ٩ِ٣ٔ 

رمعف نب یلع ف اامسلیع نب دوعسد، سیدی نب زرعی، ہبعش، اعا ، زر، وفصاؿ نب اسعؽ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ رفناای ہک سج 

 فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک ومزہ ہن ااترےن اک مکح فتق مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

رفناےت رگم احتل انجتب ےس نکیل اشیپب اپاخہن ای دنین ےس دیبار وہےن یک وصرت ںیم ومزہ ہن ااترےن اک مکح رفناےت )ہکلب فوض اک مکح 

 رفناےت(۔

  دوعسد، سیدی نب زرعی، ہبعش، اعا ، زر، وفصاؿ نب اسعؽرمعف نب یلع ف اامسلیع نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپاخہن ےنلکن یک وصرت ںیم فوض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

     162    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، سٌیس يٌىی اب٩ ٣شیب و ًباز ب٩ ت٤ی٥، ًبساہلل ب٩ زیس :  راوی

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ ح و أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُٗتَِیَبُة  ٌٔیْس ٨َا أَِخبََر٧َا  ا٢َ أَِخبََرنٔی َس َٗ اٟزُّهِزٔیُّ 



 

 

ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ  ا٢َ ُطکَٔی إ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزیِٕس  هٔ َوهَُو  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ًَبَّازُ ب٩ُِ َت٤ٔی٥ٕ  ٤َُِٟشیَّٔب َو ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزَُّج١ُ َیحُٔس َي َّی اہللُ   َػل

ا٢َ ََل ی٨َِ  َٗ ََلةٔ  ِیَئ فٔی اٟؼَّ ٍَ َػِوّتااٟظَّ َّی َیحَٔس رٔیّحا أَِو َيِش٤َ ِٖ َحً  ََرٔ

ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیعس ینعی انب بیسم ف ابعد نب میمت، دبعاہلل نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 ےہ )بلطم ہی ےہ ہک وہا اخرج رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکشتی شیپ وہیئ ہک اکی صخش وک اس ابت اک فمہ وہات

 وہےن اک اس وک نیقی ںیہن ےہ ہک اس یک وہا اخرج وہ یئگ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فہ صخش امنز وھچڑ رک امنز ےس ہن ےلکن

 بج کت ہک فہ وخد دبوب ہن وسھگن ےل رحی ےک ےنلکن یک ای رحی اخرج وہےن یک آفاز ہن نس ےل۔

 ایفسؿ، زرہی، دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیعس ینعی انب بیسم ف ابعد نب میمت، دبعاہلل نب زدیہبیتق،  :  رافی

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

  

 ابب وسےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےس قلعتمابب وسےن ےس فوض وٹٹ اج

     163    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز و ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُس  اََل َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ وزٕ َوح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ب٩ُِ ُزَریِ

٥ِ ٩ِ٣ٔ ٨َ٣َا٣ٔ  ُٛ َى أََحُس َ٘ ا٢َ إَٔذا اِستَِی َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََل یُِسخ١ِٔ یََسُه فٔی اِْل٧َٔأئ َحً َٓ هٔ 

َُّه ََل یَِسرٔی أَی٩َِ بَاَتِت یَُسهُ ُيرِفٔ  إ٧ٔ َٓ ٠َِیَها ثَََلَث ٣َزَّإت  ًَ  َْ 

اامسلیع نب دوعسد ف دیمح نب دعسمة، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےس دیبار وہ وت اانپ اہھت ربنت ںیم ہن ڈاےل بج کت ہک اس رپ  فملس ےن اراشد رفناای ہک مت ولوگں ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش دنین



 

 

 (نیت رمہبت اپین ہن ڈاےل ویکہکن اس وک ملع ںیہن ہک اس ےک اہھت ےن رات اہکں سگاری )ینعی رات ںیم سک ہگج اہھت زپا

 اامسلیع نب دوعسد ف دیمح نب دعسمة، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 افھگن آےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 افھگن آےن اک ایبؿ

     164    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًائظہ ػسي٘ہَرش ب٩ ہَل٢، ًبساٟوارث، ایوب، ہظا٦ ب٩ ْعوہ،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦ ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًََِها  أَِخبََر٧َا َرِٔشُ ب٩ُِ هََٔل٢ٕ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

َص اٟزَُّج١ُ  ٌَ ٥َ إَٔذا َن ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا ٔشهٔ َوهَُو ََل  َٗ ِٔ ًَلَی َن ُه یَِسًُو  َّ٠ ٌَ َٟ  ِٖ ٠َِی٨ََِرٔ َٓ  ٔ ََلة َوهَُو فٔی اٟؼَّ

 یَِسرٔی

رشب نب الہؽ، دبعاولارث، اویب، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

ےئ وت اس وک اچےیہ ہک امنز وھچڑ دے، ااسی ہن وہ ہک )ایسی احتل ںیم فہ رفناای سج فتق وکیئ صخش امنز زپےتھ فتق افےنھگن گل اج

 صخش( دبداع رکےن ےگل وخد اےنپ یہ فاےطس افر فہ ہن ےھجمس۔

 رشب نب الہؽ، دبعاولارث، اویب، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 رشؾ اگہ وک وھچےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ اگہ وک وھچےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

     165    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ابوبَک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣اَٟ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ،  :  راوی

 ْعوہ ب٩ زبير، ٣زوا٪ ب٩ ح٥ٜ، حرضت ْعوہ ب٩ زبير

٠َیِ  ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش َْ ح َوا ٔ ٩ْ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َاٟ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ أس٥ٔ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ هٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ

َوةَ َٗ  ٍَ ُْعِ َّهُ َس٤ٔ ٕ أ٧َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  َْ ٔ ًَلَی  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َاٟ و٢ُ َزَخ٠ُِت  ُ٘ ٔ َي ب٩َِ اٟزُّبَيِر

ا٢َ ٣َزَِواُ٪ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ُِٟوُؿوُئ  ٧َا ٣َا یَُٜوُ٪ ٨ِ٣ُٔه ا ََٓذََکِ  ٥َٜٔ َِٟح ََ  ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا ٔ ٤ِٔ٠ًَُت َذٟ َوةُ ٣َا  ا٢َ ُْعِ َ٘ َٓ ُِٟوُؿوُئ  ََکٔ ا ٣َصِّ اٟذَّ

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ََّها َس٤ٔ َواَ٪ أ٧َ ِٔ ةُ ب٨ُِٔت َػ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ أَِخبََرِتىٔی ََُِّسَ َ٘ ُه  َٓ ٥ِ َذََکَ ُٛ و٢ُ إَٔذا ٣َصَّ أََحُس ُ٘ َي

 ِ أ ٠َِیَتَوؿَّ َٓ 

دبع اہلل، ناکل ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، دبعاہلل نب اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رعفہ نب زریب، رمفاؿ نب اہرفؿ نب 

مکح، رضحت رعفہ نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی دؿ رمفاؿ نب مکح ےک اپس ایگ وت مہ ےن اؿ ابوتں اک یھب اؿ ےک اسےنم 

ات ےہ۔ رعفہ ےن اہک ہک ےھجم اس ابت اک ملع ںیہن ےہ۔ رمفاؿ ےن اہک ہک ےھجم رسبہ تنب وفصاؿ ذترکہ ایک ہک نج ےس فوض الزؾ وہ اج

ےن االطع دی اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک اہمترے ںیم ےس 

 ( الہپ فوض متخ وہ اجےئ اگسج فتق وکیئ صخش اینپ رشؾ اگہ وھچےئ وت فہ فوض رک ےل )ینعی

اہرفؿ نب دبعاہلل، ناکل ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، دبعاہلل نب اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رعفہ نب زریب،  :  رافی

 رمفاؿ نب مکح، رضحت رعفہ نب زریب

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رشؾ اگہ وک وھچےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

     166    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِيرة، ٤ًَا٪ ب٩ سٌیس، طٌیب، زہزی، ًبساہلل ب٩ ابوبَک ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ْعوہ ب٩ زبير،  :  راوی

 ب٩ زبيرحرضت ْعوہ 

٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ٤َاُ٪ ب٩ُِ َس َِ ث٨ََا ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟٔيَرةٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ

و ُ٘ ٔ َي َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ٍَ ُْعِ َُّه َس٤ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ أ٧َ ًَ ََکٔ بََِکٔ ب٩ِٔ  ُ ٩ِ٣ٔ ٣َصِّ اٟذَّ أ َُّه یَُتَوؿَّ ٤َِٟٔسی٨َٔة أ٧َ ًَلَی ا ٢ُ َذََکَ ٣َزَِواُ٪ فٔی إ٣َٔاَرتٔهٔ 

 َ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ أَِخب َ٘ َٓ هُ  ًَلَی ٩ِ٣َ ٣َشَّ ٠ُُِٗت ََل ُوُؿوَئ  ََ َو ٔ ُت َذٟ أ٧َََِکِ َٓ  ٔ َِٟیهٔ اٟزَُّج١ُ بَٔیٔسه ٔ َِٓضی إ َواَ٪ إَٔذا أَ ِٔ ةُ ب٨ُِٔت َػ َرِتىٔی ََُِّسَ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُ ٨ِ٣ٔهُ  أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َذََکَ ٣َا یَُتَوؿَّ ًَ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ََّها َس٤ٔ ُ ٩ِ٣ٔ أ٧َ أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َویَُتَوؿَّ ًَ ی اہللُ 

ًَا َرجُ  َّی َز ٥ِ٠َ أََز٢ِ أ٣َُارٔی ٣َزَِواَ٪ َحً َٓ َوةُ  ا٢َ ُْعِ َٗ ََکٔ  ثَِت ٣َصِّ اٟذَّ ا َحسَّ َّ٤ًَ ََٟها  َ َشأ َٓ َة  َُِّسَ  َ ٔلَی أَِرَس٠َُه إ َٓ ٔسهٔ  َّل ٩ِ٣ٔ رَحَ

٨ًََِها ٣َزَِواُ٪  ثَىٔی  َّٟٔذی َحسَّ ١َِٔ ا ةُ ب٤ٔٔ َُِّسَ َِٟیهَٔ  ٔ أَِرَس٠َِت إ َٓ  ٣َزَِواَ٪ 

، رضحت رعفہ نب زریب ےس ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ نب دیعس، بیعش، زرہی، دبعاہلل نب اوبرکب نب رمعف نب زحؾ، رعفہ نب زریب

رفاتی ےہ ہک سج فتق رمفاؿ نب مکح دمہنی ونمرہ ےک احمک ےھت اوہنں ےن لقن ایک ہک رشؾ اگہ ےک وھچےن ےس فوض رکان الزؾ 

وہاجات ےہ بج ہک وکیئ صخش اس وک اےنپ اہھت ےس وھچےئ۔ ںیم ےن اس ابت ےس ااکنر رک دای افر اہک ہک وج صخش رشؾ اگہ وھچےئ وت 

فوض رکان الزؾ ںیہن آات رمفاؿ ےن اہک ہک ھجم ےس رسبہ نب وفصاؿ ےن لقن رفناای ہک اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اس رپ

ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایبؿ رفناای اؿ زیچفں ےک ابرے ںیم ہک نج ےس فوض رکان رضفری ےہ وت رفناای ہک رشؾ اگہ 

رعفہ ےس اہک ہک ںیم ربارب ڑگھجا رکات راہ رمفاؿ ےس یتح ہک رمفاؿ ےن اےنپ اپسویہں ںیم ےس اکی اپسیہ وک وھچےن ےس فوض رکے۔ 

بلط ایک افر اس وک رسبہ ےک اپس رفاہن ایک اس صخش ےن رسبہ ےس درایتف ایک وج ہک اس ےن رمفاؿ ےس لقن ایک اھت وت رسبہ ےن اس 

 ۔ےس فہ ابت الہکیئ ہک وج رمفاؿ ےن لقن یک یھت

ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ نب دیعس، بیعش، زرہی، دبعاہلل نب اوبرکب نب رمعف نب زحؾ، رعفہ نب زریب، رضحت رعفہ نب  :  رافی

 زریب



 

 

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

  

 رشؾ اگہ وھچےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ اگہ وھچےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےس قلعتم
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 ہ٨از، ٣َلز٦، ًبساہلل ب٩ بسر، ٗیص ب٩ ك٠ٙ ب٩ ًلی :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَِسرٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ ٣ََُلز٦ٔ َّی  أَِخبََر٧َا َه٨َّاْز  ِّٓسا َحً ِج٨َا َو ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَلٓٔیٕ  ٙٔ ب٩ِٔ  ِیٔص ب٩ِٔ ك٠َِ َٗ  ٩ًَِ

ََلةَ  َضی اٟؼَّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُه  ٌَ ٨َاُه َوَػ٠َِّی٨َا ٣َ ٌِ َباَي َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔس٨َ٣ِا  ا٢َ َٗ َ٘ َٓ َُّه بََسؤیٌّ  أ٧َ َٛ  َجاَئ َرُج١ْ 

ََ َیا َر  ْة ٨ِ٣ٔ ٌَ ـِ ََ ََ أَِو  ْة ٨ِ٣ٔ َِ ـِ ا٢َ َوَه١ِ هَُو إَٔلَّ ٣ُ َٗ ََلةٔ  ُه فٔی اٟؼَّ  ُسو٢َ اہللٔ ٣َا َتَزی فٔی َرُج١ٕ ٣َصَّ َذََکَ

انہد، المزؾ، دبعاہلل نب دبر، سیق نب ب ق نب یلع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اینپ وقؾ یک رطػ ےلکن۔ اہیں کت ہک روسؽ رکمی یلص 

 فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک افر امنز آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہلل ہیلع فآہل

اسھت زپیھ سج فتق امنز ےس رفاتغ وہیئ وت اکی یلگنج صخش آای افر اس ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہلسلس ںیم ایک 

ہک اینپ رشاگمہ وک احبتل امنز وھچ ےل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای رشؾ اگہ ایک زیچ ےہ فہ  رفناےت ںیہ اس ےک ابرے ںیم وج

 یھب وت مسج ےک اکی وگتش اک اکی ڑکٹا ےہ۔

 انہد، المزؾ، دبعاہلل نب دبر، سیق نب ب ق نب یلع :  رافی

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

  

 اس اک ایبؿ ہک ارگ رمد وہشت ےک ریغب وعرت وک وھچےئ وت فوض ںیہن وٹاتٹ



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس اک ایبؿ ہک ارگ رمد وہشت ےک ریغب وعرت وک وھچےئ وت فوض ںیہن وٹاتٹ
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 ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ، طٌیب، ٟیث، اب٩ ہاز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، ًائظہ ػسي٘ہ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٔ َِٟهاز ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

ًَا  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ تَرَٔؿْة بَيَِن یََسیِهٔ ا ٌِ ٤ُ َٟ ِّی  ٔن ِّی َوإ َُٟیَؼل  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت إِٔ٪ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ َِٟح٨َاَزةٔ ئَٔظَة  َراَق ا
ٔ

ًِت  ا

ىٔی بٔزِٔج٠ٔهٔ  َّی إَٔذا أََراَز أَِ٪ یُوتَٔز ٣َشَّ  َحً

 نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب دبعاہلل نب مکح، بیعش، ثیل، انب اہد، دبعارلنمح

 فآہل فملس امنز ادا رفناےت رےتہ ےھت افر ںیم انجزہ یک رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم یٹیل ریتہ یھت۔

 اعہشئ دصہقیدمحم نب دبعاہلل نب مکح، بیعش، ثیل، انب اہد، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس،  :  رافی
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس اک ایبؿ ہک ارگ رمد وہشت ےک ریغب وعرت وک وھچےئ وت فوض ںیہن وٹاتٹ
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 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی، ًِیساہلل، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ  َ٘ ِٟ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ َِٟت أَِخبََر٧َا َي ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ُث  ٕس یَُحسِّ

تَرَٔؿ  ٌِ ِس َرأَیُِت٤ُونٔی ٣ُ َ٘ َٟ ِّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ يَُؼل ًَ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  إَٔذا أََراَز ّة بَيَِن یََسِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ی 



 

 

ٔلَیَّ ث٥َُّ َيِشُحُس  ٤ِ٤َُتَها إ ـَ َٓ  أَِ٪ َيِشُحَس ٤ََُزَ رِٔجلٔی 

، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ہک مت ےن ںیہن داھکی ہک ںیم روسؽ وقعیب نب اربامیہ، ییحی، دیبع اہلل، اقمس نب دمحم

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم یٹیل ریتہ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رفناےت رےتہ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع 

ا اپؤں )آہتسہ ےس( داب دےتی ےھت۔ ںیم اانپ اپؤں  تیم  یتی یھت رھپ آپ فآہل فملس دجسہ رفناےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریم

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ رفناےت۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، دیبعاہلل، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی :  رافی
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس اک ایبؿ ہک ارگ رمد وہشت ےک ریغب وعرت وک وھچےئ وت فوض ںیہن وٹاتٹ
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 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ابونَر، ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ًَ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  ٨ُِت أ٧ََا٦ُ بَيَِن یََسِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٠َِیهٔ ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ 

ُُِِٟیوُت  َََشِلُتُه٤َا َوا ا٦َ  َٗ إَٔذا  َٓ ُت رِٔجلَیَّ  ـِ َب َ٘ َٓ َٓإَٔذا َسَحَس ٤ََُزَنٔی  ٥َ َورِٔجََلَی فٔی ِٗٔب٠َتٔهٔ  َِٟیَص ٓٔیَها ٣ََؼابٔیُح  َوَس٠َّ  َیِو٣ٔلٕٔذ 

ہبیتق، ناکل، اوبرصن، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وسیت ریتہ 

آہل فملس دجسہ رفناےت وت افر ریمے اپؤں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ہلبق یک اجبن وہےت وت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع ف

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپؤں داب دےتی ںیم اےنپ اپؤں ٹیمس  یتی رھپ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ اجےت وت 

 ںیم اپؤں الیھپ  یتی اؿ دونں اکمؿ ںیم رچاغ ںیہن اھت۔

 ہبیتق، ناکل، اوبرصن، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس اک ایبؿ ہک ارگ رمد وہشت ےک ریغب وعرت وک وھچےئ وت فوض ںیہن وٹاتٹ
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ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک و نؼير ب٩ َفد، ابو اسا٣ہ، ًِیساہلل ب٩ ٤ًز، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبَل٪، اْعد، ٣ح٤س  :  راوی

 ابوہزیزہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

 ُ ث٨ََا أَب اََل َحسَّ َٗ َٟهُ  ُى  ِٔ ٔد َوا٠َّٟ ِٟرَفَ ٤َُِٟباَرٔک َونَُؼيِرُ ب٩ُِ ا ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ و أَُسا٣ََة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًَُِِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

 َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ ٔس ب٩ِٔ یَِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٠ًََِیهٔ ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  ِسُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٠ُِت أَك٠ُِبُُه بٔیَ  ٌَ َح َٓ ِی٠َٕة  َٟ ٥َ َذاَت  و٢ُ أًَُوذُ بٔزَٔؿاَک َوَس٠َّ ُ٘ َس٣َِیهٔ َوه٤َُا ٨ِ٣َُؼوبََتأ٪ َوهَُو َسأجْس َي َٗ ًَلَی  ِت یَسٔی  ٌَ َٗ َو َٓ ٔسی 

 ًَ ٤َا أَث٨َِِیَت  َٛ ََ أ٧ََِت  ٠َِی ًَ ََ ََل أُِحٔصی ث٨ََاّئ  ٨ِ٣ٔ ََ ٔ ََ َوأًَُوذُ ب ٔ وبَت ُ٘ ًُ ٩ِ٣ٔ ََ ٔ ات َٓ ا ٌَ ََ َوب٤ُٔ ََ ٩ِ٣ٔ َسَدٔل ٔش ِٔ  لَی َن

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ف ،ریص نب رفج، اوب ااسہم، دیبع اہلل نب رمع، دمحم نب ییحی نب بح  ؿ، ارعج، اوبرہریہ، رضحت اعہشئ دصہقی 

ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وموجد ںیہن اپای وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےنپ 

 التش رکےن گل یئگ۔ ریما اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں رپ زپ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ اپؤں ابمرک اہھت ےس

ڑھکے ےئک وہےئ ےھت ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ےھت افر ہی داع رک رےہ ےھت اے اہلل ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی راض 

ےس افر ریتی اعتیف یک ریتے ذعاب ےس افر ںیم انپہ نااتگن وہں ھجت ےس ںیم ریتی دمح ف انث ںیہن ایبؿ رک اتکس وت  دنمی یک ریتے ہصغ

 ااسی یہ ےہ ہک ےسیج وت ےن اینپ دمح ف انث ایبؿ یک۔

ج، اوبرہریہ، رضحت اعہشئ دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ف ،ریص نب رفج، اوب ااسہم، دیبعاہلل نب رمع، دمحم نب ییحی نب بح  ؿ، ارع :  رافی

 دصہقی
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 وبہس ےنیل ےس فوض ہن وٹےنٹ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وبہس ےنیل ےس فوض ہن وٹےنٹ اک ایبؿ

     172    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ابوروٚ، ابزاہی٥ تییم، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ إٔبَِزاه  ٕٚ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو َرِو َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَائَٔظَة أَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ َِّییٔمِّ  ٪َّ ی٥َ اٟت

ا٢َ أَبُو  َٗ  ُ أ ِّی َوََل یََتَوؿَّ َف أَِزَوأجهٔ ث٥َُّ ُيَؼل ٌِ ََ  ١ُ بِّ َ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ يُ َّی اہللُ  َِٟبأب ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟیَص فٔی هََذا ا ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ِس َرَوی َهَذا ا َٗ َِٟحٔسیٔث َوإِٔ٪ کَاَ٪ ٣ُزَِسَّل َو َوَة َحٔسیْث أَِحَش٩ُ ٩ِ٣ٔ هََذا ا ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت  ٤ًَُِع  َ َِٟحٔسیَث اِْل

 ًَ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ًَائَٔظَة َهَذا َوَحٔسیُث َحِٔیٕب   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ اُ٪ َحٔسیُث َحِٔیٕب  لَّ َ٘ ِٟ ا٢َ َیِحٌَی ا َٗ ًَائَٔظَة  َؼ١ِّ َوإِٔ٪ ٩ًَِ  َُ ًَائَٔظَة   ٩ِ

ٔ ََل  َِٟحٔؼير ًَلَی ا  ٦ُ َْطَ اٟسَّ   َطِیئَ َٗ

دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوبرفؼ، اربامیہ یمیت، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اینپ ازفاج رہطمات ںیم ےس یسک اکی اک وبہس ےتیل رھپ امنز ادا رکےت )نکیل( دفابرہ فوض ہن رفناےت۔ )اصبح اتکب( اناؾ اسنیئ 

 ذموکرہ دحثی اس ابب یک بس ےس دمعہ دحثی ےہ افر اس دحثی ابمرہک ےک رملس وہےن یک ی ت ہی ےہ ہک اربامیہ رفناےت ںیہ

یمیت ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس ںیہن انس افر اشمع ےن ہی دحثی رضحت بیبح نب باتب ےس افر فہ رضحت اعہشئ دصہقی ےس 

ہک ذموکرہ دحثی افر رعفہ یک اعہشئ دصہقی ےس وقنمؽ دحثی ہک ااحتسہض فایل رفاتی رفناےت ںیہ نکیل ییحی نب دیعس اطقؿ رفناےت ںیہ 

 وعرت ےک وخؿ ےک رطقے اٹچیئ فریغہ رپ رگںی اقلب اابتعر ںیہن ںیہ۔

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوبرفؼ، اربامیہ یمیت، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  



 

 

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

     173    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اس٤اًی١ و ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، ابزاہی٥ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗاري، ابوہزیزہ  :  ویرا

 رضی اہلل ٨ًہ

٩ًَِ اٟزُّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ اََل َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ٌٔی١ُ َو ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ هِز  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  یِّ 

٠ًََِیهٔ َو  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ارٕٔي  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ِت إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ  ا ٣َشَّ ئُوا ٤٣َّٔ و٢ُ َتَوؿَّ ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ

 ا٨َّٟاُر 

اؼ، رمعم، زرہی، رمع نب دبعازعلسی، اربامیہ نب دبعاہلل نب اقرظ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس ااحسؼ نب اربامیہ، اامسلیع ف دبعارلز

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناےت ےھت مت ولگ اؿ زیچفں 

 ےس اکپیئ یئگ وہں اؿ وک اھکےن ےک دعب فوض رکف(۔رپ فوض رکف وج ہک آگ ےس اگلیئ یئگ وہں )ینعی وج آگ 

ااحسؼ نب اربامیہ، اامسلیع ف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رمع نب دبعازعلسی، اربامیہ نب دبعاہلل نب اقرظ، اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

     174    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤َٟ، ٣ح٤س يٌىی اب٩ رحب، زبیسی، زہزی، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، ًبساہلل ب٩ ٗاري، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ أَ٪َّ ٤ًَُ  أَِخبََر٧َا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ثَىٔی اٟزُّبَِیٔسیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ىٔی اب٩َِ رَحِ ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسٔ ًَِبٔس ا َز ب٩َِ 

ُت َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ارٕٔي أَِخبََرُه أَ٪َّ أَبَا هَُزیَِزَة  َٗ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  ٔ أَِخبَرَُه أَ٪َّ  زٔیز ٌَ ِٟ ا ا ئُوا ٤٣َّٔ و٢ُ َتَوؿَّ ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ   َػل

ِت ا٨َّٟاُر   ٣َشَّ

اشہؾ نب دبعاکلمل، دمحم ینعی انب رحب، زدیبی، زرہی، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب اقرظ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 فآہل فملس ےن رفناای مت ولگ فوض رکف اس زیچ وک اھک رک وج آگ ےس اکپیئ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع

 یئگ وہ۔

 اشہؾ نب دبعاکلمل، دمحم ینعی انب رحب، زدیبی، زرہی، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب اقرظ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

     175    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ربیٍ ب٩ س٠امی٪، اسحاٚ ب٩ بَکو اب٩ ٣رض، جٌرف ب٩ ربیٌة، بَکب٩ سوازة، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز،  :  راوی

 ابزاہی٥ ب٩ ٗاريًبساہلل ب٩ 

 ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ بََِکٕ َوهَُو اب٩ُِ ٣ُرَضَ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ بََِکٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی َة  ٌَ رَفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ َج

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَلَی  َسَواَزَة   ُ أ ا٢َ َرأَیُِت أَبَا هَُزیَِزَة یََتَوؿَّ َٗ ارٕٔي  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن أُِت ٨ِ٣َٔها إ ََٓتَوؿَّ ا٢َ أَک٠َُِت أَثَِواَر إَٔٗٔم  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  ٔ ا ِٟ َهِهز ا ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیأ٣ُِزُ بٔا ُوُؿؤئ ٤٣َّٔ

ِت ا٨َّٟاُر   ٣َشَّ



 

 

، رکبنب وسادة، دمحم نب ملسم، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب اربامیہ نب 

 

 ن عة
رعیب نب امیلسؿ، ااحسؼ نب رکبف انب رضم، رفعج نب رب

ہک ںیم ےن رینپ ےک اقرظ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ وک داھکی ہک فہ دجسم ےک افرپ فوض رک رےہ ےھت۔ اوہنں ےن رفناای 

ھچک ڑکٹے اھکےئ ےھت اس فہج ےس فوض رک ایل اھت ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس مکح رفناےت فوض رکےن اک اؿ اایشء ےک اھکےن ےس وج ہک آگ ںیم یکپ وہں۔

، رکبنب وسادة، دمحم نب ملسم، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب رعیب نب امیلسؿ، ااحسؼ نب رکبف انب :  رافی

 

 ن عة
 رضم، رفعج نب رب

 اربامیہ نب اقرظ

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

     176    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، حشين ا٥٠ٌ٤ٟ، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤ًزو، ٣ل٠ب ب٩  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ح٨لب

بِ  ًَ ٤َٔس ب٩ُِ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ثَىٔی أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ حَُشيِٕن ا ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ٔس ا

ِبٔس اہللٔ ًَ ٠َٔب ب٩َِ  ٤ُِٟلَّ ٍَ ا َُّه َس٤ٔ ٤ًَِزٕو اِْلَِوَزاعٔیِّ أ٧َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ َٔير َٛ ًَبَّإض َیِحٌََی ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ و٢ُ  ُ٘  ب٩ِٔ َح٨َِلٕب َي

ا٢َ أَتَ  َ٘ َٓ ٍَ أَبُو هَُزیَِزَة َحّصی  َح٤َ َٓ ِتُه  ٕ أَٔجُسُه فٔی َٛٔتأب اہللٔ َحََلَّل ْٔلَ٪َّ ا٨َّٟاَر ٣َشَّ ا٦ ٌَ َ ُ ٩ِ٣ٔ ك أ َِٟحَصی أَ٪َّ  َوؿَّ ًََسَز َهَذا ا أَِطَهُس 

ِت ا٨َّٟاُر  ا ٣َشَّ ئُوا ٤٣َّٔ ا٢َ َتَوؿَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ػت  ےس 

 

حن
اربامیہ نب وقعیب، دبعادمصل نب دبعاولارث، نیسح املعمل، ییحی نب اوبریثک، دبعارلنمح نب رمعف، بلطم نب دبعاہلل نب 

رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ےن رفناای ہک ںیم فوض رکفں اس ذغا وک اھک رک سج وک ہک ںیم رقاؿ رکمی ںیم الحؽ اپات وہں اس ےئل 

۔ رضحت اوبرہریہ ےن ہی ابت نس رک رکنکایں عمج رفناںیئ افر اہک ہک ںیم اہشدت داتی وہں اؿ رکنکویں ےک ہک فہ ذغا آگ ےس یکپ ےہ



 

 

 امشر رکےن ےس ہک روسؽ رکمی ےن اراشد رفناای ہک فوض رکف اؿ زیچفں ےس وج ہک آگ ےس یکپ وہں۔

اوبریثک، دبعارلنمح نب رمعف، بلطم نب دبعاہلل نب اربامیہ نب وقعیب، دبعادمصل نب دبعاولارث، نیسح املعمل، ییحی نب  :  رافی

ػت  

 

 حن

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

     177    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، اب٩ ابورًسی، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، یحٌی اب٩ جٌسة، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ َیِحٌ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَبِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ َسَة  ٌِ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ ی ب٩ِٔ َج

ِت ا٨َّٟا ا ٣َشَّ ئُوا ٤٣َّٔ ا٢َ َتَوؿَّ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ُر ٤ًَُزٕو 

 یلص اہلل دمحم نب اشبر، انب اوبردعی، ہبعش، رمعف نب دانیر، ییحی انب دعجة، دبعاہلل نب رمعف، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ فوض رکف اؿ اایشء وک اھک رک وج آگ ےس یکپ وہں۔

 دمحم نب اشبر، انب اوبردعی، ہبعش، رمعف نب دانیر، ییحی انب دعجة، دبعاہلل نب رمعف، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

     178    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ب٩ ًلی و ٣ح٤س ب٩ َظار، اب٩ ابوًسی، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، یحٌی ب٩ جٌسة، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو، ابوایوب :  راوی

٤ًَِزٔو   ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  اََل أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ أَبٔی  َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َسَة  ٌِ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َج ب٩ِٔ زٔی٨َإر 

ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب  ارٔیُّ  َ٘ ِٟ ْس ا ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ٤ًَِزٕو  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ََّرِت ا٨َّٟاُر ًَ َُي ا  ئُوا ٤٣َّٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َتَوؿَّ َّی اہللُ   ٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

رمعف نب یلع ف دمحم نب اشبر، انب اوبدعی، ہبعش، رمعف نب دانیر، ییحی نب دعجة، دبعاہلل نب رمعف، اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

رکف اؿ زیچفں وک اھک رک نج وک آگ ےن دبتلی رک دای وہ۔ بلطم ہی ےہ ہک آگ ےس وج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ولگ فوض 

 زیچ یکپ وہ اس وک اھک رک فوض رکف۔

 رمعف نب یلع ف دمحم نب اشبر، انب اوبدعی، ہبعش، رمعف نب دانیر، ییحی نب دعجة، دبعاہلل نب رمعف، اوباویب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

     179    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ زی٨ار، یحٌی ب٩ جٌسة،  ًِیساہلل ب٩ سٌیس وہارو٪ ب٩ ًبساہلل، رحمی و اب٩ ٤ًارة ب٩ ابوحٔؼہ، طٌبہ، ٤ًزو :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزو اٟ٘اری، ابوك٠حہ

مٔیٌّ َوهَُو اب٩ُِ ٤ًَُاَرَة بِ  ث٨ََا رَحَ اََل َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٌٔیٕس َوَهاُروُ٪ ب٩ُِ  َبُة أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َؼَة  ِٔ ٩ٔ أَبٔی َح

 َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ك٠ََِحَة أَ٪َّ َرُسو٢َ ا٩ًَِ  ارٔیِّ  َ٘ ِٟ ٤ِزٕو ا ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ُث  َسَة یَُحسِّ ٌِ ُت َیِحٌَی ب٩َِ َج ٌِ ہللٔ ا٢َ َس٤ٔ

ََّرِت ا٨َّٟاُر  ا َُي ئُوا ٤٣َّٔ ا٢َ َتَوؿَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

نب امعرة نب اوبہصفح، ہبعش، رمعف نب دانیر، ییحی نب دعجة، دبعاہلل نب رمعف اناقری، دیبع اہلل نب دیعس فاہرفؿ نب دبع اہلل، رحیم ف ا

اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ اؿ زیچفں وک اھک رک فوض رکف نج وک اگ ےن 



 

 

 دبؽ دای وہ۔

یم ف انب امعرة نب اوبہصفح، ہبعش، رمعف نب دانیر، ییحی نب دعجة، دبعاہلل نب رمعف دیبعاہلل نب دیعس فاہرفؿ نب دبعاہلل، رح :  رافی

 اناقری، اوبہحلط

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

     180    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، رحمی ب٩ ٤ًارة، طٌبہ، ٩ً ابوبَک ب٩ حٔؽ، اب٩ طہاب، اب٩ ابوك٠حة، ابوك٠حہ :  راوی

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ مٔیُّ ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة  ث٨ََا رَحَ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٕؽ  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ َح ُة 

حَ  ـَ ا أَِن ئُوا ٤٣َّٔ ا٢َ َتَوؿَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی ك٠ََِحَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ِت ا٨َّٟاُر اب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة 

، اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہرفؿ نب دبع اہلل، رحیم نب امعرة، ہبعش، نع اوبرکب نب ب ص، انب 

 

حة
طل
اہشب، انب اوب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای فوض رکف اؿ اایشء وک اھک رک نج وک آگ ےن اکپای وہ )ینعی آگ ےس ایتر یک یئگ وہں(۔

، اوبہحلطاہرفؿ نب دبعاہلل، رحیم نب امعرة، ہبعش، نع اوبرکب نب ب ص، انب اہشب، انب  :  رافی

 

حة
طل
 اوب

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

     181    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س، زبیسی، زہزی، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابوبَک، خارجة ب٩ زیس ب٩ ثابت، زیس ب٩ ثابتہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤َٟ،  :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔی اٟزُّهِ  َٗ ث٨ََا اٟزُّبَِیٔسیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا َٔ ب٩َِ أَبٔی بََِکٕ أَِخبََر٧َا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ ًَِبَس ا زٔیُّ أَ٪َّ 

ًَ  أَِخبََرهُ  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ و٢ُ أَ٪َّ َخارَٔجَة ب٩َِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت أَِخبََرُه أَ٪َّ َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

ِت ا٨َّٟاُر  ا ٣َشَّ ئُوا ٤٣َّٔ  َتَوؿَّ

 نب زدی

 

ة  نب باتب، زدی نب باتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اشہؾ نب دبعاکلمل، دمحم، زدیبی، زرہی، دبعاکلمل نب اوبرکب، اخرح 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک فوض رکف اؿ زیچفں وک اھک رک نج وک آگ ےن وھچا وہ 

 ینعی آگ ےس ایتر یک یئگ وہں۔

 نب زدی نب باتب، زدی نب باتباشہؾ نب دبعاکلمل، دمحم، زدیبی، زرہی، دبعاکلمل نب اوبرکب :  رافی

 

 ، اخرح ة

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان

     182    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤َٟ، اب٩ رحب، زبیسی، زہزی، ابو س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابو سٔیا٪ ب٩ سٌیس ب٩ اخ٨ص ب٩  :  راوی

 رشیٙ

٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ أَ٪َّ  ث٨ََا اٟزُّبَِیٔسیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ث٨ََا اب٩ُِ رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبسٔ ا ًَِبٔس اأَِخبََر٧َا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ٟزَِّح٩ٔ٤َ  أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ 

 ٔ ًَلَی أ٦ُِّ َحِ َُّه َزَخ١َ  َُّه أَِخبََرُه أ٧َ ٕٙ أ٧َ ی ٌٔیٔس ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص ب٩ِٔ رَشٔ َیاَ٪ ب٩ِٔ َس ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٠َِیهٔ أَِخبََرُه  ًَ َّی اہللُ  یَبَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ُه َتَوؿَّ  َٟ َِٟت  ا َٗ ا ث٥َُّ  ّ٘ ِتُه َسؤي َ٘ َش َٓ َُٟتُه  ٥َ َوهَٔی َخا ا َوَس٠َّ ئُوا ٤٣َّٔ ا٢َ َتَوؿَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ِ یَا اب٩َِ أُِخًٔی  أ

ِت ا٨َّٟاُر   ٣َشَّ



 

 

اشہؾ نب دبعاکلمل، انب رحب، زدیبی، زرہی، اوب ہملس نب دبعارلنمح، اوب ایفسؿ نب دیعس نب اسنخ نب رشقی ےس رمفی ےہ ہک فہ 

 ںیم احرض وہےئ وج ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ افر اوبایفسؿ یک اخہل ںیھت۔ رضحت اؾ ہبیبح یک دختم

اوہنں ےن رضحت اوبایفسؿ وک وتس الپای رھپ اؿ ےس اہک ہک ریمے اھبےجن فوض رکف اس ےئل ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اھک رک نج وک آگ ےن وھچا وہا وہ۔اراشد رفناای ےہ ہک فوض رکف اؿ زیچفں وک 

 اشہؾ نب دبعاکلمل، انب رحب، زدیبی، زرہی، اوب ہملس نب دبعارلنمح، اوب ایفسؿ نب دیعس نب اسنخ نب رشقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وہیئ زیچ اھکےن ےک دعب فوض رکان آگ رپ یکپ

     183    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ربیٍ ب٩ س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اسحاٚ ب٩ بَک ب٩ ٣رض، بَکب٩ ٣رض، جٌرفب٩ ربیٌة، بَک ب٩ سوازة، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠  :  راوی

 ب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابو سٔیا٪ ب٩ سٌیس ب٩ اخ٨ص

ثَىٔی بََِکُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ بََِکٔ ب٩ِٔ ٣ُرَضَ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ َزاُوَز  ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ رَفٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ٌِ ٩ًَِ َج  ب٩ُِ ٣ُرَضَ 

٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َةَ  ٔس ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ بََِکٔ ب٩ِٔ َسَواَزَة  َة  ٌَ ٌٔیٔس  َربٔی َیاَ٪ ب٩ِٔ َس ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ب٩ِٔ 

ا َیا ّ٘ َب َسؤي َُٟه َورَشٔ َِٟت  ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت  ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص أَ٪َّ أ٦َُّ َحِٔیَبَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ  ِ أ اب٩َِ أُِخًٔی َتَوؿَّ

َّی اہللُ ِت ا٨َّٟاُر  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا ٣َشَّ ئُوا ٤٣َّٔ و٢ُ َتَوؿَّ ُ٘ ٥َ َي  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

، رکب نب وسادة، دمحم نب ملسم نب اہشب، اوبہملس نب 

 

 ن عة
رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، ااحسؼ نب رکب نب رضم، رکبنب رضم، رفعجنب رب

رضحت اؾ ہبیبح ےن اؿ ےس رفناای اے ریمے دبعارلنمح، اوب ایفسؿ نب دیعس نب اسنخ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن وتس ایپ وت 

اھبےجن فوض رکف ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت فوض 

 رکف اؿ زیچفں ےس ہک نج وک آگ ےن وھچا وہ



 

 

، رکب نب وسادة، دمحم نب ملسم نب اہشب، رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، ااحسؼ نب رکب نب رضم، رکبنب :  رافی

 

 ن عة
 رضم، رفعجنب رب

 اوبہملس نب دبعارلنمح، اوب ایفسؿ نب دیعس نب اسنخ

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

  

 آگ ےس یکپ وہیئ اایشء اھک رک فوض ہن رکےن ےس قلعتم

 اک ایبؿاپیک  :   ابب

 آگ ےس یکپ وہیئ اایشء اھک رک فوض ہن رکےن ےس قلعتم

     184    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی، جٌرف ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُِٟحَشئِن  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٕس  رَفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج

َد  ََِٓخَ َحائَُه بََٔل٢ْ  َٓ ا  ّٔ ٔ ت َٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَک١ََ  َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥ِ ی٤ََصَّ َس٤َ٠ََة  َٟ ََلةٔ َو ٔلَی اٟؼَّ  ٣َاّئ   إ

دمحم نب ینثم، ییحی، رفعج نب دمحم، یلع نب نیسح، زبنی تنب اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دتس اک 

وگتش انتفؽ رفناای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپےنھ ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ افر اپین وک وھچا کت ںیہن )ینعی فوض فریغہ 

 (ایک ںیہن

 دمحم نب ینثم، ییحی، رفعج نب دمحم، یلع نب نیسح، زبنی تنب اؾ ہملس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ ےس یکپ وہیئ اایشء اھک رک فوض ہن رکےن ےس قلعتم



 

 

     185    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، س٠امی٪ ب٩ يشار :  راوی

ٔس ب٩ِٔ یُو ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ُس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  َٕ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر ُس ٠َامِیَ

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ُيِؼبُٔح ُج٨ُ  ًَ َّی اہللُ  ثَِتىٔی أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َحسَّ َٓ ًَلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ا٢َ َزَخ٠ُِت  ٕ ث٥َُّ َيُؼو٦ُ َٗ ٔ اِحتََٔل٦ ّبا ٩ِ٣ٔ َُيِر

ََّها رَقَّ  ثَِتهُ أ٧َ ََّها َحسَّ َِٟحٔسیٔث أ٧َ ٍَ هََذا ا ث٨ََا ٣َ ٔلَی َوَحسَّ ا٦َ إ َٗ أَک١ََ ٨ِ٣ٔهُ ث٥َُّ  َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َج٨ِّبا ٣َِظؤیاا  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل بَِت إ

 ِ أ ٥َِٟ یََتَوؿَّ ََلةٔ َو  اٟؼَّ

وہا دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، دمحم نب ویفس، امیلسؿ نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اؾ ہملس یک دختم ںیم احرض 

وت اوہنں ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص ےس االتحؾ یک فہج ےس ںیہن ہکلب )اہیلہ ےس رتسبمہی رک ےک( 

احتل انجتب ںیم اےتھٹ ےھت نکیل رھپ یھب رفزہ رھک ےتیل افر اوہنں ےن اکی دفرسی زمدی دحثی ایبؿ رفنایئ ہک اکی رمہبت اوہنں 

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی ینھب وہیئ یلسپ ریھک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم ےس انتفؽ رفناای رھپ  ہللےن یبن یلص ا

 امنز ےک ےئل ڑھکے وہےئگ افر فوض ںیہن رفناای۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، دمحم نب ویفس، امیلسؿ نب اسیر :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ ےس یکپ وہیئ اایشء اھک رک فوض ہن رکےن ےس قلعتم

     186    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، اب٩ يشار، ًبساہلل اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس،  :  راوی

ثَىٔی ٣َُح٤َّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ َيَشارٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس



 

 

ا٢َ َطهِٔسُت َرُسو٢َ ا َٗ ًَبَّإض  ِ ٩ًَِ اب٩ِٔ  أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ ََلةٔ َو ٔلَی اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ َِٟح٤ّا ث٥َُّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَک١ََ ُخِبزّا َو َّی اہللُ   ہللٔ َػل

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، دمحم نب ویفس، انب اسیر، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

رض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفیٹ افر وگتش انتفؽ رفناای )افر ہی اھکےن ےک دعب( فوض ںیہن فملس یک دختم ںیم اح

 رفناای۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، دمحم نب ویفس، انب اسیر، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ ےس یکپ وہیئ اایشء اھک رک فوض ہن رکےن ےس قلعتم

     187    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ًلی ب٩ ًیاغ، طٌیب، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ  ُت جَ أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ًَیَّإغ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ابَٔز ب٩َِ ٨ِ٣َُؼوٕر 

ُِٟوُؿوئٔ  ٥َ َتزُِک ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ آَٔخَ اِْل٣ََِزی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ  ِت ا٨َّٟاُر  ًَ ا ٣َشَّ َّ٤٣ٔ 

رمعف نب وصنمر، یلع نب ایعش، بیعش، دمحم نب ر دکر، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک دفونں ابوتں ںیم ینعی آگ ےس یکپ وہیئ زیچ 

گ ےس یکپ وہیئ اھک رک دفابرہ فوض رک انیل ای فوض ہن رکان روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دفونں ابوتں ںیم ےس اکی آرخی ابت آ

 یئ اھک رک فوض رتک رکان ےہ۔

 رمعف نب وصنمر، یلع نب ایعش، بیعش، دمحم نب ر دکر، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  



 

 

 وتس اھکےن ےک دعب یلک رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےک دعب یلک رکانوتس 

     188    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، یحٌی ب٩ سٌیس، َظيرب٩ يشار، سویس ب٩ ن٤ٌا٪ :  راوی

َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش  ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا َْ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ

 َّ ٤َأ٪ أَِخبََرُه أ٧َ ٌِ ٔ ب٩ِٔ َيَشإر ٣َِولَی بَىٔی َحارٔثََة أَ٪َّ ُسَویَِس ب٩َِ ا٨ُّٟ َُظيِر  َ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٍَ َرُسو٢ٔ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس َد ٣َ َّی هُ ََخَ اہللٔ َػل

 ُ َِرَ ث ٌَ ِٟ َّی ا ِهَبأئ َوهَٔی ٩ِ٣ٔ أَِزنَی َخِیبََر َػل َّی إَٔذا کَا٧ُوا بٔاٟؼَّ ًَا٦َ َخِیبََر َحً  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ٥ِ٠َ یُِؤَت إَٔلَّ اہللُ  َٓ  ٔ ًَا بٔاِْلَِزَواز ٥َّ َز

ا٦َ  َٗ أَک١ََ َوأَک٨َ٠َِا ث٥َُّ  َٓ ثُرَِّی  َٓ أ٣َََز بٔهٔ  َٓ  ٔٙ ؤی ِ  بٔاٟشَّ أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ َّی َو ٨َا ث٥َُّ َػل ـِ ٤َ ـِ ٤ََف َوَت٤َ ـِ َت٤َ َٓ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ٔلَی ا  إ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، ییحی نب دیعس، ریشبنب اسیر، وسدی نب امعنؿ ےس رفاتی ےہ ہک سج اسؽ زغفہ ربیخ 

ےلکن۔ سج فتق مہ اقمؾ ابہصء ںیم ےچنہپ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس شیپ آای اس اسؽ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

آہل فاہں رپ ارتے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصع یک امنز ادا رفنایئ افر رفس ےک ےئل احصہب ےس وتہش وگنماای وت آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ولگ اس وتس وک وھگؽ ول۔ نان ہچ فہ وتس اپین ںیم وھگؽ ایل ایگ رھپ آپ فملس ےک ےئل وتس آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ وتس اھکای افر مہ ولوگں ےن یھب اھکای۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رغمب ادا رکےن ےک

ےن یھب یلک یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا یک افر فوض ےئل ڑھکے وہےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلک یک وت مہ 

 ںیہن ایک۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، ییحی نب دیعس، ریشبنب اسیر، وسدی نب امعنؿ :  رافی

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

  



 

 

 دفدھ یپ رک یلک رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ یپ رک یلک رکےن اک ایبؿ

     189    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّ أَِخبََر٧َا  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ ًَُِِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ی اہللُ ا٠َِّٟیُث 

ُه َزَس٤ّا َٟ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٤ََف ث٥َُّ  ـِ َت٤َ َٓ ًَا ب٤َٔإئ  ٨ََِّٟا ث٥َُّ َز َب   ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ رَشٔ

، دیبع اہلل نب دبع اہلل، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفدھ ہبیتق، ثیل، لیقع، زرہی

 ونش رفناای رھپ اپین وگنما رک یلک رفنایئ افر اراشد رفناای اس ںیم انکچیئ وہیت ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، لیقع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 وکیسن ابوتں ےس لسغ رکان الزؾ ےہ افر نک ےس ںیہن؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وکیسن ابوتں ےس لسغ رکان الزؾ ےہ افر نک ےس ںیہن؟

     190    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌٰی، سٔیا٪، اَغ و اب٩ ػباح، خ٠یٔة ب٩ حؼين، ٗیص ب٩ ًاػ٥ :  راوی

بَّاحٔ  ٩ًَِ اِْلَََغِّ َوهَو اب٩ُِ اٟؼَّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ِیٔص أَِخبََر٧َا  َٗ  ٩ًَِ َة ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  َٔ ٩ًَِ َخ٠ٔی



 

 

 ًَ ٔسی٥ُ ُُِش ب٩ِٔ  ِ٘ ََ َتٔش١َ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر ِِ ٥َ أَِ٪ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََزُه ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َّهُ أَِس٥َ٠َ  ِٟکَأَفٔ إَٔذا أََراَز أَِ٪ أػ٥ٕ أ٧َ ١ٔ ا

 ُيِش٥َٔ٠ 

 نب نیصح، سیق نب اعا  ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق

 

ن فة
ل

 

 رشمػ ہب االسؾ وہےئ وت رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، ارغ ف انب ابصح، ح

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک لسغ رکےن اک مکح رفناای اپین افر ریبی ےک ےتپ ےس۔

 نب نیصح، سیق نب اعا  :  رافی

 

ن فة
ل

 

ٰی، ایفسؿ، ارغ ف انب ابصح، ح
حی 
 
ی

 رمعف نب یلع، 

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

  

 سج فتق اکرف املسمؿ وہےن اک ارادہ رکے وت فہ لسغ رکے

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق اکرف املسمؿ وہےن اک ارادہ رکے وت فہ لسغ رکے

     191    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، سٌیس ب٩ ابو سٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٍَ أَبَا هَُزیَِزَة َي َّهُ َس٤ٔ ٌٔیٕس أ٧َ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َٙ أَِخبََر٧َا  َِٟح٨َفٔیَّ ا٧َِل٠َ  ث٤َُا٣ََة ب٩َِ أُثَا٢ٕ ا

 َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  یٕب ٩ِ٣ٔ ا ٔلَی ٧َِح١ٕ رَقٔ ّس إ ُه َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ  ََ ی َه إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُه ََل رَشٔ َٟ ٔ ا٢َ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ َ٘ َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ا اَُِتَش١َ ث٥َُّ َزَخ١َ ا

ِس أَِػَبَح  َ٘ َٓ  ََ ٔ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ َوِجه َف إ َِ ًَلَی اِْلَِرٔق َوِجْه أََِ ُس َواہللٔ ٣َا کَاَ٪  ِبُسُه َوَرُسوُٟهُ یَا ٣َُح٤َّ ٔلَیَّ َوجِ ًَ ُِٟوُجوهٔ ک٠َُِّها إ ََ أََحبَّ ا ُه

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ُه َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ
َبرشَّ َٓ ٤َاَذا َتَزی  َٓ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ ََ أََخَذِتىٔی َوأ٧ََا أُرٔیُس ا َت٤َٔز ٣ُِدَتََرْ َوإٔ٪َّ َخِی٠َ ٌِ  َس٥ََّ٠ َوأ٣َََزُه أَِ٪ َي

رفاتی ےہ ہک رضحت امثہم نب اباؽ یفنح دجسم وبنی ےک زندکی اکی وجھکر ےک درتخ ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوب دیعس، اوبرہریہ ےس 

ےک ےچین رشتفی ےل ےئگ افر اوہنں ےن لسغ رفناای رھپ فہ دجسم ںیم فاسپ آےئ افر رفناای ےک ںیم اس یک اہشدت داتی وہں ہک وکیئ 

ہیلع فآہل فملس اس ےک دنبے افر روسؽ ںیہ۔ اے دمحم یلص اہلل  ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ العفہ اہلل اعتیل ےک افر البہبش دمحم یلص اہلل



 

 

ےس  ہیلع فآہل فملس دخا یک مسق رفےئ زنیم رپ اہمترے رہچہ ےس زایدہ ھجم وک وکیئ رہچہ اندنسپ ںیہن اھت اب ھجم وک اہمترا رہچہ امتؾ رہچفں

وت رمعہ رکےن اک ارادہ رکات اھت۔ اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل زایدہ دنسپدیہ وہایگ ےہ افر اہمترے وسارفں ےس ھجم وک ڑکپ ایل بج ہک ںیم 

فملس یک ایک راےئ ےہ؟ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک وخربخشی دی افر رمعہ رکےن اک مکح رفناای )ہی دحثی اہیں رپ 

 رصتخما لقن یک یئگ ےہ(۔ اکرف رشمک وک زنیم ںیم دابےن ےس لسغ الزؾ ےہ

 ، ثیل، دیعس نب اوب دیعس، اوبرہریہہبیتق :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق اکرف املسمؿ وہےن اک ارادہ رکے وت فہ لسغ رکے

     192    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ح٤س، طٌبہ، ابواسحاٚ، ٧اجیہ ب٩ ٌٛب، حرضت ًلی :  راوی

ُت ٧َأجَیَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ثَىٔی ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٕب  ٌِ َٛ ب٩َِ 

َُّه أَتَی اٟ ٨ُِه أ٧َ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ ا٢َ إٔ٪َّ أَبَا كَأٟٕب ٣َاَت  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اذِهَِب  ٨َّٔيیَّ َػل َٗ کّا  َُّه ٣َاَت ٣ُرِشٔ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٔ َوارٔه َٓ اذَِهِب 

ا٢َ لٔی اَُِتٔش١ِ  َ٘ َٓ َِٟیهٔ  ٔ ُت إ ٌِ ا َواَریُِتُه َرَج َّ٤٠َ َٓ  ٔ َوارٔه َٓ 

ہیج نب بعک، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، اوبااحسؼ، ان

ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک اوباطبل سگر ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ولگ اجؤ افر اؿ وک زنیم ںیم داب دف۔ 

سپ اؿ وک داب دانی ایک رضفری ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم ےن اہک فہ وت اکرف ف رشمک وہےن یک احتل ںیم رمے ںیہ 

اجؤ اؿ وک زنیم ںیم داب دف۔ ںیم سج فتق اؿ وک زنیم ںیم داب رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفناای لسغ رکف۔



 

 

 ، اوبااحسؼ، انہیج نب بعک، رضحت یلعدمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش :  رافی

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

  

 اتخونں ےک لم اجےن )دوخؽ ہحیحص( رپ لسغ اک فابج وہان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اتخونں ےک لم اجےن )دوخؽ ہحیحص( رپ لسغ اک فابج وہان

     193    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ٗتازہ، ابو رآٍ، ابوہزیزہ :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  َِٟحَش٩َ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی ا ُث  یَُحسِّ

 َ بَٔها اِْل ٌَ ا٢َ إَٔذا َج٠ََص بَيَِن ُط َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ِس َوَجَب َرآ َ٘ َٓ ٍٔ ث٥َُّ اِجَتَهَس  ِربَ

ِش١ُ  ُِ ِٟ  ا

فاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اتقدہ، اوب راعف، اوبرہریہ ےس ر

فتق وکیئ رمد وعرت ےک وچاخےن )ینعی وعرت یک دفونں رطػ یک ڈنپویلں افر اس یک دفونں رطػ یک راؿ رپ ھٹیب اجےئ( رھپ 

 ایگ۔اطتق اگلےئ ینعی اےنپ وضع وصخمص وک وعرت ےک وضع وصخمص ںیم دالخ رکے وت لسغ رکان الزؾ وہ

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اتقدہ، اوب راعف، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اتخونں ےک لم اجےن )دوخؽ ہحیحص( رپ لسغ اک فابج وہان



 

 

     194    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب ب٩ اسحاٚ، ًبساہلل ب٩ یوسٕ، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، اطٌث ب٩ ًبسا٠٤َٟ، اب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحِوَزَجانٔیُّ  َٙ ا وَب ب٩ِٔ إِٔسَح ُ٘ ٌِ ا٢َ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي َٗ ث٨ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ب٩ُِ یُوُس

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ   َٔ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا ُث ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا أَِط َس بَيَِن َحسَّ ٌَ َٗ ا٢َ إَٔذا  َٗ ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

ٍٔ ث٥َُّ اِجَتهَ  بَٔها اِْلَِربَ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیِزَ ُط َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ُث  ٌَ َواُب أَِط ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َهَذا َخَلأْ َواٟؼَّ ا٢َ أَبُو  َٗ ِش١ُ  ُِ ِٟ ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ َة َس 

٤َا َرَواُه َخأْٟس  َٛ َُيِرُُه  َبَة ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ َو ٌِ ٩ًَِ ُط َِٟحٔسیَث  ِس َرَوی ا َٗ  َو

ہلل نب ویفس، ٰیسیع نب ویسن، اثعش نب دبعاکلمل، انب ریسنی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اربامیہ نب وقعیب نب ااحسؼ، دبعا

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق رمد وعرت ےک اچر اخونں رپ ھٹیب اجےئ )بلطم ہی ےہ ہک دفونں اہھت 

ؾ اگہ ےک اچرفں وکےن رپ( رھپ اےنپ وضع وصخمص وک آےگ یک رطػ افر اپؤں ےک درایمؿ ای دفونں اپؤں افر راونں ےک درایمؿ ای رش

 رک ےک اطتق اگلےئ وت اچےہ ازناؽ ہن وہ بج یھب لسغ فابج وہایگ۔

 اربامیہ نب وقعیب نب ااحسؼ، دبعاہلل نب ویفس، ٰیسیع نب ویسن، اثعش نب دبعاکلمل، انب ریسنی، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 سج فتق ینم لکن اجےئ وت لسغ رکان رضفری ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق ینم لکن اجےئ وت لسغ رکان رضفری ےہ

     195    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس و ًلی ب٩ ححز، ًِیسة ب٩ ح٤یس، رٛين ب٩ ربیٍ، حؼين ب٩ ِٗیؼة، ًلی :  راوی

 ًَ ًَِٔیَسةُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ تَِیَبَة  ُ٘ ٔ ُى ٟ ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٌٔیٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ حَُؼئِن أَِخبََر٧َا   ٍٔ ئِن ب٩ِٔ اٟزَّبٔی َٛ ٩ِ اٟزُّ



 

 

٠ًََ بِ  َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اّئ  ٨ُِت َرُجَّل ٣َذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِه  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ِٔیَؼَة  َٗ ٤َِِٟذَی ٩ٔ  ٥َ إَٔذا َرأَیَِت ا ِیهٔ َوَس٠َّ

اَُِتٔش١ِ  َٓ ٤َِٟاَئ  ِدَت ا ـَ َٓ ََلةٔ َوإَٔذا  ََ ٠ٟٔؼَّ َ ِ ُوُؿوئ أ َک َوَتَوؿَّ أُِش١ِ َذََکَ َٓ 

، یلع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک تہب زایدہ ذمی آای رکیت 

 

 ضة
 ن
ہبیتق نب دیعس ف یلع نب رجح، دیبعة نب دیمح، رنیک نب رعیب، نیصح نب قی

یھت وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اراشد رفناای بج مت ذمی دوھکی وت وضع وصخمص دوھ ڈاول افر سج رطہقی ےس امنز 

 ےت ںیہ ایس رطہقی ےس فوض رکول افر سج فتق مت )اناپک( اپین وکدات وہا اکنول )ینعی ینم لکن آےئ( وت لسغ رکف۔ےک ےئل فوض رک

، یلع :  رافی

 

 ضة
 ن
 ہبیتق نب دیعس ف یلع نب رجح، دیبعة نب دیمح، رنیک نب رعیب، نیصح نب قی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق ینم لکن اجےئ وت لسغ رکان رضفری ےہ

     196    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

رٛين ب٩ ربیٍ ب٩ ٤ًی٠ة انٔزاری، ًبساہلل ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤، زائسة و اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابووٟیس، زائسة،  :  راوی

 حؼين ب٩ ِٗیؼة، ًلی

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ ٩ًَِ َزائَٔسَة ح و أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٌٔیٕس  َُٟه أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ُى  ِٔ بَِزاهٔی٥َ َوا٠َّٟ

 ًَ ث٨ََا َزائَٔسةُ  َِٟؤٟیٔس َحسَّ َٗ ا ٨ُِه  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ِٔیَؼَة  َٗ ٩ًَِ حَُؼئِن ب٩ِٔ  زَارٔیِّ  َٔ ِٟ ٤ًَٔی٠ََة ا ٍٔ ب٩ِٔ  ئِن ب٩ِٔ اٟزَّبٔی َٛ ا٢َ ٩ِ اٟزُّ

 ِ أ ََٓتَوؿَّ ٤َِِٟذَی  ا٢َ إَٔذا َرأَیَِت ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ َشأ َٓ اّئ  ٨ُِت َرُجَّل ٣َذَّ َذ َو ُٛ ـِ َٓ َک َوإَٔذا َرأَیَِت  أُِش١ِ َذََکَ

اَُِتٔش١ِ  َٓ ٤َِٟأئ   ا

، یلع ےس 

 

 ضة
 ن
 ازفناری، نیصح نب قی

 

ی لة
م
ع
دبع اہلل نب دیعس، دبعارلنمح، زادئة ف ااحسؼ نب اربامیہ، اوبفدیل، زادئة، رنیک نب رعیب نب 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےس )یسک احصیب ےک ذرےعی ےس( رفاتی ےہ ہک ےھجم تہب زایدہ ذمی آای رکیت یھت وت ںیم ےن روسؽ رکمی یلص ا

درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت ذمی دوھکی وت فوض رکول افر سج فتق مت ااتلھچ وہا اپین )بلطم 



 

 

 ہی ےہ ہک ینم( دوھکی وت لسغ رکف۔

 ازفناری، نیصح نب دبعاہلل نب دیعس، دبعارلنمح، زادئة ف ااحسؼ نب  :  رافی

 

ی لة
م
ع
اربامیہ، اوبفدیل، زادئة، رنیک نب رعیب نب 

، یلع

 

 ضة
 ن
 قی

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

  

 وعرت ےک ےئل االتحؾ ےک مکح اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےئل االتحؾ ےک مکح اک ایبؿ

     197    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبسة، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

 ُ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َِٟت أَِخبََر٧َا إِٔسَح َ َرُسو٢َ اہللٔ ٦َّ ُس٠َِی٥ٕ َسأ

 َٓ ٤َِٟاَئ  َِٟت ا ا٢َ إَٔذا أ٧َِزَ َٗ ٤َِٟزِأَةٔ َتَزی فٔی ٨َ٣َا٣َٔها ٣َا یََزی اٟزَُّج١ُ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتٔش١ِ َػل ِِ  ٠َِت

فملس ےس درایتف ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة، دیعس، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ میلس ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ایک ہک ارگ وکیئ وعرت وسےن یک احتل ںیم فہ زیچ دےھکی وج ہک رمد داتھکی ےہ ینعی ینم )االتحؾ( دےھکی وت ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےن رفناای اپین اس ےس لکن آےئ وت فہ وعرت لسغ رک ےل۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة، دیعس، اتقدہ، اسن :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعرت ےک ےئل االتحؾ ےک مکح اک ایبؿ

     198    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًائظہ ػسي٘ہَٛير ب٩ ًِیس، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، زہزی، ْعوہ،  :  راوی

ًَائَٔظ  َوَة أَ٪َّ  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ٔس ب٩ِٔ رَحِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َٔيرُ ب٩ُِ ًَُِِیٕس  َٛ ٤َِت أَِخبََر٧َا  َة أَِخبََرِتُه أَ٪َّ أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ ک٠ََّ

ًَائَٔظُة َجأَٟشْة  ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َِٟزِأََة  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِّٙ أََرأَیَِت ا َِٟح َُٟه یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ اہللَ ََل َيِشَتِحٌٔی ٩ِ٣ٔ ا َِٟت  ا َ٘ َٓ

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ََٟها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ََ ٔ َتٔش١ُ ٩ِ٣ٔ َذٟ ِِ َت َٓ ًَائَٔظ َتَزی فٔی ا٨َِّٟو٦ٔ ٣َا َیَزی اٟزَُّج١ُ أَ َِٟت  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت ٥ََّ٠ َن ُ٘ َٓ ُة 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َت إ َٔ َت ِٟ ا َٓ  ََ ٔ ٤َِٟزِأَةُ ذَٟ َٔ أََو َتَزی ا َٟ  ٕ ٖٓ ُ َها أ َبهُ َٟ ٩ِٔ٤ أَی٩َِ یَُٜوُ٪ اٟظَّ َٓ  َٔ  َتزٔبَِت َی٤ٔی٨ُ

ےہ ہک رضحت اؾ میلس ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی 

فآہل فملس ےس اہک افر اس فتق اعہشئ دصہقی رشتفی رفنا ںیھت ہک ای روسؽ اہلل رب دقفس وک قح ابت ےنہک ےس ایحء ںیہن وسحمس 

می یلص اہلل ہیلع وہیت۔ سج فتق وکیئ اخوتؿ وخاب ںیم فہ ابت دےھکی وج ہک رمد داتھکی ےہ وت ایک فہ لسغ رکے؟ رضحت روسؽ رک

فآہل فملس ےن رفناای اہں فہ لسغ رکے۔ اعہشئ دصہقی ےن رفناای مت رپ اوسفس ےہ ایک فایعق وکیئ اخوتؿ اس رطہقی ےس دیتھکی 

ےہ؟روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہمترے اہھت اخک آولد وہں۔ رھپ ااسنؿ یک لکش ف وصرت سک رطہقی ےس لم 

 اجیت ےہ۔

 ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےئل االتحؾ ےک مکح اک ایبؿ

     199    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 طٌیب ب٩ یو٧ص، یحٌی، ہظا٦، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس  ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبٔی  َٗ ٩ًَِ هَٔظا٦ٕ  ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أَِخبََر٧َا ُط ٤َ٠ََة 

َِٟت یَا َرُس  ا ٥ِ إٔذَ َٗ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔ ُُِش١ْ إَٔذا هَٔی اِحَت٤َ٠َِت  ٤َِٟزِأَة ًَلَی ا ِّٙ َه١ِ  َِٟح ٤َِٟاَئ و٢َ اہللٔ إٔ٪َّ اہلَل ََل َيِشَتِحٌٔی ٩ِ٣ٔ ا ا َرأَِت ا

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َِٟزِأَةُ  َِٟت أََتِحَت٥ُٔ٠ ا ا َ٘ َٓ َِٜت أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة  ٔح ـَ َُٟس َٓ َِٟو ٔٔی٥َ ُيِظبُٔهَها ا َٓ  ٥َ َّ٠ 

بیعش نب ویسن، ییحی، اشہؾ، زبنی تنب اؾ ہملس، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 الزؾ ےہ؟ فملس رب دقفس قح ابت ےنہک ےس رشؾ ف ایحء ںیہن وسحمس رفناات۔ ایک وعرت وک بج االتحؾ وہ اجےئ وت اس وک لسغ رکان

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق وعرت )اناپک( اپین )رشؾ اگہ رپ( دےھکی۔ ہی ابت نس رک اؾ ہملس وک یسنہ آیئگ افر 

 رفناےن ںیگل ایک وعرت وک یھب االتحؾ وہات ےہ؟ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای )( ارگ ازناؽ ںیہن وہات وت لکش ف

 وصرت سک رطح ےس )فادلنی ےک( اشمہب وہ اجیت ےہ۔

 بیعش نب ویسن، ییحی، اشہؾ، زبنی تنب اؾ ہملس، اؾ ہملس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےئل االتحؾ ےک مکح اک ایبؿ

     200    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، طٌبہ، ًلاء اِٟخاسانی، سٌیس ب٩ ٣شیب، خوٟة ب٨ت حٜی٥ :  راوی

 ٩ًَِ اَسانٔیَّ  ُِِٟخَ ًََلاّئ ا ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا یُوُس ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا َس

ٔ َتِحَت٥ُٔ٠ فٔی ٣َ  ٤َِٟزِأَة ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ َِٟت َسأ ا َٗ ٜٔی٥ٕ  َة ب٨ِٔٔت َح َٟ ٤َِٟاَئ َخِو ا٢َ إَٔذا َرأَِت ا َ٘ َٓ ٨َا٣َٔها 

َتٔش١ِ  ِِ ٠َِت َٓ 



 

 

 تنب میکح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  ویفس نب دیعس، اجحج، ہبعش، اطعء ارخلااسین، دیعس

 

نب بیسم، وخلة

فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک وعرت وک ارگ دنین یک احتل ںیم االتحؾ وہ اجےئ وت فہ ایک رکے؟ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ے۔اراشد رفناای سج فتق فہ )اناپک( اپین ینعی ینم دےھکی وت فہ لسغ رک

 تنب میکح :  رافی

 

 ویفس نب دیعس، اجحج، ہبعش، اطعء ارخلااسین، دیعس نب بیسم، وخلة

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

  

 ارگ یسک وک االتحؾ وت وہ نکیل )مسج ای ڑپکے رپ( رتی ہن دےھکی؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یسک وک االتحؾ وت وہ نکیل )مسج ای ڑپکے رپ( رتی ہن دےھکی؟ارگ 

     201    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟحبار ب٩ اٌَٟلء، سٔیا٪، ٤ًزو، ًبساٟزح٩٤ ب٩ سائب، ًبساٟزح٩٤ اب٩ سٌاز، ابوایوب :  راوی

ََلٔئ  ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ِبُس ا ًَ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا  ازٕ  ٌَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اب٩ِٔ ُس  ٩ًَِ ائٔٔب  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس

٤َِٟائٔ  ٤َِٟاُئ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  أَیُّوَب 

، دبعارلنمح انب اعسد، اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی دبعاابجلر نب االعلء، ایفسؿ، رمعف، دبعارلنمح نب اسبئ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اپین اپین ےس فابج وہاگ۔

 دبعاابجلر نب االعلء، ایفسؿ، رمعف، دبعارلنمح نب اسبئ، دبعارلنمح انب اعسد، اوباویب :  رافی

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

  

 رمد افر وعرت یک ینم ےس قلعتم



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رمد افر وعرت یک ینم ےس قلعتم

     202    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبسة، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

 ُٙ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبَسةُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٠ًََِیهٔ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی اہللُ  َػل

َٙ کَاَ٪  أَیُُّه٤َا َسَب َٓ ْٙ أَِػرَفُ  ٤َِٟزِأَةٔ َرٗٔی ٠َُٔیْى أَبَِیُف َو٣َاُئ ا ٥َ ٣َاُئ اٟزَُّج١ٔ  َبهُ َوَس٠َّ  اٟظَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة، دیعس، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رمد یک ینم 

)دنتریتس ںیم( اگڑیھ افر دیفس وہیت ےہ افر وعرت یک ینم زرد افر یلتپ وہیت ےہ۔ وج وکیئ اکی دفرسے ےس تقبس ےل اجےئ وت ہچب 

 ا وہات ےہ۔ایس لکش اک دیپ

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة، دیعس، اتقدہ، اسن :  رافی

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

  

 ضیح ےک دعب لسغ رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ضیح ےک دعب لسغ رکان

     203    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزا٪ ب٩ یزیس، اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل اٌٟسوی، اَلوزاعی، یحٌی ب٩ سٌیس، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ْعوہ، حرضت ٓاك٤ہ  :  راوی

 ب٨ت ٗیص



 

 

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َسؤیُّ  ٌَ ِٟ ًَِبٔس اہللٔ ا ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ اِْلَِوَزاعٔیُّ 

ََّها أََتِت  یِٕع أ٧َ ِیٕص ٩ِ٣ٔ بَىٔی أََسٔس رُقَ َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ َوَة  ثَىٔی هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ا٢َ َحسَّ ٠َِیهٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ِشَتَحاُق  َُ ََّها  ِت أ٧َ ََٓذََکَ  ٥َ ََلَة َوإَٔذا أَِزبَزَِت َوَس٠َّ ََٓسعٔی اٟؼَّ ُة  ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ َٓإَٔذا أَ  ْٚ ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا َذٟ ََٟها إ٧ٔ ا٢َ  َٗ َّهُ  ٤َِت أ٧َ ًَ زَ َٓ

َّی ٦َ ث٥َُّ َػل َٔ اٟسَّ ٨ِ ًَ أُِشلٔی  َٓ 

 تنب سیق )وج ہک ہلیبق و رمعاؿ نب سیدی، اامسلیع نب دبعاہلل ادعلفی، االفزایع، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اف ہم

ادس ےس قلعت ریتھک ںیھت( فہ اکی رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک ہک ھجم وک ااحتسہض ےہ۔ 

فر رضحت روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہی اکی رگ ےہ وت سج فتق ضیح آےئ وت وعرت امنز رتک رک دے ا

 سج فتق ضیح ےک دؿ سگر اجںیئ وت وخؿ دوھ ڈاول ای اس ےک دعب امنز ادا رکف۔

 رمعاؿ نب سیدی، اامسلیع نب دبعاہلل ادعلفی، االفزایع، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اف ہم تنب سیق :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ضیح ےک دعب لسغ رکان

     204    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، سہ١ ب٩ ہاط٥، اَلوزاعی، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ث٨ََا َسِه١ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ أَِخبََر٧َا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ َهأط٥ٕ 

اَُِتٔشلٔی َٓ ََلَة َوإَٔذا أَِزبََزِت  اِتزُكٔی اٟؼَّ َٓ ُة  ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ ا٢َ إَٔذا أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

الفزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشہؾ نب امعر، لہس نب اہمش، ا

 ےن اراشد رفناای سج فتق ضیح آےئ مت امنز رتک رک دف افر سج فتق ضیح ےک دؿ متخ وہ اجںیئ وت لسغ رکف۔



 

 

 اشہؾ نب امعر، لہس نب اہمش، االفزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ضیح ےک دعب لسغ رکان

     205    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ ٤ًزا٪ ب٩ یزیس، اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل، اَلوزاعی، زہزی، ْعوہ، :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَس  ٤َِزَة  ًَ َوَة َو ٩ًَِ ُْعِ ث٨ََا اٟزُّهِزٔیُّ  سَّ

ِت أ٦ُُّ َحِٔیَبَة ب٨ُِٔت َجِحٕع  ـَ َِٟت اِسُتٔحی ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَائَٔظَة  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََ إ ٔ َِٜت َذٟ َٓاِطَت ٍَ ٔس٨ٔيَن  َسِب

اَُِتٔش  َٓ  ْٚ ٩ِٜٔ َهَذا ْٔعِ ٔة َوَل ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا  ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ هَٔذه َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ِّیَٓ  لٔی ث٥َُّ َػل

نب دبع اہلل، االفزایع، زرہی، رعفہ، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج وک رمعاؿ نب سیدی، اامسلیع 

است اسؽ کت )رمض( ااحتسہض راہ۔ اوہنں ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اینپ اکشتی شیپ یک۔ رضحت روسؽ رکمی 

ےہ ہکلب اکی رگ اک وخؿ ےہ )سج یک فہج ےس یھبک یھبک وخؿ آاجات ےہ( ذہلا مت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہی ضیح ںیہن 

 لسغ رکول افر امنز ادا رکف۔

 رمعاؿ نب سیدی، اامسلیع نب دبعاہلل، االفزایع، زرہی، رعفہ، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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ابو٣ٌیس، حٔؽ ب٩ ُیَل٪، زہزی، ربیٍ ب٩ س٠امی٪ ب٩ زاؤز، ًبساہلل ب٩ یوسٕ، ہی٥َ ب٩ ح٤یس، ن٤ٌا٪، اوزاعی و  :  راوی

 ْعوہ ب٩ زبير و ٤ًزة ب٨ت ًبساٟزح٩٤، ًائظہ ػسي٘ہ

 ٥ُ ََ َهِی ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ َزاُوَز  ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٤َاُ٪ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ٌِ ا٢َ أَِخبََرنٔی ا٨ُّٟ َٗ  ب٩ُِ ح٤َُِیٕس 

٤ِزَ َواِْلَِو  ًَ ٔ َو َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ا٢َ أَِخبََرنٔی ُْعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ُؽ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ِٔ ِیٕس َوهَُو َح ٌَ یُّ َوأَبُو ٣ُ
٩ًَِ َزاعٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ةُ ب٨ُِِت 

 ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِت أ٦ُُّ َحِٔیَبَة ب٨ُِٔت َجِحٕع ا٣َِزأَةُ  ـَ َِٟت اِسُتٔحی ا َٗ ٖٕ َوهَٔی أُِخُت َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع ًَائَٔظَة  ِو

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ََٟها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ اِسَت ةٔ َٓ ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا  ٔ ٥َ إٔ٪َّ َهٔذه

ـَ  َِٟحِی إَٔذا أَِزبَزَِت ا َٓ  ْٚ ٩ِٜٔ هََذا ْٔعِ َتٔش١ُ َوَل ِِ ََ کَا٧َِت  َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ََلَة  ََٟها اٟؼَّ اِتزُكٔی  َٓ َب٠َِت  ِٗ ِّی َوإَٔذا أَ اَُِتٔشلٔی َوَػل َٓ ُة 

ٔ أُِختَٔها َزی٨ََِب َوهَٔی ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ  ٩ٕ فٔی حُِحَزة َٛ َتٔش١ُ أَِحَیا٧ّا فٔی ٣ٔزِ ِِ ََ ِّی َوکَا٧َِت  َؼل َُ ٕ َو َّی اہللُ  ٟٔک١ُِّ َػََلة ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ َػل  

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی ٣َ ُتَؼل َٓ ُد  ٤َِٟاَئ َوَتِِخُ ٠ُو ا ٌِ َت َٟ  ٔ٦ َّی أَ٪َّ ح٤َُِزَة اٟسَّ ٔ  َحً ََلة ََ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٔ َها َذٟ ٌُ ٤َا ی٨َ٤َِ َٓ 

ی د ، ب ص نب الیغؿ، زرہی، رعفہ نب زریب ف رمعة رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، دبعاہلل نب ویفس، مثیہ نب دیمح، امعنؿ، افز
مع
ایع ف اوب

تنب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج وک وج ہک دبع ارلامحؿ نب وعػ یک اہیلہ رتحمہم ںیھت افر 

 فملس ےس ہلئسم درایتف ایک۔ آپ یلص زبنی تنب شحج یک نہب ںیھت وک ااحتسہض وہایگ۔ ذہلا اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی ضیح ںیہن ےہ ہکلب اکی رگ ےہ۔ بج ضیح ےک دؿ سگر اجںیئ وت لسغ رکول افر امنز ادا رکف۔ سج 

یت ںیھت فتق رھپ ضیح ےک دؿ آاجںیئ وت امنز رتک رک دف۔ رضحت اعہشئ دصہقی ےن اہک ہک رھپ رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج لسغ رفنا

رہ اکی امنز ےک فاےطس۔ اس ےک دعب فہ امنز ادا رفنایت ںیھت افر یھبک رصػ لسغ رفنایت ںیھت۔ اکی بٹ ںیم اینپ نہب زبنی یک 

وکڑھٹی ںیم وج ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس یھت۔ وت وخؿ یک رسیخ اپین ےک افرپ آاجیت رھپ فہ لکن رک روسؽ رکمی 

  فآہل فملس ےک اسھت امنز ادا رفنایت افر ہی وخؿ اؿ وک امنز ےس ہن رفاتک اھت۔یلص اہلل ہیلع

ی د ، ب ص نب الیغؿ، زرہی، رعفہ نب زریب  :  رافی
مع
رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، دبعاہلل نب ویفس، مثیہ نب دیمح، امعنؿ، افزایع ف اوب

 ف رمعة تنب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ طہاب، ْعوہ و ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َو  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَائَٔظَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ َة َو

ِبٔس اٟزَّ  ًَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوَتِحَت  َّی اہللُ  َتِت أ٦َُّ َحِٔیَبَة َخت٨َََة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٔ ٍَ ٔس٨ٔيَن اِسَت ِت َسِب ـَ ٖٕ اِسُتٔحی ِو ًَ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ََ ٔ ٥َ فٔی ذَٟ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ِٜٔ هََذا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ةٔ َوَل ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا  ٔ َهٔذه

 ِّ اَُِتٔشلٔی َوَػل َٓ  ْٚ  یْٔعِ

دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفہ ف رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج وج ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اسیل افر رضحت دبع ارلامحؿ وعػ یک اہیلہ رتحمہم ںیھت اؿ وک است اسؽ کت ااحتسہض 

وہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس مکح رشع درایتف ایک۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ) اک وخؿ( اجری راہ۔ ا

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہی )وخؿ( ضیح ) اک( ںیہن ےہ ہکلب اکی رگ ےس )آ راہ ےہ( مت امنز ادا رکیت روہ۔

 فہ ف رمعة، اعہشئ دصہقیدمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ہ ػسي٘ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ا٦ حِیبہ ب٨ت جحعٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ْعوہ، ًائظ :  راوی

َتِت أ٦ُُّ حَ  ِٔ َِٟت اِسَت ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ِٔیَبَة ب٨ُِٔت َجِحٕع َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا 

َِٟت َیا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتٔش١ُ  اہللٔ َػل ِِ ََ َٓکَا٧َِت  ِّی  اَُِتٔشلٔی َوَػل َٓ  ْٚ ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا َذٟ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِّی أُِسَتَحاُق  ٔن َرُسو٢َ اہللٔ إ

 ٕ  ٟٔک١ُِّ َػََلة

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےھجم )رمض( ااحتسہض ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی اکی رگ ےہ۔ مت لسغ رکول افر امنز ادا فملس ےس درایتف ایک

 رکیت روہ۔ رھپ فہ لسغ ایک رکیت ںیھت رہ اکی امنز ےک فاےطس۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ػسي٘ہ ٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحِیب، جٌرفب٩ ربیٌة، ْعاک ب٩ ٣اَٟ، ْعوہ، ًائظہ :  راوی

أک بِ  ٩ًَِ ْٔعَ َة  ٌَ رَفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َوَة  ٩ًَِ ُْعِ  َٕ ٔ ٩ٔ ٣َاٟ

 ًَ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ٨ََها ًَائَٔظَة أَ٪َّ أ٦َُّ َحِٔیَبَة َسأ َٛ ٨ًََِها َرأَیُِت ٣ٔزِ ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  َِٟت  ا َٗ  ٔ ٦ ٩ِ اٟسَّ

تُ  ـَ َٔ َحِی ِسَر ٣َا کَا٧َِت َتِحبُٔش َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ا٣َُِٜٔی  َّی اہللُ  ََٟها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  َٔ ث٥َُّ اَُِتٔشلٔی٣َِْلَ٪ َز٣ّا 

  
، رعاک نب ناکل، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رفعجنب رب

 

ن عة

ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وخؿ )ااحتسہض( ےک ابرے ںیم مکح رشع درایتف ایک۔ رضحت اعہشئ دصہقی ےن رفناای 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت رک اجؤ ںیم ےن اؿ ےک اپس لسغ رکےن اک بٹ داھکی وج ےک وخؿ ےس رپ اھت۔ روسؽ رکمی 

)ینعی ایھب رفزہ امنز ادا ہن رکف( اسحب ےک اابتعر ےس ایس دقر دؿ رہھٹ اجؤ ہک سج دقر دؿ مت وک ضیح آات اھت اس رمض ےس لبق۔ رھپ 

 مت لسغ رکول افر امنز ادا رکف۔

، رعاک :  رافی

 

 ن عة
 نب ناکل، رعفہ، اعہشئ دصہقی ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رفعجنب رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ا٦ س٤٠ہ :  راوی

اأَِخبََر٧َا  رَفّ ٌِ ٥َِٟ یَِذَُکِ َج ی َو  ُٗتَِیَبُة ٣َزَّّة أَُِخَ

 اؾ ہملس ہی دحثی اسہقب ومضمؿ ےک اطمقب ےہ۔ رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ۔

 اؾ ہملس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ رکان ضیح ےک دعب

     211    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، س٠امی٪ ب٩ يشار، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

 َ ىٔی أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ک ٌِ ََ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ًَِهسٔ ا٧َِت تُ أَِخبََر٧َا  ًَلَی   ٦َ ُٚ اٟسَّ َهَزا

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ََٟها أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة َرُسو٢َ اہللٔ َػل َتِت  ِٔ اِسَت َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًََسَز ا٠ََّٟیالٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٟٔت٨َُِوزِ  َ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

 َٗ  ٔ ِهز ًَّٟٔی کَا٧َِت َتٔحیُف ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٔ ا إَٔذا َواِْلَیَّا٦ َٓ  ٔ ِهز ََ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٔ ِسَر ذَٟ َٗ ََلَة  ٠َِتتِرُِک اٟؼَّ َٓ َّٟٔذی أََػابََها  ِب١َ أَِ٪ ُئؼیَبَها ا

ِّی رٔفِ ث٥َُّ ُٟٔتَؼل َِ َتٔش١ِ ث٥َُّ َٟٔتِشَت ِِ ٠َِت َٓ  ََ ٔ ِت َذٟ َٔ  َخ٠َّ

اخوتؿ ےک وخؿ اجری راتہ اھت وت مکح رشع  ہبیتق، ناکل، انعف، امیلسؿ نب اسیر، اؾ ہملس، دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اکی

درایتف ایک ایگ۔ اس ےک ےئل اؾ ہملس ریض اہلل ہنع ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم درایتف ایک۔ آپ یلص 

س رمض ےس لبق امنز رتک رک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت اؿ دونں افر راوتں وک امشر رکول ہک نج ںیم ضیح اجری راتہ اھت۔ ا

دف اےنت دونں کت رہ ناہ ںیم۔ رھپ سج فتق اس دقر دؿ سگر اجںیئ وت مت لسغ رکول افر وگنلٹ ابدنھ ول )اکی ڑپکا ای رفیئ اک اھپہی ای 

 یٹنیپ( رشؾ اگہ رپ رھک ول رھپ امنز ادا رکف۔

 ہبیتق، ناکل، انعف، امیلسؿ نب اسیر، اؾ ہملس :  رافی

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

  

 ظفل ارقآء یک رشیع رعتفی ف مکح

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ظفل ارقآء یک رشیع رعتفی ف مکح

     212    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابزاہی٥، اسحاٚ ب٩ بَک، وہ اپ٨ے واٟس سے، یزیس ب٩ ًبساہلل، ابوبَک ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزة، ربیٍ ب٩ س٠امی٪ ب٩ زاؤز ب٩  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ



 

 

ثَىٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ بََِکٕ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ َزاُوَز ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَِبسٔ اہللٔ  أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی أَبٔی 

ًَِبسٔ اٟزَِّح٤َ  ًَّٟٔی کَا٧َِت َتِحَت  ًَائَٔظَة أَ٪َّ أ٦َُّ َحِٔیَبَة ب٨َِٔت َجِحٕع ا  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٕس  ََّها بََِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٖٕ َوأ٧َ ِو ًَ ٩ٔ ب٩ِٔ 

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َُٓذَٔکَ َطأ٧َُِها َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِت ََل َتِلُهزِ  ـَ ْة ٩ِ٣ٔ اِسُتٔحی ـَ ِٛ ٨ََّٜٔها َر ةٔ َوَل ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا ََّها  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ

 ََ ٔ َس َذٟ ٌِ ََ ََلَة ث٥َُّ َت٨ُِوزِ ٣َا  ٠َِتتِرُِک اٟؼَّ َٓ ََٟها  ًَّٟٔی کَا٧َِت َتٔحیُف  ئَٔها ا ِسَر رَقِ َٗ ٠ِت٨َُِوزِ  َٓ ٕ اٟزَّح٥ٔٔ  َتٔش١ِ ٨ًَِٔس ک١ُِّ َػََلة ِِ ٠َِت َٓ   

نب اربامیہ، ااحسؼ نب رکب، فہ اےنپ فادل ےس، سیدی نب دبع اہلل، اوبرکب نب دمحم، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی  رعیب نب امیلسؿ نب داؤد

ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج رضحت دبعارلنمح نب وعػ یک اہیلہ رتحمہم ںیھت۔ اؿ وک ااحتسہض )اک رمض( القح وہایگ افر فہ یسک 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اؿ اک ذترکہ ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی فتق یھب اپک ںیہن وہیت ںیھت روسؽ رک

ضیح ںیہن ےہ ہکلب اکی وچٹ ےہ رمح یک مت اےنپ دؿ یک دعتاد رپ وغر رک ول۔ سج دقر دؿ وک اس وک ضیح آات اھت۔ رھپ امنز وھچڑ دے 

 رکف۔ اؿ دونں ںیم۔ اس ےک دعب رہ اکی امنز ےک ےئل لسغ

 رعیب نب امیلسؿ نب داؤد نب اربامیہ، ااحسؼ نب رکب، فہ اےنپ فادل ےس، سیدی نب دبعاہلل، اوبرکب نب دمحم، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رشیع رعتفی ف مکحظفل ارقآء یک 

     213    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، سٔیا٪، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ًَائَٔظَة أَ٪َّ أ٦َُّ   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا َحِٔیَبَة ب٨َِٔت َجِحٕع کَا٧َِت  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

٤ََّا هُ  ٔة إ٧ٔ ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ َشأ َٓ ٍَ ٔس٨ٔيَن  ِشَتَحاُق َسِب أ٣َََزَها أَِ٪ َتتِرَُک َُ َٓ  ْٚ َو ْٔعِ

 َُ َتٔش١َ َو ِِ ََ تَٔها َو ـَ ائَٔها َوَحِی ِسَر أرَِقَ َٗ ََلَة  ٕ اٟؼَّ َتٔش١ُ ٨ًَِٔس ک١ُِّ َػََلة ِِ ََ َٓکَا٧َِت  َِّی   َؼل



 

 

دمحم نب ینثم، ایفسؿ، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج وک ااحتسہض است اسؽ کت اجری راہ۔ 

رفناای ہی ضیح ںیہن ےہ ہکلب  اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اکی رگ ےہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک امنز رتک رک دےنی اک رفناای۔ )ناوہاری آےن ےک دونں کت( رھپ لسغ رک 

 ےک امنز ادا رکےن اک۔ نان ہچ فہ رہ اکی امنز ےک ےئل لسغ رفناای رکیت ںیھت۔

 اعہشئ دصہقیدمحم نب ینثم، ایفسؿ، زرہی، رمعة،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ظفل ارقآء یک رشیع رعتفی ف مکح

     214    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوحِیب، بٜير ب٩ ًبساہلل، ا٨٤ٟذر ب٩ ٣ِيرة، ْعوہ، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت جحعًیسی ب٩ ح٤از، ٟیث، یزیس ب٩  :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ از ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ َح٤َّ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا

اك٤َٔ  َٓ َوَة أَ٪َّ  ٦َ ُْعِ َِٟیهٔ اٟسَّ ٔ َِٜت إ َظ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ََّها أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ثَِت أ٧َ ََٟها َرُسو٢ُ َة ب٨َِٔت أَبٔی حَُِِیٕع َحسَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  

 َُ ََل  َٓ ُؤٔک  ا٧ُِوزٔی إَٔذا أََتأک رُقِ َٓ  ْٚ ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا ذَٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ِّی ٣َا بَيَِن اہللٔ َػل زٔی ث٥َُّ َػل َتَلهَّ َٓ ُؤٔک  إَٔذا ٣َزَّ رُقِ َٓ َؼ١ِّ 

ِس َرَوی َهَذا ا َٗ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ا٢َ أَبُو  َٗ اَئ َحِیْف  ًَلَی أَ٪َّ اِْلرَِقَ ٟٔی١ُ  ٔئ َهَذا اٟسَّ ُِِٟقِ ٔلَی ا ٔئ إ ُِِٟقِ َوَة ا َِٟحٔسیَث هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ

٥ِ یَِذَُکِ ٓٔی َٟ َوَة َو ٨ِ٤ُِٟٔذُر ٩ًَِ ُْعِ  هٔ ٣َا َذََکَ ا

یسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، ریکب نب دبع اہلل، اذنملر نب ریغمة، رعفہ، رضحت اف ہم تنب شحج رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ےہ۔ ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر وخؿ آےن یک اکشتی یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی اکی رگ 

 دیتھکی روہ بج اہمترا رقء ینعی )ضیح( اجری وہ وت امنز ادا ہن رکف۔ رھپ بج اہمترا رقء الچ اجےئ )ینعی ضیح دنب وہ اجےئ( وت مت دفرسے

 ضیح کت امنز ادا رکف۔ رھپ سج فتق دفرسا ضیح آےئ وت مت امنز زپانھ رتک رک دف۔



 

 

 دبعاہلل، اذنملر نب ریغمة، رعفہ، رضحت اف ہم تنب شحجیسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، ریکب نب  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ظفل ارقآء یک رشیع رعتفی ف مکح

     215    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبسة و وٛیٍ و ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت  :  راوی

 جحع

ث٨ََا هَٔظا٦ُ بِ  اُٟوا َحسَّ َٗ اؤیََة  ٌَ ٍْ َوأَبُو ٣ُ ِبَسةُ َوَوٛٔی ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أَب َوَة  ًَائَٔظَة ٩ُ ُْعِ  ٩ًَِ یهٔ 

اك٤َُٔة ب٨ُِٔت أَبٔی حَُِِیٕع  َٓ َِٟت َجائَِت  ا َٗ  َُ أََز َٓ ََل أَكُِهزُ أَ َٓ ِّی ا٣َِزأَْة أُِسَتَحاُق  ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل إ

 ْٚ ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا َذٟ ا٢َ ََل إ٧ٔ َٗ ََلَة  ٦َ  اٟؼَّ َٔ اٟسَّ ٨ِ ًَ أُِشلٔی  َٓ ََلَة َوإَٔذا أَِزبَزَِت  ََٓسعٔی اٟؼَّ ُة  ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ َٓإَٔذا أَ ٔة  ـَ َِٟحِی َِٟیَص بٔا َو

ِّی  َوَػل

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة ف فعیک ف اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم تنب شحج دختم وبنی 

آہل فملس ںیم احرض وہںیئ افر اہک ہک ھجم وک )رمض( ااحتسہض راتہ ےہ سج ےس ںیم اپک یہ ںیہن ریتہ۔ ایک ںیم امنز یلص اہلل ہیلع ف

رتک رکدفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیہن ہی رگ ےہ ضیح ںیہن ےہ۔ سج فتق ضیح ےک دؿ آںیئ وت مت امنز رتک 

  وخؿ دوھ ڈاول افر امنز ادا رکف۔رک دف۔ رھپ سج فتق ضیح ےک دؿ سگر اجںیئ وت

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة ف فعیک ف اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم تنب شحج :  رافی

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

  



 

 

 احتسمہض ےک لسغ ےک قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض ےک لسغ ےک قلعتم

     216    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ

َُّه ْٔعِ  ََٟها أ٧َ ٥َ ٗٔی١َ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٨َِها أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٣ُِشَتَحاَؿّة  ِهزَ ًَ َ اٟوُّ أ٣َُٔزِت أَِ٪ تَُؤَخِّ َٓ ًَا٧ْٔس   ْٚ

َُٟه٤َاَو  َتٔش١َ  ِِ ََ ٌَٔظاَئ َو ِٟ ١َ ا حِّ ٌَ َُ زَٔب َو ِِ ٤َِٟ َ ا َُٟه٤َا ُُِشَّل َواحّٔسا َوتَُؤَخِّ َتٔش١َ  ِِ ََ َِرَ َو ٌَ ِٟ ١َ ا حِّ ٌَ َتٔش١َ  َُ ِِ ََ ُُِشَّل َواحّٔسا َو

ِبٔح ُُِشَّل َواحّٔسا  َٟٔؼََلةٔ اٟؼُّ

ےس رفاتی ےہ ہک احتسمہض وعرت وک دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی 

 اک فملس ںیم ہی اہک ایگ ہک ہی اکی رگ ےہ وج ےک دنب ںیہن وہیت افر مکح رفناای ایگ اس وک امنز رہظ ںیم اتریخ افر امنز رصع ںیم دلجی رکےن

اتریخ رکےن افر امنز اشعء ںیم دلجی اک افر دفونں افر دفونں امنزفں ےک ےئل اکی لسغ رکےن اک۔ اس رطہقی ےس امنز رغمب ںیم 

 فتق یک امنزفں ےک ےئل اکی لسغ اک۔ رھپ رجف ےک ےئل اکی لسغ رکےن اک۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 افنس ےک دعب لسغ رکےن ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 افنس ےک دعب لسغ رکےن ےس قلعتم

     217    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ہ، جزیز، یحٌی ب٩ سٌیس، جٌرف ب٩ ٣ح٤س، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ُس  ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٕس  رَفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ًَِبسٔ اہللٔ  ب٩ُِ 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٔة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٔ ُِٟح٠َِی َٔٔشِت بٔٔذی ا ا٢َ ْٔلَبٔی بََِکٕ ٣ُزَِها أَِ٪ فٔی َحٔسیٔث أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت ٤ًَُِیٕص حٔيَن نُ َٗ هٔ َوَس٥ََّ٠ 

َتٔش١َ َوتُه١َّٔ  ِِ ََ 

دمحم نب دقاہم، رجری، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اامسء تنب سیمع یک احتل ےک قلعتم 

 وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہلئسم درایتف ایک ایگ ہک بج اؿ وک افنس اک وخؿ اجری وہا اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم

 اوبرکب دصقی ےس رفناای ہک مت اؿ وک لسغ رکےن اک مکح رکف افر ارحاؾ ابدنےنھ اک مکح رکف۔

 دمحم نب دقاہم، رجری، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ااختسہض افر ضیح ےک وخؿ ےک درایمؿ رفؼ ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااختسہض افر ضیح ےک وخؿ ےک درایمؿ رفؼ ےس قلعتم

     218    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣َىی، اب٩ ابو ًسی، ٣ح٤س، ًبساہلل اب٩ ٤ًزو ب٩ ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ، اب٩ طہاب، ْعوہ ب٩ زبير، حرضت  :  راوی

 ٓاك٤ہ



 

 

٤ََة ب٩ِٔ  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ٕس َوهَُو اب٩ُِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ إؾ  َّٗ ٩ًَِ  َو ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَهإب 

 َّ ََٟها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ِشَتَحاُق  َُ ََّها کَا٧َِت  اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت أَبٔی حَُِِیٕع أ٧َ َٓ  ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا کَاَ٪ ُْعِ ًَ ی اہللُ 

 ٩ًَِ أ٣َِٔشکٔی  َٓ  ُٖ َز ٌِ َّهُ َز٦ْ أَِسَوزُ ُي إ٧ٔ َٓ َِٟحِیٔف  ْٚ َز٦ُ ا ٤ََّا هَُو ْٔعِ َٓإ٧ٔ لٔی  َتَوؿَّ َٓ إَٔذا کَاَ٪ اِْلََخُ  َٓ ََلةٔ   اٟؼَّ

دمحم نب ینثم، انب اوب دعی، دمحم، دبعاہلل انب رمعف نب ب ہمق نب فاقص، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اف ہم ےس رفاتی ےہ ہک 

اہلل ہیلع فآہل فملس ہن اراشد رفناای ضیح اک اکےل رگن اک رضحت اف ہم تنب ایب شیبح وک ااحتسہض القح وہایگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص 

وہات ےہ وج ہک انشتخ رک ایل اجات ےہ سج فتق اس رطہقی ےس وخؿ آےئ وت امنز رتک رک دف۔ رھپ سج فتق دفرسی مسق اک وخؿ آےئ 

 (وت مت فوض رکف۔ اس ےیل ہک فہ اکی رگ ےہ )ینعی اکی رگ ےس وبہج  رامری وخؿ آات ےہ

  نب ینثم، انب اوب دعی، دمحم، دبعاہلل انب رمعف نب ب ہمق نب فاقص، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اف ہمدمحم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااختسہض افر ضیح ےک وخؿ ےک درایمؿ رفؼ ےس قلعتم

     219    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، اب٩ ابوًسی، ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، اب٩ ابوًسی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، اب٩ طہاب، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ًَٔسٓیٕ َهَذا  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َٗ َّی َحسَّ ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ِ٣ٔ َٛٔتابٔهٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

اك٤َٔةَ  َٓ ًَائَٔظَة أَ٪َّ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٤ِزٕو  ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوهٔ  ِٔ ٔ ب٨َِٔت أَبٔی حَُِِیٕع کَا٧َِت  ًَٔسٓیٕ ٩ِ٣ٔ ح

َٟهَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِشَتَحاُق  أ٣َِٔش َُ َٓ  ََ ٔ إَٔذا کَاَ٪ َذٟ َٓ  ُٖ َز ٌِ َِٟحِیٔف َز٦ْ أَِسَوزُ ُي ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ َز٦َ ا ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل کٔی 

َُيِرُ  َِٟحسٔیَث  ِس َرَوی َهَذا ا َٗ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ ِّی  لٔی َوَػل َتَوؿَّ َٓ ََلةٔ َوإَٔذا کَاَ٪ اِْلََخُ  ٥ِ یَِذَُکِ أََحْس ٨ِ٣ُٔه٥ِ ٣َا اٟؼَّ َٟ َواحٕٔس 

 ُ٥٠ًَِ الَی أَ ٌَ ََ ًَٔسٓیٕ َواہللُ  ُه اب٩ُِ أَبٔی   َذََکَ



 

 

دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، دمحم نب رمعف، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ضیح اک اکےل رگن اک وہات ےہ وج ہک  تنب ایب شیبح وک ااحتسہض القح وہایگ وت

انشتخ رک ایل اجات ےہ سج فتق اس رطح ےس وخؿ آےئ وت مت امنز رتک رک دف۔ رھپ سج فتق دفرسی مسق اک وخؿ اجری وہ وت مت فوض 

 زے رتک رکان اچےیہ(۔رکف ویکہکن فہ اکی رگ ےہ )افر اس رگ ےک ےنہب ےس امنز رف

 دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، دمحم نب رمعف، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےک درایمؿ رفؼ ےس قلعتمااختسہض افر ضیح ےک وخؿ 

     220    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از، اب٩ زیس، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ اْز َوهَُو اب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔیٕ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ هَٔظا٦

َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ َشأ َٓ َٓاك٤َُٔة ب٨ُِٔت أَبٔی حَُِِیٕع  ِت  ـَ َِٟت اِسُتٔحی ا َٗ ٨َِها  ِّی أُِسَتَحاُق ًَ ٔن  َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ

 َُ أََز َٓ ََل أَكُِهزُ أَ إَٔذا أَ  َٓ َٓ ٔة  ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا ْٚ َو ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا ذَٟ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََلَة  ُة اٟؼَّ ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ

 ْٚ ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا َذٟ إ٧ٔ َٓ لٔی  ٦ٔ َوَتَوؿَّ َٔ أَثََز اٟسَّ ٨ِ ًَ َٓأُِشلٔی  ََلَة َوإَٔذا أَِزبََزِت  ا٢َ ََٓسعٔی اٟؼَّ َٗ ِش١ُ  ُِ ِٟ ا َٓ ُه  َٟ ٔة ٗٔی١َ  ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا َو

لٔی َُ  َِٟحٔسیٔث َوَتَوؿَّ ٥ُ٠ًَِ أََحّسا َذََکَ فٔی َهَذا ا ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََل أَ ا٢َ أَبُو  َٗ َُّ ٓٔیهٔ أََحْس  ََ ََل َيُظ ٔ ِس َرَوی َذٟ َٗ ازٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َو يَِر َح٤َّ

٥َِٟ یَ  ٩ًَِ هَٔظا٦ٕ َو لٔیَُيِرُ َواحٕٔس   ِذَُکِ ٓٔیهٔ َوَتَوؿَّ

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، انب زدی، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم تنب ایب شیبح وک ااحتسہض القح 

 ااحتسہض وہایگ۔ اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک افر اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم

وہایگ ےہ افر ںیم اپک یہ ںیہن وہیت ایک ںیم امنز رتک رک دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی اکی رگ اک وخؿ ےہ ضیح 



 

 

ںیہن ےہ سج فتق ضیح آای رکے وت مت امنز وھچڑ دای رکف رھپ سج فتق ضیح متخ وہ اجےئ وت وخؿ اک اشنؿ دوھ ڈاول افر فوض رکف اس 

ہی اکی رگ ےہ ضیح ںیہن ےہ یسک ےن رعض ایک ہک ایک ایسی وصرت ںیم لسغ رکے؟ اوہنں ےن اہک ہک لسغ ںیم ایک ہبش ےئل ہک 

 ےہ یسک وک اس ںیم کش ف ہبش ںیہن ےہ بلطم ہی ےہ ہک ضیح ےس اپک وہےن ےک دعب لسغ رکان وت رضفری ےہ۔

 ہشئ دصہقیییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، انب زدی، اشہؾ نب رعفہ، اع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااختسہض افر ضیح ےک وخؿ ےک درایمؿ رفؼ ےس قلعتم

     221    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

٨ًَِهَ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس اك٤َُٔة ب٨ُِٔت أَِخبََر٧َا  َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟت  ا َٗ ا 

َِٟحیِ أَبٔی حَُِِیٕع یَا َرُسو٢َ اہللٔ ََل أَكِهُ  َِٟیَشِت بٔا ْٚ َو ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا َذٟ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََلَة  َُ اٟؼَّ أََز َٓ ةٔ زُ أَ ـَ

ِّی ٦َ َوَػل َٔ اٟسَّ ٨ِ ًَ َٓأُِشلٔی  ِسُرَها  َٗ َٓإَٔذا َذَهَب  ََلَة  ََٓسعٔی اٟؼَّ ُة  ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ إَٔذا أَ َٓ 

ناکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم تنب ایب شیبح ےن رعض ایک ای روسؽ  ہبیتق نب دیعس،

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اپک ںیہن وہیت وہں وت ایک ںیم امنز رتک رک دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی وخؿ وت

 آےئ ینعی فہ دؿ آںیئ ہک بج اس رمض ےک ادنر التبم وہےن ےس لبق ضیح آای رکات اکی رگ اک ےہ ضیح ںیہن ےہ سج فتق ضیح

اھت وت مت امنز وھچڑ دف۔ رھپ سج فتق فہ زناہن سگر اجےئ وت وخؿ دوھ رک امنز ادا رکف۔ )بلطم ہی ےہ ہک لسغ رکےن ےک دعب امنز ادا 

 رکف۔ اسیج ہک اخبری رشفی یک رفاتی ںیم فاضتح ےس ذموکر ےہ(۔

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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



 

 

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااختسہض افر ضیح ےک وخؿ ےک درایمؿ رفؼ ےس قلعتم

     222    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو اطٌث، خاٟس ب٩ حارث، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ُت هَٔظا٦َ ب٩َِ ُْعِ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٔث  ٌَ بٔی ًَائَٔظَة أَ٪َّ ب٨َِٔت أَ  أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِط

ا٢َ َخأْٟس  َٗ  ْٚ ٤ََّا هَُو ْٔعِ ا٢َ ََل إ٧ٔ َٗ ََلَة  أَِتزُُک اٟؼَّ َٓ ِّی ََل أَكُِهزُ أَ ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َٗ ةٔ  حَُِِیٕع  ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا ٠ًََِیهٔ َو أُِت  ٓامَٔی رَقَ

أُِش  َٓ ََلَة َوإَٔذا أَِزبََزِت  ََٓسعٔی اٟؼَّ ُة  ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ إَٔذا أَ ِّیَٓ ٦َ َوَػل َٔ اٟسَّ ٨ِ ًَ  لٔی 

اوب اثعش، اخدل نب احرث، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبشیبح یک ڑلیک رضحت اف ہم ےن رعض ایک ای 

 ہی اکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اپک ںیہن وہیت ایک ںیم امنز زپانھ رتک رکدفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای

رگ ےہ افر ضیح ںیہن ےہ۔ سج فتق ضیح آےئ وت امنز رتک رکدف رھپ بج ضیح دنب وہاجےئ وت مت وخؿ وک دوھ رک لسغ رکف افر امنز 

 ادا رکف۔

 اوب اثعش، اخدل نب احرث، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 یبنج صخش وک رہھٹے وہےئ اپین ںیم سھگ رک لسغ رکےن یک اممتعن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش وک رہھٹے وہےئ اپین ںیم سھگ رک لسغ رکےن یک اممتعن

     223    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير، ابو سائب، ابوہزیزہ :  راوی

َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َوا َِٟحارٔٔث أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا هَُزیَِزَة َي َّهُ َس٤ٔ ائٔٔب أَِخبََرُه أ٧َ ٕ أَ٪َّ أَبَا اٟشَّ َٜيِر ُ ٥ِ فٔی ٩ًَِ ب ُٛ َتٔش١ِ أََحُس ِِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َي ًَ

ائ٥ٔٔ َوهَُو ُج٨ُْب  ٤َِٟأئ اٟسَّ  ا

ؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، اوب اسبئ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل امیلس

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ ہن رکے سج فتق ہک فہ صخش احتل 

 انجتب ںیم وہ۔

 ؤد ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، اوب اسبئ، اوبرہریہامیلسؿ نب دا :  رافی

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

  

 رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رک ےن ےک دعب لسغ رکان ونممع ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب رک ےن ےک دعب لسغ رکان ونممع ےہرہھٹے وہےئ اپین ںیم 

     224    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس ٣ِقی، سٔیا٪، ابوز٧از، ٣وسٰی ب٩ ابو٤ًَا٪، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ی  ٤ُِِِٟقٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٤َاَ٪  َِ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَبٔی ًُ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  َیاَ٪  ِٔ ُس

َتٔش  ِِ ٤َِٟأئ اٟزَّاٛٔٔس ث٥َُّ َي ٥ِ فٔی ا ُٛ ٩ََّٟ أََحُس ا٢َ ََل یَبُو َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ١ُ ٨ِ٣ٔهُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

دی رقمی، ایفسؿ، اوبزاند، ومٰیس نب اوبامثعؿ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب دبعاہلل نب سی



 

 

 ےن اراشد رفناای مت ںیم ےس وکیئ صخش رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب ہن رکے افر رھپ اس ےس لسغ رکے۔

 اوبامثعؿ، اوبرہریہ دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی، ایفسؿ، اوبزاند، ومٰیس نب :  رافی

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

  

 ابب رات ےک رشفع ہصح ںیم لسغ رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ابب رات ےک رشفع ہصح ںیم لسغ رکان

     225    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ہظا٦، ٣د٠س، سٔیا٪، ابواٌَٟلء، ًبازة ب٩ ٧سی، ُـیب ب٩ حارث :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ ٧َُسٓیٕ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ  َّهُ أَِخبََر٧َا  َِٟحارٔٔث أ٧َ ٕٔ ب٩ِٔ ا ِی ـَ ُُ ٩ِ

ًَائَٔظَة  َِٟت ُرب٤ََّا اُِ َسأ٢ََ  ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتٔش١ُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِِ ٨ًََِها أَیُّ ا٠َِّٟی١ٔ کَاَ٪ َي ٢َ ا٠َِّٟی١ٔ َرضَٔی اہللُ  َتَش١َ أَوَّ

ّة  ٌَ ٔ َس ١َ فٔی اِْل٣َِز ٌَ َّٟٔذی َج َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ٠ُُِٗت ا ُه   َوُرب٤ََّا اَُِتَش١َ آَٔخَ

ن ت  نب احرث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اؾ اوملنینم اعہشئ دصہقی یک دختم رمعف نب اشہؾ، دلخم

 

 

 

ع
، ایفسؿ، اوباالعلء، ابعدة نب یسن، 

ںیم احرض وہا افر اؿ ےس درایتف ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک سک ہصح ںیم لسغ رفناےت ےھت؟ اعہشئ 

رخی ہصح ںیم لسغ رفناےت ےھت۔ ںیم ےن اہلل اک رکش ادا ایک افر اہک ہک اس اپک رب دصہقی ےن رفناای یھبک رشفع ہصح ںیم افر یھبک آ

 ااعلنیمل اک رکشف ااسحؿ ےہ ہک سج ےن )وہستل افر( اجنگشئ ریھک۔

ن ت  نب احرث :  رافی

 

 

 

ع
 رمعف نب اشہؾ، دلخم، ایفسؿ، اوباالعلء، ابعدة نب یسن، 

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

  



 

 

 رات ےک ادتبایئ ای آرخی ہصح ںیم لسغ ایک اج اتکس ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک ادتبایئ ای آرخی ہصح ںیم لسغ ایک اج اتکس ےہ؟

     226    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از، بزز، ًبازة ب٩ ٧سی، ُـیٕ ب٩ حارث :  راوی

یِ  ـَ ُُ ٩ًَِ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ ٧َُسٓیٕ   ٕ ٩ًَِ بُزِز اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔیٕ  ا٢َ َزَخ٠ُِت ٕٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ َٗ َِٟحارٔٔث  ا

َتٔش  ِِ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت أَکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُِٟتَها  َ َشأ َٓ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٔ ًَلَی  ه ٢ٔ ا٠َِّٟی١ٔ أَِو ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ ١ُ ٩ِ٣ٔ أَوَّ

ٟٔهٔ َوُربَّ  ََ ُرب٤ََّا اَُِتَش١َ ٩ِ٣ٔ أَوَّ ٔ َِٟت ک١َُّ َذٟ ا ّة َٗ ٌَ ٔ َس ١َ فٔی اِْل٣َِز ٌَ َّٟٔذی َج َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ٠ُُِٗت ا  ٔ ه  ٤َا اَُِتَش١َ ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ

ن ف نب احرث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اؾ اوملنینم اعہشئ دصہقی یک دختم ںیم 

 

 

 

ع
ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ربد، ابعدة نب یسن، 

 فآہل فملس رات ےک آاغز ںیم لسغ رفناای رکےت ےھت ای رات ےک آرخ ںیم؟ احرض وہا افر اؿ ےس درایتف ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک لمع افر ومعمؽ دفونں رطہقی ےس اھت یھبک رات ےک رشفع ہصح ںیم افر یھبک آرخ رات 

 ےہ سج ےن فتعس فاجنگشئ ریھک۔ ںیم۔ ںیم ےن نس رک رب دقفس اک رکش ادا ایک افر اہک ہک اس رپفرداگر اک رکش

ن ف نب احرث :  رافی

 

 

 

ع
 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ربد، ابعدة نب یسن، 

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

  

 لسغ ےک فتق رپدہ ای آڑ رکےن ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دہ ای آڑ رکےن ےس قلعتملسغ ےک فتق رپ



 

 

     227    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣حاہس ب٩ ٣وسی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، یحٌی ب٩ وٟیس، ٣ح١ ب٩ خ٠یٔہ، ابوس٤ٍ :  راوی

ا٢َ  َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِهٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ٣ُٔح١ُّ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُحاهُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسی  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیٔس  ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ ا َحسَّ

 ٔ کَاَ٪ إ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ُِت أَِخُس٦ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ِٔح  ثَىٔی أَبُو اٟشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َة  َٔ ِّٟىٔی َخ٠ٔی ا٢َ َو َٗ َتٔش١َ  ِِ َذا أََراَز أَِ٪ َي

 َٗ ِّٟیهٔ  أَُو َٓ اَک  َٔ أَِستُرُُه بٔهٔ َٗ َٓ اَی  َٔ 

ل نب ہفیلخ، اوبعمس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 
ح 
م

اجمدہ نب ومیس، دبعارلنمح نب دہمی، ییحی نب فدیل، 

رک  فآہل فملس یک دختم ایک رکات اھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ رکےن اک ارادہ رفناےت وت ھجم ےس رفناےت تشپ ریھپ

 ڑھکے وہ اجؤ۔ ںیم تشپ ریھپ رک ڑھکا وہ اجات افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )اینپ آڑ( ںیم اپھچ اتیل۔

ل نب ہفیلخ، اوبعمس :  رافی
ح 
م

 اجمدہ نب ومیس، دبعارلنمح نب دہمی، ییحی نب فدیل، 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےک فتق رپدہ ای آڑ رکےن ےس قلعتم

     228    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣زة، ً٘ی١ ب٩ ابوكاٟب، ا٦ ہانیيٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤، ٣اَٟ،  :  راوی

ًَ٘ٔی١ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُزََّة ٣َِولَی  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أ٦ُِّ َها٧ٕٔئ أَِخبََر٧َا َي ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب 

ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ََّها َذَهَبِت إ ٨ًََِها أ٧َ َش٤ََّ٠ِت َرضَٔی اہللُ  َٓ ِوٕب  ََ ٔ ِشتُرُُه ب ََ اك٤َُٔة  َٓ َتٔش١ُ َو ِِ َوَجَسِتُه َي َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ٥َ َیِو٦َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

 ّٔ إت فٔی ثَِوٕب ٠ِ٣َُتٔح ٌَ َٛ َّی ث٤ََانَٔی َر ََٓؼل ا٦َ  َٗ َْ ٩ِ٣ٔ ُُِش٠ٔهٔ  ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ ٠ُُِٗت أ٦ُُّ َها٧ٕٔئ  ا٢َ ٩ِ٣َ َهَذا  َ٘  ا بٔهٔ َٓ

نب اربامیہ، دبعارلنمح، ناکل، اوبرمة، لیقع نب اوباطبل، اؾ اہین ےس رفاتی ےہ ہک سج رفز ہکم رکمہم حتف وہا فہ دختم وقعیب 



 

 

ی ہ فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک لسغ رفنا رےہ ےھت افر رضحت اف ہم اکی 
ہ عل
لل
وبنی یلص ا

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ۔ ںیم ےن اؿ وک السؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وکؿ ڑپکے یک آڑ ےئک وہےئ ںیھت 

ےہ؟ ںیم ےن اہک ہک اؾ اہین وہں۔ رھپ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ ےس افرغ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ںیم سج وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےٹیپل وہےئ ےھت۔ےن ڑھکے وہ رک آھٹ راعکت ادا رفناںیئ اکی ڑپکے 

 وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، ناکل، اوبرمة، لیقع نب اوباطبل، اؾ اہین :  رافی

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

  

  ےہ؟اپین یک سک دقر دقمار ےس لسغ ایک اج اتکس

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین یک سک دقر دقمار ےس لسغ ایک اج اتکس ےہ؟

     229    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًِیس، یحٌی ب٩ زَکیا، ب٩ ابوزائسة، ٣وسٰی جہىی :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًَُِِیٕس  َسٕح َحزَِرتُهُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٘ ُتَٔی ٣َُحاهْٔس َٔ ا٢َ أ َٗ ُِٟحَهىٔیِّ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ا یَّا ب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة  ب٩ُِ َزََکٔ

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِها أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  ثَِتىٔی  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ٔ ث٤ََا٧َٔیَة أَِركَا٢ٕ  َتٔش١ُ ب ِِ ١َِٔ َهَذا٥ََّ٠ کَاَ٪ َي ٔ٤ 

دمحم نب دیبع، ییحی نب زرکای، نب اوبزادئة، ومٰیس ینہج ےس رفاتی ےہ رضحت اجمدہ اکی ایپہل ےل رک احرض وہےئ۔ ںیم ےن اس اک ادنازہ 

ایک وت اس ںیم آھٹ رلط اپین اھت۔ ینعی اکی اصع اس اک فزؿ اھت وج ہک رقتةی اچر ریس اک وہات ےہ۔ اس ےک دعب اوہنں ےن ھجم ےس 

ثی ایبؿ یک۔ اوہنں ےن اعہشئ دصہقی ےس انس ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دقر دقمار اپین ےس لسغ رفناای رکےت دح

 ےھت۔

 دمحم نب دیبع، ییحی نب زرکای، نب اوبزادئة، ومٰیس ینہج :  رافی



 

 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین یک سک دقر دقمار ےس لسغ ایک اج اتکس ےہ؟

     230    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، طٌبہ، ابوبَک ب٩ حٔؽ، ابو س٤٠ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  و٢ُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ ُت أَبَا َس٤َ٠ََة َي ٌِ ٕؽ َس٤ٔ ِٔ ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ َح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  َحسَّ

َّی اہللُ ٩ًَِ ُُِش١ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َها  َٟ َ َشأ َٓ ٔة  ًَ ٨ًََِها َوأَُخوَها ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ًَلَی  َس َزَخ٠ُِت  َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ًَِت بٔإ٧َٔإئ  

ًَلَی َرأِٔسَها ثَََلثّا َُِت  َٓأََِفَ اَُِتَش٠َِت  َٓ َشتَرَِت ٔستِّرا  َٓ  َٕ ِسَر َػا َٗ  ٓٔیهٔ ٣َاْئ 

دمحم نب دبعاالیلع، ہبعش، اوبرکب نب ب ص، اوب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت اعہشئ دصہقی اک اھبیئ )دفدھ رشکی اھبیئ( 

دفونں رضحت اعہشئ دصہقی یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رضحت اعہشئ دصہقی ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ناای رکےت ےھت؟ اوہنں ےن اکی ربنت بلط رفناای ہک سج ںیم اکی اصع اپین اھت۔ رھپ رپدہ ہیلع فآہل فملس سک رطہقی ےس لسغ رف

 ڈاؽ رک لسغ رفناای وت رس ےک افرپ نیت رمہبت اپین ڈاال۔

 دمحم نب دبعاالیلع، ہبعش، اوبرکب نب ب ص، اوب ہملس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین یک سک دقر دقمار ےس لسغ ایک اج اتکس ےہ؟

     231    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ طہاب، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ََّها  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َحسَّ

٨ُِت أََُِتٔش١ُ أ٧ََا َوهَُو فٔی إ٧َٔإئ َواحٔسٕ  ُٛ ُٚ َو ِٟرَفَ َسٔح َوهَُو ا َ٘ ِٟ َتٔش١ُ فٔی ا ِِ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي

انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی بٹ ےس  ہبیتق نب دیعس، ثیل،

لسغ رفناےت ےھت ہک سج ںیم اکی رفؼ اپین آات اھت زین ںیم افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لم رک اکی یہ ربنت ےس لسغ رکےت 

 ےھت۔

 رعفہ، اعہشئ دصہقیہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین یک سک دقر دقمار ےس لسغ ایک اج اتکس ےہ؟

     232    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ جبر، ا٧ص ب٩ ٣اَٟسویس ب٩ نَر،  :  راوی

 َٗ  ٕ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َجبِر  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ و٢ُ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ُ٘ َٕ َي ٔ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  َتٔش١ُ بَٔد٤َِشةٔ ٣َکَاكٔیَّ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِِ ُّٜوٕک َوَي ُ ب٤َٔ أ ٥َ یََتَوؿَّ  َوَس٠َّ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہبعش، دبعاہلل نب ربج، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض 

 رفناےت ےھت اکی وکمک ےس افر اپچن وکمک ےس لسغ ایک رکےت ےھت۔

 رصن، دبعاہلل، ہبعش، دبعاہلل نب ربج، اسن نب ناکل وسدی نب :  رافی

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



 

 

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین یک سک دقر دقمار ےس لسغ ایک اج اتکس ےہ؟

     233    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابواَلحوؾ، ابواسحاٚ، ابوجٌرف :  راوی

ا٢َ َت٤َاَریِ  َٗ رَفٕ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َج  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٔ أَِخبََر٧َا  ِش١ٔ ٨ًَِٔس َجابٔز ُِ ِٟ ب٩ِٔ  ٨َا فٔی ا

 ًَ َْ َوََل َػا ٨َ٠ُِٗا ٣َا یَِٜفٔی َػا َْ ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  َِٟح٨َابَٔة َػا ِش١ٔ ٩ِ٣ٔ ا ُِ ِٟ ا٢َ َجابْٔز یَِٜفٔی ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ِبٔس اہللٔ  ِس کَاَ٪ ًَ َٗ ا٢َ َجابْٔز  َٗ أ٪ 

ّزا ٌِ ثََر َط ِٛ َ  َیِٜفٔی ٩ِ٣َ کَاَ٪ َخيِّرا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوأ

 ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن لسغ ےک ہلئسم ںیم آسپ ںیم مو  فابمیک  ایک افر مہ اجرب ہبیتق نب دیعس، اوباالوحص، اوبااحسؼ، اوبرفعج

نب دبعاہلل یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ اجرب ےن رفناای لسغ انجتب ےک ےئل اکی اصع اپین اکیف ےہ۔ مہ ےن اہک ہک اکی اصع وت ایک 

ہیلع فآہل فملس( وک اکیف اھت وج ہک مت ےس رتہب اھت افر مت بس ےس زایدہ دف اصع یھب اکیف ںیہن وہ اتکس۔ اجرب ےن اہک ہک اس صخش )یلص اہلل 

 ابؽ راتھک اھت۔

 ہبیتق نب دیعس، اوباالوحص، اوبااحسؼ، اوبرفعج :  رافی

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

  

 ار رقمر ںیہنلسغ ےک فاےطس اپین یک وکیئ اخص دقم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےک فاےطس اپین یک وکیئ اخص دقمار رقمر ںیہن

     234    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٤ٌ٣ز، زہزی، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣زو اب٩ جزیخ، زہزی، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا إِٔسَح  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٚٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  إٔبَِزاهٔی٥َ 

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َّی  َٗ ٨ُِت أََُِتٔش١ُ أ٧ََا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

 ٔٚ ِٟرَفَ ِسُر ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ إ٧َٔإئ َواحٕٔس َوهَُو   اہللُ 

ہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وسدی نب رصن، دبع اہلل، رمعم، زرہی، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعمف انب رججی، زرہی، اعہشئ دص

 افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی یہ ربنت ےس لسغ ایک رکےت ےھت ہک سج )ربنت( ںیم اکی رفؼ اپین آات اھت۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، رمعم، زرہی، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعمف انب رججی، زرہی، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 وشرہ اینپ ویبی ےک اسھت اکی یہ ربنت ےس لسغ رک اتکس ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وشرہ اینپ ویبی ےک اسھت اکی یہ ربنت ےس لسغ رک اتکس ےہ

     235    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ٗتیبہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ ُٗتَِیَبُة  َوَة ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦  َٕ ٔ  ٣َاٟ

 َ َتٔش١ُ َوأ٧َ ِِ ٥َ کَاَ٪ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َِها أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ُٖ ٨ِ٣ٔهُ أَبٔیهٔ  ٔ تَر ِِ ا ٩ِ٣ٔ إ٧َٔإئ َواحٕٔس َن

ا ٌّ  َج٤ٔی

فاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص وسدی نب رصن، دبع اہلل، اشہؾ نب رعفہ، ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس ر



 

 

ی ہ فآہل فملس افر ںیم )رتشمہک وطر رپ( اکی یہ ربنت ےس لسغ ایک رکےت ےھت۔ )ینعی دفونں اکی یہ ربنت ںیم اہھت ڈاؽ رک اپین 
ہ عل
لل
ا

 (اک ولچ )ایپہل ےتیل افر لسغ رکےت

 ہ، اعہشئ دصہقیوسدی نب رصن، دبعاہلل، اشہؾ نب رعفہ، ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعف :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وشرہ اینپ ویبی ےک اسھت اکی یہ ربنت ےس لسغ رک اتکس ےہ

     236    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ًائظہ ػسي٘ہ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ِبُس اٟزَّ  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ُت أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا

ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ُث  أس٥َ یَُحسِّ َ٘ ِٟ َِٟح٨َابَةٔ ا ٥َ ٩ِ٣ٔ إ٧َٔإئ َواحٕٔس ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِت أََُِتٔش١ُ أ٧ََا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ  َِٟت 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اعہشئ دصہقی، رفنایت ںیہ ہک ںیم افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےس لسغ انجتب ایک رکےت ےھت۔اکی یہ ربنت 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رک اتکس ےہ وشرہ اینپ ویبی ےک اسھت اکی یہ ربنت ےس لسغ

     237    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًِیسہ ب٩ ح٤یس، ٨٣ؼور، ابزاہی٥ ب٩ اسوز، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَِٔیَسةُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َِٟت  أَِخبََر٧َا  ا َٗ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز

٥َ اِْل٧َٔاَئ أََُِتٔش١ُ أ٧ََا َوهَُو ٨ِ٣ٔهُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِس َرأَیُِتىٔی أ٧َُازٔ َ٘ َٟ 

ی ہ فآہل ہبیتق نب دیعس، دیبعہ نب دیمح، وصنمر، اربامیہ نب اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی 
ہ عل
لل
ےس رفاتی ےہ ںیم افر روسؽ اہلل یلص ا

 فملس ےس ربنت ںیم ڑگھجا رکیت یھت ویکہکن مہ دفونں لسغ انجتب اکی یہ ربنت ےس ایک رکےت ےھت۔

 ہبیتق نب دیعس، دیبعہ نب دیمح، وصنمر، اربامیہ نب اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وشرہ اینپ ویبی ےک اسھت اکی یہ ربنت ےس لسغ رک اتکس ےہ

     238    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ إٔبَِزاه ثَىٔی ٨ِ٣َُؼوْر  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ی٥َ 

 َ ٨ُِت أََُِتٔش١ُ أ٧َ ُٛ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِها  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ إ٧َٔإئ َواحٔسٕ َرضَٔی اہللُ  َّی اہللُ   ا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل

رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی یہ 

 ربنت ےس لسغ رکےت ےھت۔

 ر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقیرمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، وصنم :  رافی

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

  



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وشرہ اینپ ویبی ےک اسھت اکی یہ ربنت ےس لسغ رک اتکس ےہ

     239    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٣وسی، سٔیا٪، ٤ًزو، جابز ب٩ زیس، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ أَِخبََرِتىٔی  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ََّها کَا٧َِت أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ ٣ُوَسی  ًَٟٔی ٣َِی٤ُو٧َُة أ٧َ َخا

َتٔش١ُ َوَرُسو٢ُ  ِِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ إ٧َٔإئ َواحٔسٕ ََ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ییحی نب ومیس، ایفسؿ، رمعف، اجرب نب زدی، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس ریمی اخہل رضحت ومیمہن ےن ایبؿ ایک ہک فہ 

 ےت ےھت۔افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اکی یہ ربنت ےس لسغ ایک رک

 ییحی نب ومیس، ایفسؿ، رمعف، اجرب نب زدی، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وشرہ اینپ ویبی ےک اسھت اکی یہ ربنت ےس لسغ رک اتکس ےہ

     240    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، سٌیس ب٩ یزیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز، ٧ا٥ً جو ٛہ حرضت ا٦ س٤٠ہ ٛے َُل٦ ت٬ے، حرضت ا٦  :  راوی

 س٤٠ہ رضی اہلل ٌَالی ٬٨ًا

 ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ و٢ُ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ُ٘ َد َي ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ هُز٣ُِزَ اِْلَِْعَ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس  َس

 ٍَ ٤َِٟزِأَةُ ٣َ َتٔش١ُ ا ِِ ََ َ ٨ًََِها أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة ُسل٠َِٔت أ ثَىٔی ٧َا٥ًْٔ ٣َِولَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َرضَٔی اہللُ  یِّ َحسَّ َٛ ٥ِ إَٔذا کَا٧َِت  ٌَ َِٟت َن ا َٗ َشّة اٟزَُّج١ٔ 



 

 

 َّ ًَلَی أَیِٔسی٨َا َحً ٔٔیُف  ٩ٕ َواحٕٔس نُ َٛ َتٔش١ُ ٩ِ٣ٔ ٣ٔزِ ِِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َن َّی اہللُ  ٠َِیَها َرأَیُِتىٔی َوَرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ٔٔیَف  ی ٨ُِ٧َ٘ٔیُه٤َا ث٥َُّ نُ

َٟهُ  ّجا َوََل َتَبا ُد ََل َتِذَُکُ ََفِ ا٢َ اِْلَِْعَ َٗ ٤َِٟاَئ   ا

اہلل، دیعس نب سیدی، دبعارلنمح نب رہزم، انمع وج ہک رضحت اؾ ہملس ےک الغؾ ےھت، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل وسدی نب رصن، دبع 

ھا  ےس یسک صخش ےن درایتف ایک ہک ایک اخوتؿ رمد )وشرہ( ےک اسھت لسغ رک یتکس ےہ؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک یج اہں ارگ لقع 

 

عی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اکی یہ بٹ ےس لسغ رکےت ےھت۔ ےلہپ مہ دفونں اےنپ ریتھک وہ دوھکی ںیم افر رضحت روسؽ رکمی 

اہوھتں رپ اپین ڈاےتل۔ اہیں کت ہک اؿ وک اصػ رکےت رھپ اؿ رپ اپین ڈاےتل رھپ اہھت اپین ںیم ڈاؽ رک )اپین اکنےتل(۔ رضحت اؾ ہملس 

 ہ یک۔ےن رشؾ اگہ ےک ظفل اک ذترکہ ںیہن ایک افر ہن اس یک وکیئ رپفا

وسدی نب رصن، دبعاہلل، دیعس نب سیدی، دبعارلنمح نب رہزم، انمع وج ہک رضحت اؾ ہملس ےک الغؾ ےھت، رضحت اؾ ہملس ریض  :  رافی

ھا  

 

عی

 اہلل اعتیل 

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

  

 اپین ےس لسغ رکےن یک اممتعنیبنج صخش ےک لسغ ےس ےچب وہےئ 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش ےک لسغ ےس ےچب وہےئ اپین ےس لسغ رکےن یک اممتعن

     241    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، زاؤز، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّ أَِخبََر٧َا  َٟ٘ٔیُت َرُجَّل َػٔحَب ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َزاُوَز اِْلَِوزٔیِّ  ًََوا٧ََة  ی أَبُو 

ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ٍَ ٔس٨ٔيَن  ٨ًَِهُ أَِربَ ٤َا َػحَٔبهُ أَبُو هَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّ  اہللُ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ی٤ََِتٔظَم َػل ًَ ی اہللُ 

١ٔ اٟ ـِ َٔ ٤َِٟزِأَةُ َٔ ٤َِٟزِأَةٔ َوا ١ٔ ا ـِ َٔ َتٔش١َ اٟزَُّج١ُ َٔ ِِ َتَش٠ٔهٔ أَِو َي ِِ اأََحُس٧َا ک١َُّ یَِو٦ٕ أَِو یَبُو٢َ فٔی ٣ُ ٌّ ا َج٤ٔی َٓ ٔ تَر ِِ َی ِٟ  زَُّج١ٔ َو



 

 

 ہک ںیم ےن اکی صخش ےس الماقت یک )وج ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہبیتق، اوبوعاہن، داؤد، دیمح نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ

ی ہ فآہل فملس ےن رفزاہن 
ہ عل
لل
تبحص ںیم اچر اسؽ کت راہ اھت سج رطح اوبرہریہ رےہ ےھت( اس صخش ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ رکمی یلص ا

لسغ ایک اجےئ فاہں رپ اشیپب رکےن ےس عنم ایک افر آپ یلص یھگنک رکےن ےس عنم رفناای )اکی رفز فہفق رک انیل رتہب ےہ( افر سج ہگج 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ابت یک یھب اممتعن رفنایئ ہک وعرت ےک لسغ ےس ابیق ےچب وہےئ اپین ےس وکیئ صخش لسغ رکے افر ہن 

 وعرت رمد ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ رکے ہکلب دفونں اسھت اسھت اپین ےتیل اجںیئ۔

 ہبیتق، اوبوعاہن، داؤد، دیمح نب دبعارلنمح :  رافی

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

  

 اکی دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ یک ااجزت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ یک ااجزت

     242    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ًاػ٥ و سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ًاػ٥، ٣ٌاذة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَأػ٥ٕ ح و أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَأػ٥ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ  ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ أ٧ََِبأ٧ََا 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ٨ُِت أََُِتٔش١ُ أ٧ََا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ اَذَة  ٌَ ٥َ ٩ِ٣ٔ إ٧َٔأئ َواحٕٔس ٩ًَِ ٣ُ  َوَس٠َّ

 ُ٘ َّی َي َِ لٔییَُبازُٔرنٔی َوأُبَازُٔرُه َحً َِ لٔی َز ُٗو٢ُ َز َ أ َٓ ا٢َ ُسَویِْس یَُبازُٔرنٔی َوأُبَازُٔرُه  َٗ َِ لٔی  ُٗو٢ُ أ٧ََا َز  و٢َ َزعٔی لٔی َوأَ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر روسؽ 

 

عی

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اعا  ف وسدی نب رصن، دبع اہلل، اعا ، اعمذة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

فملس دفونں اکی یہ ربنت ےس لسغ رفناےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچےتہ ہک لسغ ےس دلجی ےس  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

رفاتغ احلص رفنا ںیل افر ریمی وکشش وہیت ہک ںیم دلجی ےس لسغ ےس افرغ وہ اجؤں۔ بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فر ںیم یتہک یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے لسغ ےک رفناےت ےھت ہک اے اعہشئ دصہقی مت ریمے فاےطس اپین وھچڑ دف ا



 

 

فاےطس اپین وھچڑ دںی۔ رضحت وسدی ےس وقنمؽ رفاتی ںیم اس رطہقی ےس ذموکر ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم ےس زایدہ 

  یھت ہک ریمے فاےطس اپین وھچڑ دںی۔دلجی رفناےت افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ دلجی رکیت یھت۔ وت ںیم ےنہک یتگل

ھا   :  رافی

 

عی

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اعا  ف وسدی نب رصن، دبعاہلل، اعا ، اعمذة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اکی ایپہل ےس لسغ رکے اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی ایپہل ےس لسغ رکے اک ایبؿ

     243    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ًبساٟزح٩٤، ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ، اب٩ ابو٧حیح، ٣حاہس، ا٦ ہانی :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٦ُِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح   ٍٕ ٔ ث٨ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ةٕ  ٌَ ِؼ َٗ ٥َ اَُِتَش١َ هَُو َو٣َِی٤ُو٧َُة ٩ِ٣ٔ إ٧َٔإئ َواحٕٔس فٔی  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  حٔئن َها٧ٕٔئ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ   ٓٔیَها أَثَزُ ا

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، اربامیہ نب انعف، انب اوبحیجن، اجمدہ، اؾ اہین ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ومیمہن ےن اکی ایپےل ےس لسغ ایک 

 سج ںیم آےٹ اک اشنؿ اھت۔ )اس دحثی ابمرہک ےس ولعمؾ وہا ہک اپک ےئش اپین ںیم لم اجےن ےس ھچک اصقنؿ ںیہن وہات(۔

 نمح، اربامیہ نب انعف، انب اوبحیجن، اجمدہ، اؾ اہیندمحم نب اشبر، دبعارل :  رافی

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

  

 سج فتق وکیئ اخوتؿ لسغ انجتب رکے وت اس وک اےنپ رق یک وچیٹ وھکانل الزؾ ںیہن



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 انجتب رکے وت اس وک اےنپ رق یک وچیٹ وھکانل الزؾ ںیہن سج فتق وکیئ اخوتؿ لسغ

     244    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٣وسی، سٌیس ب٩ ابو سٌیس، ًبساہلل ب٩ رآٍ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

 ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أ٦ُِّ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ  ٍٕ ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َرآ ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسی  َیاَ٪  ِٔ ُس

ِّی ٔن ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َِٟت  ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِها َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َها ا٣َِزأَْة أَُطسُّ  َس٤َ٠ََة َرضَٔی اہللُ  ـُ ُ٘ أَِن َٓ َؿرِفَ َرأِٔسی أَ

 َُ َیإت ٩ِ٣ٔ ٣َإئ ث٥َُّ  ََ َٔ ثَََلَث َح ًَلَی َرأِٔس َٔ أَِ٪ َتِحَٔی  ٔٔی ٤ََّا َیِٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َِٟح٨َابَةٔ  َُِش٠َٔها ٩ِ٣ٔ ا ًَلَی َجَشٔسٔک ٨ًَِٔس  يَن  ـٔ  ٔٔی

ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع امیلسؿ نب وصنمر، ایفسؿ، اویب نب ومیس، دیعس نب اوب دیعس، دبعاہلل نب راعف، اؾ 

فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اےنپ رسیک وچیٹ یک ڈنمایھں )رگںیہ( وبضمیط ےس ابدنیتھ 

رس رپ نیت ولچ اپین ڈاانل )اتہک وہں۔ ایک لسغ انجتب ےک فتق اؿ وک وھکؽ دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ھجت وک اکیف ےہ 

 اپین ابولں یک ڑجفں کت چنہپ اجےئ( افر رھپ وپرے دبؿ رپ اپین اہب ایل رکف۔

 امیلسؿ نب وصنمر، ایفسؿ، اویب نب ومیس، دیعس نب اوب دیعس، دبعاہلل نب راعف، اؾ ہملس :  رافی

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

  

 ارگ احہضئ وعرت ارحاؾ ابدنےنھ اک ارادہ رکے افر اس ےک ےئل فہ لسغ رکے

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ارگ احہضئ وعرت ارحاؾ ابدنےنھ اک ارادہ رکے افر اس ےک ےئل فہ لسغ رکے
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 ًبساَلًلی، طہیب، ٣اَٟ، اب٩ طہاب وہظا٦ ب٩ ْعوہ، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ یو٧ص ب٩ :  راوی

َوةَ  َٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَهإب َوهَٔظا٦َ ب٩َِ ُْعِ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ث٨ََا أَِطَهُب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ثَاُه  َحسَّ

٨ًََِها  ٤َِزةٔ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٌُ ِٟ أَه٠ِ٠َُِت بٔا َٓ  َٔ َِٟوَزا ٔة ا ًَا٦َ َححَّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا ٔس٣ُِت َٗ َ٘ َٓ

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ََ إ ٔ َِٜوُت َذٟ َظ َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ َِِِٟیٔت َوََل بَيَِن اٟؼَّ ِٕ بٔا ُ ٥ِ٠َ أَك َٓ ََّٜة َوأ٧ََا َحائْٔف  ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

َِٟحخَّ أَِرَس٠َىٔی ٣َ  ِی٨َا ا ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوَزعٔی ا ِّی بٔا َٔ َوا٣َِتٔظٔلی َوأَهٔل ٔضی َرأَِس ُ٘ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی بََِکٕ اِن  ٍَ

ا٢َ هَ  َ٘ َٓ ًَِت٤َزُِت  ا َٓ ٌٔی٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت ٔ إ ٩ًَِ هَٔظا٦  َٕ ٔ یْب ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث ٣َاٟ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َهَذا َحٔسیْث ََغٔ ا٢َ أَبُو  َٗ  َٔ ٔ ٔذهٔ ٣َکَاُ٪ ٤ًَُِزت

ٔ أََحْس إَٔلَّ أَِطَهُب  ٥ِ یَزِؤه َٟ َوَة   ب٩ِٔ ُْعِ

، ناکل، انب اہشب فاشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ  ن ت 
ہ

 

ش
رضحت روسؽ رکمی  ویسن نب دبعاالیلع، 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہتجح اولداع ںیم ےلکن۔ ںیم ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ۔ سج فتق مہ ولگ ہکم رکمہم ےچنہپ وت ںیم احتل 

 ضیح ضیح ںیم یھت۔ سپ ںیم ےن ہن وت اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر ہن ںیم ےن وکہ افص ف رمفہ ےک درایمؿ یعس یک۔ )بلطم ہی ےہ ہک ںیم

ہن یک فہج ےس رمعہ ادا ہن رک یکس( بج ںیم ہن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زنا

جح آایگ ےہ افر ںیم اب کت رمعہ ہن رک یکس وبہج ضیح ےک اب ااسی وسحمس وہات ےہ ہک ںیم جح ےس رحمفؾ روہں یگ۔ ہی نس رک آپ یلص 

ںیم ےن ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت اانپ رس وھکؽ ڈاول افر اب یھگنک رکول افر جح اک ارحاؾ ابدنھ ول افر رمعہ اک ارادہ رتک رک دف۔ نان ہچ  اہلل

بسح دہاتی ایس رطہقی ےس ایک سج فتق ںیم جح ادا رک یکچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم رضحت دبعارلنمح نب ایب رکب 

دصہقی ےک اھبیئ( ےک ارماہ اقمؾ میعنت وک اجیھب۔ ںیم ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہی )اعہشئ 

 اہمترے رمعہ یک ہگج ےہ۔

، ناکل، انب اہشب فاشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی  ن ت 
ہ

 

ش
 ویسن نب دبعاالیلع، 

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

  

 یبنج صخش ربنت ںیم اہھت ڈاےنل ےس لبق اہھت وک اپک رکے



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش ربنت ںیم اہھت ڈاےنل ےس لبق اہھت وک اپک رکے
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 اح٤س ب٩ س٠امی٪، حشين، زائسة، ًلاء ب٩ سائب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ائٔٔب  ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ث٨ََا حَُشيِْن  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ًَِبسٔ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َحسَّ

ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا اَُِتَش١َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِها أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  ثَِتىٔی  ٍَ ٢َ َحسَّ َِٟح٨َابَٔة ُؤؿ  ٩ِ٣ٔ ا

ََُش١َ یََسیِ  َّی إَٔذا  ِب١َ أَِ٪ یُِسخ٠َُٔه٤َا اِْل٧َٔاَئ َحً َٗ ًَلَی یََسیِهٔ  ََٓیُؼبُّ  ُه اِْل٧َٔاُئ  ِٟی٤ُِىَی َٟ ُِٟی٤ِىَی فٔی اِْل٧َٔأئ ث٥َُّ َػبَّ بٔا هٔ أَِزَخ١َ یََسُه ا

 َ ٤ََف َواِست ـِ َش٠َُه٤َا ث٥َُّ َت٤َ َِ َٓ ی  ُِٟیَِّسَ ًَلَی ا ِٟی٤ُِىَی  َْ َػبَّ بٔا َّی إَٔذا ََفَ ی َحً ُِٟیَِّسَ َجهُ بٔا ََُش١َ ََفِ ًَلَی َو َٙ ثَََلثّا ث٥َُّ َيُؼبُّ  ٨َِظ

ِیهٔ  َّٔ َٛ ٔ  َرأِٔسهٔ ٠ِ٣َٔئ  ًَلَی َجَشٔسه ٔٔیُف   ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ ُي

ادمح نب امیلسؿ، نیسح، زادئة، اطعء نب اسبئ، اوبہملس نب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

راھک اجات۔ آپ یلص اہلل ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق انجتب اک لسغ رفناےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل ربنت ںیم اپین 

فآہل فملس اےنپ دفونں اہوھتں رپ اپین ڈاےتل ربنت ںیم اہھت ڈاےنل ےس لبق۔ سج فتق دفونں اہوھتں وک دوھ رک افرغ وہےت وت آپ 

اس ےس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اہھت وک ربنت ںیم ڈاےتل افر اپین ےل رک ابںیئ اہھت ےس اینپ رشؾ اگہ وک دوھےت۔ سج فتق 

 رفاتغ وہ اجیت وت داںیئ اہھت ےس اپین ابںیئ اہھت رپ ڈاےتل افر دفونں اہھت دوھےت رھپ یلک رکےت افر انک ںیم اپین نیت رمہبت ڈاےتل رھپ

رک رس رپ اپین ڈاےتل نیت رمہبت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں ایلیھتہں رھب رک نیت رمہبت مسج رپ اپین ڈاےتل رھپ امتؾ مسج ابم

 رپ اپین ڈاےتل۔

 ادمح نب امیلسؿ، نیسح، زادئة، اطعء نب اسبئ، اوبہملس نب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ربنت ںیم اہھت ڈاےنل ےس ےلہپ اہھت وک ینتک ابر دوھان اچےیہ؟



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ںیم اہھت ڈاےنل ےس ےلہپ اہھت وک ینتک ابر دوھان اچےیہ؟
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 اح٤س ب٩ س٠امی٪، یزیس، طٌبہ، ًلاء ب٩ سائب، ابو س٤٠ہ سے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ا٢َ َس أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ًَائَٔظَة ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ُِٟت  َ أ

 َ َِٟت ک ا َ٘ َٓ َِٟح٨َابَٔة  ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ُُِش١ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ًََِها  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرضَٔی اہللُ  َّی اہللُ  اَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ُٙ ث٥َُّ ُيرِفٔ  ٤ُٔف َوَيِشت٨َِٔظ ـِ ٔش١ُ یََسیِهٔ ث٥َُّ ی٤َُ ِِ َجُه ث٥َُّ َي ٔش١ُ ََفِ ِِ ًَلَی یََسیِهٔ ثَََلثّا ث٥َُّ َي  ُ ْ ٔٔیُف ُيرِفٔ ًَلَی َرأِٔسهٔ ثَََلثّا ث٥َُّ ُي  ُ ْ

 ٔ ٔ َجَشٔسه  ًَلَی َسائٔز

ادمح نب امیلسؿ، سیدی، ہبعش، اطعء نب اسبئ، اوب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس رعض ایک ہک روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ انجتب سک رطہقی ےس ایک رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دفونں 

اپین ڈاےتل رھپ وضع وصخمص )افر رشؾ اگہ( دوھےت رھپ اہوھتں وک دوھےت۔ رھپ یلک رفناےت افر انک ںیم اپین اہوھتں رپ ےلہپ نیت رمہبت 

 ڈاےتل اس ےک دعب رس ےک افرپ نیت رمہبت اپین ڈاےتل رھپ امتؾ مسج ابمرک رپ اپین اہبےت۔

  ےن رضحت اعہشئ دصہقیادمح نب امیلسؿ، سیدی، ہبعش، اطعء نب اسبئ، اوب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم :  رافی

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

  

 دفونں اہوھتں وک دوھےن ےک دعب مسج یک اناپیک وک زالئ رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ؿدفونں اہوھتں وک دوھےن ےک دعب مسج یک اناپیک وک زالئ رکےن اک ایب



 

 

     248    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، نرض، طٌبة، ًلاء ب٩ سائب، ابوس٤٠ہ :  راوی

 ٔ ائ ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ  َٗ َُّه َزَخ١َ  ٔب  ُت أَبَا َس٤َ٠ََة أ٧َ ٌِ َس٤ٔ

َِٟح٨َ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ُُِش١ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َها  َٟ َ َشأ َٓ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َّی ًَلَی  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َ٘ َٓ ابَٔة 

یَ  َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُِؤتَی بٔاِْل٧َٔأئ  ًَ دَٔذیِهٔ اہللُ  َٓ ًَلَی  ٔش١ُ ٣َا  ِِ َی َٓ ًَلَی ٔط٤َأٟهٔ  ٔش٠ُُه٤َا ث٥َُّ َيُؼبُّ بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ  ِِ َی َٓ ًَلَی یََسیِهٔ ثَََلثّا  ُؼبُّ 

 ٔ ٔ َجَشٔسه ًَلَی َسائٔز ٔٔیُف  ًَلَی َرأِٔسهٔ ثَََلثّا ث٥َُّ ُي ُٙ َوَيُؼبُّ  ٤َُف َوَيِشت٨َِٔظ ـِ ٔش١ُ یََسیِهٔ َویََت٤َ ِِ  ث٥َُّ َي

، اطعء نب اسبئ، اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت اعہشئ دصہقی یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ومحمد نب الیغ

 

ی ة
ع

 

ؿ، رضن، ص

ےس درایتف ایک۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطہقی ےس لسغ انجتب رفناای رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفناای ہک 

اکی ربنت آات اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دفونں اہوھتں رپ نیت رمہبت اپین ڈاؽ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اپین اک

رک دفونں راؿ دوھےت )افر رشؾ اگہ ف وضع وصخمص رپ( اہجں اہجں اناپیک وسحمس وہیت اس وک دوھےت رھپ رس ےک افرپ نیت رمہبت اپین 

 ڈاےتل رھپ امتؾ مسج رپ اپین اہبےت۔

، اطعء نب اسبئ، اوبہملسومحمد نب الیغ :  رافی

 

ی ة
ع

 

 ؿ، رضن، ص

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دفونں اہوھتں وک دوھےن ےک دعب مسج یک اناپیک وک زالئ رکےن اک ایبؿ

     249    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٤ًز ب٩ ًِیس، ًلاء ب٩ سائب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َةَ  ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ًَُِِیٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِت ب٩ِٔ  َٔ ٢َ َوَػ



 

 

ٔٔیُف  ًَائَٔظةُ  ٔش١ُ یََسیِهٔ ثَََلثّا ث٥َُّ ُي ِِ َِٟت کَاَ٪ َي ا َٗ َِٟح٨َابَٔة  ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ُُِش١َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟی٤ِىَی  ٔ ا بَٔیٔسه

٤ُ٠ًَُِه إَٔلَّ  ا٢َ ٤ًَُزُ َوََل أَ َٗ َجُه َو٣َا أََػابَُه  ٔش١ُ ََفِ ِِ َی َٓ ی  ُِٟیَِّسَ ی ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ  ا ُِٟیَِّسَ ًَلَی ا ُِٟی٤ِىَی  ٔ ا ٔٔیُف بَٔیٔسه ا٢َ ُي َٗ

ًَلَی َرأِٔسهٔ ثَََلثّا ث٥َُّ َيُؼبُّ  ٔٔیُف  ٔش١ُ َوِجَههُ ثَََلثّا ث٥َُّ ُي ِِ ُٙ ثَََلثّا َوَي ٤َُف ثَََلثّا َوَيِشت٨َِٔظ ـِ ٤َِٟاَئ َیَت٤َ ٠َِیهٔ ا ًَ   

نب اسبئ، اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی ےن رضحت روسؽ ااحسؼ نب اربامیہ، رمع نب دیبع، اطعء 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک لسغ انجتب اک یلیصفت احؽ ایبؿ رفناای وت اہک ہک ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیت رمہبت اےنپ 

رپ افر رشؾ اگہ وک دوھےت افر اس رپ وج اگل وہات )ینعی اناپیک( اس وک دوھےت اہوھتں وک دوھےت رھپ داںیئ اہھت ےس اپین ڈاےتل ابںیئ اہھت 

ےھت۔ رضحت رمع نب دیبع ےن رفناای ہک ریما ایخؽ ےہ ہک رھپ داںیئ اہھت ےس نیت رمہبت ابںیئ اہھت رپ اپین ڈاےتل۔ رھپ یلک رفناےت نیت 

 ین اہبےت۔رمہبت افر انک ںیم اپین ڈاےتل۔ اس ےک دعب امتؾ مسج ابمرک رپ اپ

 ااحسؼ نب اربامیہ، رمع نب دیبع، اطعء نب اسبئ، اوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

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

  

 لسغ رکےن ےس لبق فوض رکےن ےک قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 قلعتملسغ رکےن ےس لبق فوض رکےن ےک 

     250    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

٨ًََِها ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٥َ کَاَ٪  أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ٔ ث٥َُّ یُِسخ١ُٔ أََػا ََلة ُ ٠ٟٔؼَّ أ ٤َا یََتَوؿَّ َٛ  َ أ َش١َ یََسیِهٔ ث٥َُّ َتَوؿَّ َِ َٓ َِٟح٨َابَةٔ بََسأَ  ُیَد١ُِّ٠ بَٔها أُُػو٢َ إَٔذا اَُِتَش١َ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٤َِٟاَئ  هُ ا ٌَ َٔ

ًَلَی َر  ٔ ث٥َُّ َيُؼبُّ  زٔه ٌِ ٔ ک٠ُِّهٔ َط ًَلَی َجَشسٔه ٤َِٟاَئ  ٔٔیُف ا ٖٕ ث٥َُّ ُي  أِٔسهٔ ثَََلَث َُغَ



 

 

ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق انجتب اک لسغ 

ےطس ایک اجات ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت وت ےلہپ دفونں اہوھتں وک دوھےت۔ رھپ فوض رفناےت سج رطہقی ےس امنز ےک فا

 اپین ںیم اویلگنں وک ڈاؽ رک اےنپ ابؽ یک ڑجفں ںیم الخؽ رفناےت۔ رھپ رس رپ نیت ولچ اپین ڈاےتل رھپ امتؾ مسج ابمرک رپ اپین اہبےت۔

 ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 یبنج صخش ےک رس ےک ابولں ںیم الخؽ رکےن ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش ےک رس ےک ابولں ںیم الخؽ رکےن ےس قلعتم

     251    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ ْعوہ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی،  :  راوی

ا َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َوَة  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َیِحٌَی  َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٨ًََِها أَِخبََر٧َا  ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  ثَِتىٔی  ٢َ َحسَّ

َِٟح٨َ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ا َّی اہللُ  ٔ ث٥َُّ ٩ًَِ ُُِش١ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل زٔه ٌِ ٔلَی َط َّی َئؼ١َ إ ُ َویَُد١ُِّ٠ َرأَِسُه َحً أ ٔش١ُ یََسیِهٔ َویََتَوؿَّ ِِ َّهُ کَاَ٪ َي ابَٔة أ٧َ

 ٔ ٔ َجَشٔسه ًَلَی َسائٔز  ُْ  ُيرِفٔ

رمعف نب یلع، ییحی، اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رضحت اعہشئ دصہقی ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

لسغ انجتب ےک قلعتم ایبؿ رفناای وت اس رطہقی ےس ایبؿ رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ وت اہوھتں وک )ایھچ رطح ےس( ےک 

 دوھےت افر فوض رکےت افر رس ںیم الخؽ رکےت اتہک اپین ابولں ںیم ایھچ رطح ےس چنہپ اجےئ رھپ امتؾ مسج رپ اپین اہبےت۔

 ؾ نب رعفہرمعف نب یلع، ییحی، اشہ :  رافی

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



 

 

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش ےک رس ےک ابولں ںیم الخؽ رکےن ےس قلعتم

     252    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یزیس، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ ُس ب٩ُِ  ٨َِها أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ ثَََلثّاَرُسو٢َ اہللٔ َػل ُب َرأَِسُه ث٥َُّ یَِحَٔی   کَاَ٪ يُرَشِّ

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ رس 

 ابمرک وک اپین ےس رت رفناےت۔ رھپ نیت ابر رس ےک افرپ نیت ولچ رھب رک اپین ڈاےتل۔

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی :  افیر

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

  

 یبنج ےک فاےطس سک دقر اپین لسغ ےک ےئل اہبان اکیف ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل اہبان اکیف ےہ؟ یبنج ےک فاےطس سک دقر اپین لسغ

     253    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوحوؾ، ابواسحاٚ، س٠امی٪ ب٩ رصٖ، جبير ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

 ٕ ز َ٪ ب٩ِٔ رُصَ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ِش١ٔ أَِخبََر٧َا  ُِ ِٟ ا٢َ َت٤َاَرِوا فٔی ا َٗ  ٥ٌٕٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٩ًَِ ُجَبيِر



 

 

ا٢َ َرُس  َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ِّی َْلَُِٔش١ُ  ٔن ِو٦ٔ إ َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

 ًَ أُٓٔیُف  َٓ ا أ٧ََا  ٕٕٓ أ٣ََّ ُٛ  لَی َرأِٔسی ثَََلَث أَ

ہبیتق، اوبوحص، اوبااحسؼ، امیلسؿ نب رصػ، ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک ولوگں ےن لسغ ےک ابرے ںیم رضحت روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم مو  یک۔ یسک ےن ایبؿ ایک ہک ریما وت لسغ اس رطح ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم

 وت اےنپ رس رپ اپین ےک نیت ولچ ڈااتل وہں )ابیق لسغ یک لیصفت فیہ ےہ وج ہک دحثی اسقب ںیم سگر یکچ ےہ(۔

 ہبیتق، اوبوحص، اوبااحسؼ، امیلسؿ نب رصػ، ریبج نب معطم :  رافی

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

  

 ت( ضیح ےس رفاتغ ےک دعب سک رطہقی ےس لسغ رکے؟وعر)

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت( ضیح ےس رفاتغ ےک دعب سک رطہقی ےس لسغ رکے؟)

     254    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٨٣ؼور، اب٩ ػٔیة، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٔٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوهَُو اب٩ُِ َػ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ هٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ َة  یَّ

 ٩ًَِ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٟٔت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ ٨ًََِها أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َسأ ا٢َ ُخٔذی  اہللُ  َٗ َتٔش١ُ ث٥َُّ  ِِ ََ  َٕ ِی َٛ أَِخبََرَها  َٓ ٤َِٟٔحیٔف  ُُِش٠َٔها ٩ِ٣ٔ ا

ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ تَ  َٗ َذا ث٥َُّ  َٛ اِسَتتََر  َٓ زُ بَٔها  َٕ أََتَلهَّ ِی َٛ َِٟت َو ا َٗ زٔی بَٔها  َتَلهَّ َٓ  َٕ َػّة ٩ِ٣ٔ ٣َِش ًَائَٔظُة َٔفِ َِٟت  ا َٗ زٔی بَٔها  َلهَّ

٨ًَِهَ  ٔ َرضَٔی اہللُ  ٦ ٌٔيَن بَٔها أَثََز اٟسَّ ٔ َّب ٠ُُِٗت َتت ٤َِٟزِأََة َو َحَذبُِت ا َٓ  ا 

، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

فی ة
دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، انب ص

تف ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فآہل فملس ےس ضیح ےس افرغ وہےن فایل اخوتؿ ےک رطہقی لسغ ےک ابرے ںیم درای



 

 

اراشد رفناای اس رطہقی ےس لسغ رکان اچےیہ۔ رھپ رفناای ہک لسغ ےس رفاتغ ےک دعب )ڑپکے ای رفیئ فریغہ اک( اکی ڑکٹا ےل ےل ہک 

لص رک یتکس سج ںیم کشم یگل وہیئ وہ افر اس ےس اپیک احلص رک۔ ہی نس رک اس اخوتؿ ےن اہک ںیم سک رطہقی ےس اس ےس اپیک اح

مت وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک وجاب نس رک رہچہ ابمرک رپ )رشؾ ف ایحء یک فہج ےس اہھت یک( آڑ رفنا یل افر اراشد رفناای 

فر اس ےس اپیک احلص رکف )ہی ہلمج ریحت ےک وطر رپ رفناای( رضحت اعہشئ دصہقی ےن رفناای ںیم ےن اس اخوتؿ وک ڑکپ رک چنیھک ایل ا

 )آہتسہ ےس( اہک۔ وخؿ یک ہگج رپ اس وک رھک ول۔

، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

فی ة
 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، انب ص

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

  

 لسغ ےس رفاتغ ےک دعب فوض رکان رضفری ںیہن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےس رفاتغ ےک دعب فوض رکان رضفری ںیہن

     255    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٤ًَا٪ ب٩ حٜی٥، حش٩، اب٩ ػاٟح، ابواسحاٚ و ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، رشیَ، ابواسحاٚ، اسوز،  :  راوی

 حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

َ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس  ث َٙ ح و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َِٟحَش٩ُ َوهَُو اب٩ُِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی أ٧ََِبأ٧ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح َِ ًَلٓٔیٕ ب٩ُِ ًُ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٨َا 

 ًَ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  َْ ی ث٨ََا رَشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ َٗ ا َٗ ٨ًََِها  ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

ِش١ٔ  ُِ ِٟ َس ا ٌِ ََ  ُ أ ٥َ ََل َیَتَوؿَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ادمح نب امثعؿ نب میکح، نسح، انب اصحل، اوبااحسؼ ف رمعف نب یلع، دبعارلنمح، رشکی، اوبااحسؼ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ےس 

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ ےس رفاتغ احلص رکےن ےک دعب فوض ںیہن رفناای رکےت ےھت۔رفاتی ےہ ہک 



 

 

ادمح نب امثعؿ نب میکح، نسح، انب اصحل، اوبااحسؼ ف رمعف نب یلع، دبعارلنمح، رشکی، اوبااحسؼ، اوسد، رضحت اعہشئ  :  رافی

 دصہقی

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

  

 سج ہگج لسغ انجتب رکے وت اپؤں ہگج دبؽ رک دفرسی ہگج دوھےئ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج ہگج لسغ انجتب رکے وت اپؤں ہگج دبؽ رک دفرسی ہگج دوھےئ
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 ب٩ ححز، ًیسی، ا٤ًع، سا٥ٟ، َکیب، اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہًلی  :  راوی

٩ًَِ َس  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسی  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ًَٟٔی ٣َِی٤ُو٧َُة أَِخبََر٧َا  ثَِتىٔی َخا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ ا٥ٕٟٔ 

 ِ ِیهٔ ٣َزََّتي َّٔ َٛ َش١َ  َِ َٓ َِٟح٨َابَٔة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُُِش٠َُه ٩ِ٣ٔ ا َّی اہللُ  َِٟت أَِز٧َِیُت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا ٔن أَِو ثَََلثّا ث٥َُّ أَِزَخ١َ بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ فٔی َٗ

 ٔ ِٟکّا َطسٔ اِْل ََٜها َز َسَل َٓ َب َٔٔظ٤َأٟهٔ اِْلَِرَق  ََُش٠َهُ َٔٔظ٤َأٟهٔ ث٥َُّ ََرَ ٔجهٔ ث٥َُّ  ًَلَی ََفِ َْ بَٔها  َٓأََِفَ َ ُوُؿوئَهُ ٧َأئ  أ یّسا ث٥َُّ َتَوؿَّ

ََُش١َ َسائَٔز جَ  هٔ ث٥َُّ  ِّٔ َٛ َیإت ٠ِ٣َٔئ  ََ ًَلَی َرأِٔسهٔ ثَََلَث َح  َْ ٔ ث٥َُّ أََِفَ ََلة َِٟت ٠ٟٔؼَّ ا َٗ َش١َ رِٔج٠َِیهٔ  َِ َٓ ا٣ٔهٔ  َ٘ ٩ًَِ ٣َ ی  ٔ ث٥َُّ َت٨َهَّ َشسٔه

زَّهُ  ٨ِٔ٤ِٟٔسی١ٔ ََفَ  ث٥َُّ أََتِیُتُه بٔا

یلع نب رجح، یسیع، اشمع، اسمل، رکبی، انب ابعس، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہوھتں وک دف رمہبت ای نیت رمہبت دوھای رھپ داایں اہھت فاےطس انجتب ےک لسغ ےئلیک اپین راھک

ر اہھت وک زفر ےس ربنت ںیم ڈاؽ رک اپین ایل افر اینپ رشؾ اگہ رپ اپین اہبای۔ رھپ رشؾ اگہ وک ابںیئ اہھت ےس دوھای رھپ ابںیئ اہھت وک زنیم رپ نارا اف

 ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس فوض رفناای ہک سج رطہقی ےس امنز زپےنھ ےک ےئل فوض ایک اجات ےہ رھپ دفونں رزگا رھپ آپ یلص اہلل

ولچ رھب رک نیت رمہبت اپین رس رپ ڈاال رھپ امتؾ دبؿ وک دوھای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج ےس ٹہ ےئگ )ینعی ہگج دبؽ دی( 

ھا  ےن رفناای رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےئلیک فوض اک اپین کشخ رکےن ےئلیک افر دفونں اپؤں دوھےئ رضحت ومیم

 

عی

ہن ریض اہلل 



 

 

 ڑپکا ےل رک احرض وہیئ۔

 یلع نب رجح، یسیع، اشمع، اسمل، رکبی، انب ابعس، ومیمہن :  رافی

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

  

ا ء وک ڑپکے ےس ہن کشخ رکان

 

ض
ع
 لسغ ےس افرغ وہےن ےک دعب ا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک ڑپکے ےس ہن کشخ رکان

 

ض
ع
 لسغ ےس افرغ وہےن ےک دعب ا
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 ازریص، ا٤ًع، سا٥ٟ، َکیب، ًبساہلل اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ ایوب ب٩ ابزاہی٥، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ًِ َ ٩ًَِ اِْل ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَیُّوَب ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ یِٕب  ٩ًَِ َُکَ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٤َٔع 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤َِٟأئ َهََٜذااب٩ِٔ  و٢ُ بٔا ُ٘ ١َ َي ٌَ هُ َوَج ٥ِ٠َ َی٤َشَّ َٓ ُتَٔی ب٨ِٔ٤ٔٔسی١ٕ  أ َٓ ٥َ اَُِتَش١َ   ِیهٔ َوَس٠َّ

دمحم نب ییحی نب اویب نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، اشمع، اسمل، رکبی، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس )فہ( کشخ رکےن ےک فاےطس ڑپکا ےل رک احرض رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لسغ رفناای وت 

 وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ ڑپکا وبقؽ ںیہن رفناای ہکلب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہھت وک ےنکٹھج ےگل۔

 اسمل، رکبی، دبعاہلل انب ابعسدمحم نب ییحی نب اویب نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، اشمع،  :  رافی

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

  

 یبنج صخش اھکان اھکےن اک ارادہ رکے افر لسغ ہن رک ےکس وت فوض رک انیل اچےئہ



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رک ےکس وت فوض رک انیل اچےئہ یبنج صخش اھکان اھکےن اک ارادہ رکے افر لسغ ہن

     258    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، سٔیا٪ ب٩ حِیب، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی و ًبساٟزح٩٤، طٌبة، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ  :  راوی

 ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہ

َسَة  ٌَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا َیِحٌَی َو ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط َیاَ٪ ب٩ِٔ َحِٔیٕب  ِٔ ٩ًَِ ُس

َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ  ا َٗ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ َّ ٩ًَِ ُط ا٢َ  َػل َٗ ٥َ َو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

٥َ إَٔذا أََراَز أَِ٪ یَأِک١َُ أَِو ی٨ََا٦َ َوهَُو ُج٨ُْب َتَوؿَّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ِْزو کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ٔ ََلة ٤ًَِْزو فٔی َحٔسیَٔهٔ ُوُؿوئَهُ ٠ٟٔؼَّ َ َزاَز   أ

، مکح، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس  دیمح نب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، ہبعش، رمعف

 

ی ة
ع

 

نب یلع، ییحی ف دبعارلنمح، ص

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انجتب یک احتل ںیم سج فتق اھکان اھکےن ای وسےن اک ارادہ رفناےت وت فوض 

 رفناےت سج رطہقی ےس امنز ےک فاےطس فوض رکےت۔

، مکح، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل دیمح  :  رافی

 

ی ة
ع

 

نب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، ہبعش، رمعف نب یلع، ییحی ف دبعارلنمح، ص

 ہنع

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

  

 دوھ ےل وت اکیف ےہ اس اک ایبؿارگ یبنج صخش اھکان اھکان اچےہ افر رصػ اس فتق اہھت یہ 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ارگ یبنج صخش اھکان اھکان اچےہ افر رصػ اس فتق اہھت یہ دوھ ےل وت اکیف ےہ اس اک ایبؿ
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 ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسي٘ہ٣ح٤س ب٩ ًِیس ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یو٧ص، زہزی،  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّهِ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ُس ب٩ُِ ًَُِِیٔس ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  زٔیِّ 

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ٨ًََِها أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََُش١َ یََسیِهٔ  َرضَٔی اہللُ  أَ َوإَٔذا أََراَز أَِ٪ َیأِک١َُ  ٥َ کَاَ٪ إَٔذا أََراَز أَِ٪ ی٨ََا٦َ َوهَُو ُج٨ُْب َتَوؿَّ  َوَس٠َّ

دمحم نب دیبع نب دمحم، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

احتل ںیم وسےن اک ارادہ رفناےت وت فوض رفناےت افر ارگ اھکان اھکےن اک ارادہ رکےت وت دفونں اہھت  فآہل فملس سج فتق انجتب یک

 دوھےت۔

 دمحم نب دیبع نب دمحم، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 یبنج صخش سج فتق اھکےن ےنیپ اک ارادہ رکے وت اہھت دوھان اکیف ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش سج فتق اھکےن ےنیپ اک ارادہ رکے وت اہھت دوھان اکیف ےہ
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 زہزی، ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسي٘ہ سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، یو٧ص، :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َِٟت کَاَ٪ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا َٗ ٨ًََِها  ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

 َ ٥َ إَٔذا أ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت ََُش١َ یََسیِهٔ ث٥َُّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ َب  َ َوإَٔذا أََراَز أَِ٪ َیأِک١َُ أَِو َيرِشَ أ َراَز أَِ٪ ی٨ََا٦َ َوهَُو ُج٨ُْب َتَوؿَّ

ُب   َیأِک١ُُ أَِو َيرِشَ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ویسن، زرہی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج 

انجتب یک احتل ںیم وسےن اک ارادہ رفناےت وت فوض رفناےت افر ارگ اھکےن ےنیپ اک ارادہ رفناےت وت دفونں اہھت دوھےت رھپ اھکان انتفؽ  فتق



 

 

 رفناےت۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ویسن، زرہی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 یبنج ارگ وسےن ےگل وت فوض رکے

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ارگ وسےن ےگل وت فوض رکے

     261    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٨ًََِها  أَِخبََر٧َا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ

٥َ کَاَ٪ إَٔذا أََراَز أَِ٪ ی٨ََ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا ِب١َ أَِ٪ ی٨ََا٦َ َٗ َٗ ََلةٔ  َ ُوُؿوئَُه ٠ٟٔؼَّ أ  ا٦َ َوهَُو ُج٨ُْب َتَوؿَّ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وہےت وت فوض رفناےت سج رطہقی ےس وسےن فملس سج فتق وسےن اک ارادہ رفناےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق یبنج

 ےس لبق امنز زپےنھ ےک فاےطس فوض رفناےت۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ایبؿاپیک اک  :   ابب



 

 

 یبنج ارگ وسےن ےگل وت فوض رکے

     262    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، ًِیساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ  ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ا٢َ یَا أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز  ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ

 َ أ ا٢َ إَٔذا َتَوؿَّ َٗ  َرُسو٢َ اہللٔ أَی٨ََا٦ُ أََحُس٧َا َوهَُو ُج٨ُْب 

مہ ولوگں ںیم ےس وکیئ  دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل نب رمع، ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک

 صخش انجتب یک احتل ںیم وس اتکس ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای یج اہں سج فتق فہ فوض رکےل۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 سج فتق یبنج صخش وسےن اک دصق رکے وت اس وک اچےئہ ہک فوض رکے افر وضع وصخمص دوھےل

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ص دوھےلسج فتق یبنج صخش وسےن اک دصق رکے وت اس وک اچےئہ ہک فوض رکے افر وضع وصخم
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 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّهُ  أَِخبََر٧َا  ٥َ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َذََکَ ٤ًَُزُ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َک  ِ َوأُِش١ِ َذََکَ أ ٥َ َتَوؿَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟح٨َابَُة ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ٔؼیبُُه ا  ث٥َُّ ٥َِ٧ َُ

ر، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رمع ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک ہک ھجم وک ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب دانی



 

 

رات ےک فتق انجتب وہ اجیت ےہ افر اس فتق لسغ رکےن اک ومہعق ںیہن وہات۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت فوض رکول 

 ۔افر رشؾ اگہ دوھ ڈاول اس ےک دعب وس ےتکس وہ

 ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 سج فتق یبنج صخش فوض ہن رکے وت ایک مکح ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق یبنج صخش فوض ہن رکے وت ایک مکح ےہ؟

     264    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤َٟ، طٌبةو ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، طٌبہ، ًلی ب٩ ٣سرک، ابوزرًة،  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٧طی، ًلی

ًَِبٔس  ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ٌٔیٕس  َبُة ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ا

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٧َُط   ٩ًَِ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ٣ُِسرٕٔک   ٩ًَِ َٟهُ  ُى  ِٔ َبَة َوا٠َّٟ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَی  ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٓیٕ 

َُٜة بَِیّتا ٓٔیهٔ ُػوَرْة َوََل ک٠َِْب  ٔ ٤َََِٟلئ ا٢َ ََل َتِسُخ١ُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِه   َوََل ُج٨ُْب  ًَ

، دبعاہلل نب یجن، یلع

 

ف دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرعة

 

ی ة
ع

 

 ےس ااحسؼ نب اربامیہ، اشہؾ نب دبعاکلمل، ص

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس اکمؿ ںیم )رتمح ےک( رفط ے دالخ ںیہن وہےت ہک 

 سج اکمؿ ںیم وصتری اتک ای یبنج صخش وموجد وہ۔

ف دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، ہبعش، یلع نب دمرک، ا :  رافی

 

ی ة
ع

 

، دبعاہلل نب یجن، یلعااحسؼ نب اربامیہ، اشہؾ نب دبعاکلمل، ص

 

 وبزرعة

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



 

 

  

 ارگ یبنج صخش دفابرہ رتسبمہی اک ارادہ رکے وت ایک مکح ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ارگ یبنج صخش دفابرہ رتسبمہی اک ارادہ رکے وت ایک مکح ےہ؟

     265    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين ب٩ رحیث، سٔیا٪، ًاػ٥، ابو٣توک١، ابوسٌیس :  راوی

 ًَ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس  ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔی ا ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ َّی اأَِخبََر٧َا ا ٠ًََِیهٔ ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ہللُ 

 َ أ وَز َتَوؿَّ ٌُ ٥ِ أَِ٪ َي ُٛ ا٢َ إَٔذا أََراَز أََحُس َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

نیسح نب رحثی، ایفسؿ، اعا ، اوبوتملک، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج 

 رہطمات ےک اپس رشتفی ےل ےئگ اکی یہ لسغ ےس۔

 ؿ، اعا ، اوبوتملک، اوبدیعسنیسح نب رحثی، ایفس :  رافی

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

  

 اکی ےس زایدہ وعروتں ےس امجع رک ےک اکی یہ لسغ رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی ےس زایدہ وعروتں ےس امجع رک ےک اکی یہ لسغ رکان

     266    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ و يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ح٤یس، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی



 

 

ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ اََل َحسَّ َٗ  َٙ ُى ْٔلِٔسَح ِٔ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َوا٠َّٟ ُ٘ ٌِ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َوَي ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ  إ ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ بَِزاهٔی٥َ 

 ٔ ِش١ٕ َواح ُِ ِی٠َٕة َٔ َٟ ًَلَی نَٔشائٔهٔ فٔی   َٖ ٥َ كَا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ  سٕ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ

ہک اکی رات رضحت روسؽ رکمی  ااحسؼ نب اربامیہ ف وقعیب نب اربامیہ، اامسلیع نب اربامیہ، دیمح، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات ےک اپس ےئگ اکی یہ لسغ ےس ینعی بس ےس تبحص یک افر آرخ ںیم لسغ رفناای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ ف وقعیب نب اربامیہ، اامسلیع نب اربامیہ، دیمح، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی ےس زایدہ وعروتں ےس امجع رک ےک اکی یہ لسغ رکان

     267    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًِیس، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

َ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أ٧َ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًَُِِیٕس  َّی ٣َُح٤َّ ٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ًَلَی نَٔشائٔهٔ فٔی ُُِش١ٕ َواحٔسٕ   ُٖ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یَُلو  اہللُ 

 ابمرک، رمعم، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ویبویں ےک اپس دمحم نب دیبع، دبعاہلل نب

 (اجےت اکی یہ لسغ ےس )بلطم فیہ ےہ وج ہک افرپ ذموکر ےہ

 دمحم نب دیبع، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، اتقدہ، اسن :  رافی

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

  

 یبنج صخش ےک فاےطس التفت رقاؿ اجزئ ںیہن ےہ



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش ےک فاےطس التفت رقاؿ اجزئ ںیہن ےہ

     268    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ًبساہلل ب٩ س٤٠ہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا أَِخبََر٧َا  ٠ًَٔیا ا٢َ أََتِیُت  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ًَ

 َ آَ٪ أ٧َ ُِِٟقِ أُ ا َیِِقَ َٓ َِٟدََلٔئ  ُد ٩ِ٣ٔ ا ٥َ َیِِخُ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥ِ َی٩ُِٜ ا َوَرُجََلٔ٪  َٟ ٨َا ا٠َِّٟح٥َ َو ٌَ َوَیأِک١ُُ ٣َ

َِٟح٨َابَةَ  َِٟیَص ا آٔ٪ َطِیْئ  ُِِٟقِ ٩ًَِ ا  َیِحُحبُُه 

، رمعف نب رمة، دبعاہلل نب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر دف ااخشص رضحت یلع یک دختم یلع نب رجح، اامسلیع نب اربامیہ، ہبعش

ںیم احرض وہےئ اوہنں ےن رفناای آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب االخلء ےس لکن رک التفت رقآؿ رفناےت افر امہرے اسھت 

فر التفت رقآؿ ےس وکیئ یئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رشتفی رفنا وہ رک وگتش انتفؽ رفناےت افر التفت رقآؿ رفناےت ا

ےئل راکفٹ ہن یتنب العفہ احتل انجتب ےک )بلطم ہی ےہ ہک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احتل انجتب ںیم وہےت وت 

 (التفت رقآؿ ہن رفناےت سج فتق کت ہک لسغ ہن رفناےت۔

 ہبعش، رمعف نب رمة، دبعاہلل نب ہملسیلع نب رجح، اامسلیع نب اربامیہ،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش ےک فاےطس التفت رقاؿ اجزئ ںیہن ےہ

     269    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اح٤س، ابویوسٕ، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ًبساہلل ب٩ س٤٠ہ، ًلی :  راوی



 

 

ا٢َ حَ  َٗ ث٨ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ِّیُّ  ق ِیَسََلنٔیُّ اٟزِّ َٕ اٟؼَّ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس أَبُو یُوُس ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل سَّ

 ٩ًَِ ًَ آَ٪  ُِِٟقِ أُ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِِقَ َّى اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  َِٟح٨َابَةَ ًَ َِٟیَص ا  لَى ک١ُِّ َحا٢ٕ 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب ادمح، اوبویفس، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، رمعف نب رمة، دبعاہلل نب ہملس، یلع ےس رفاتی ےہ ہک رضح

 ہیلع فآہل فملس احتل انجتب ےک العفہ رہ اکی احتل ںیم التفت رقآؿ رفناےت ےھت۔

 دمحم نب ادمح، اوبویفس، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، رمعف نب رمة، دبعاہلل نب ہملس، یلع :  رافی

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

  

 یبنج صخش ےک اسھت ھٹیب اج ان افر اس وک وھچےن فریغہ ےس قلعتم رفناؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش ےک اسھت ھٹیب اج ان افر اس وک وھچےن فریغہ ےس قلعتم رفناؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     270    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، طیبانی، ابوبززة، حذئہ :  راوی

ا َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٠ًََِیهٔ ٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َّی اہللُ  َػل

٨ُِه  ًَ حِٔسُت  َٓ ّة  أَیُِتُه یَِو٣ّا بَُِکَ ا٢َ ََفَ َٗ َُٟه  ا  ًَ َٟقَٔی اٟزَُّج١َ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔهٔ ٣َاَسَحُه َوَز ٥َ إَٔذا  ٍَ ا٨ََّٟهاُر َوَس٠َّ َٔ ََ ث٥َُّ أََتِیُتُه حٔيَن اِر

٨ُِت  ُٛ ِّی  ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ ًَىِّی  ٔحِسَت  َٓ  ََ ِّی َرأَیُِت ٔن ا٢َ إ َ٘ ٥َ إٔ٪َّ  َٓ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ىٔی  ََٓدٔظیُت أَِ٪ َت٤َشَّ ُج٨ُّبا 

٤ُِِٟش٥َٔ٠ ََل َی٨ِحُُص   ا

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ابیشین، اوبربدة، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی اعدت ابمرہک 

 احصیب ےس الماقت رفناےت وت اس ےک رس رپ اہھت ریھپےت افر اس ےک فاےطس داع رفناےت۔ ںیم ےن اکی دہعف حبص ےک یھت سج فتق یسک

فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دھکی رک رخ دبؽ دای۔ رھپ دؿ ڑچےنھ ےک فتق ںیم 



 

 

فملس ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم ےن ھجت وک داھکی وت دحیلعہ وہ رک لچ دای۔  دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل

آہل ںیم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم اس فتق احتل انجتب ںیم اھت وت ںیم ڈر ایگ ہک ااسی ہن وہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک املسمؿ اناپک ںیہن وہات۔فملس ھجم وک اہھت ہن اگلںیئ

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ابیشین، اوبربدة، ذحہفی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ان افر اس وک وھچےن فریغہ ےس قلعتم رفناؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملسیبنج صخش ےک اسھت ھٹیب اج 

     271    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌی، ٣شٌز، واػ١، ابووائ١، حرضت حذئہ :  راوی

 َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ثَىٔی َوأػ١ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ا٢َ َحسَّ

٤ُِِٟش٥َٔ٠ ََل  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ِّی ُج٨ُْب  ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ ٔلَیَّ  أَهَِوى إ َٓ ََٟ٘ٔیهُ َوهَُو ُج٨ُْب   ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ    َی٨ُِحُص َػل

ییحی، رعسم، فالص، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریمی ااحسؼ نب وصنمر، 

الماقت وہیئ افر ںیم اس فتق احتل انجتب ںیم اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی اجبن وک ےکھج ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای املسمؿ اناپک افر سجن ںیہن وہات۔ اہلل ہیلع فملس ںیم احتل انجتب ںیم وہں۔ آپ

 ااحسؼ نب وصنمر، ییحی، رعسم، فالص، اوبفالئ، رضحت ذحہفی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ھٹیب اج ان افر اس وک وھچےن فریغہ ےس قلعتم رفناؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملسیبنج صخش ےک اسھت 

     272    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، َرش، اب٩ ٣ٔـ١، ح٤یس، بَک، ابورآٍ، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َسَة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ٩ًَِ بََِکٕ  ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا َرِٔشْ َوهَُو اب٩ُِ ا ٪َّ َحسَّ

 َٓ ٨ِهُ  ًَ اِنَش١َّ  َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َوهَُو ُج٨ُْب  ٚٔ ا ٕٙ ٩ِ٣ٔ َُطُ ی ََٟ٘ٔیُه فٔی ََطٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ اُِ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َسُه ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٔ َٓ َتَش١َ 

 َ َٟ٘ٔیَتىٔی َوأ٧َ  ََ َّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ ٨َِت یَا أَبَا هَُزیَِزَة  ُٛ ا٢َ أَی٩َِ  َٗ ا َجاَئ  َّ٤٠َ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی ًَ ََ َحً هُِت أَِ٪ أَُجأَٟش َََٓکٔ ا ُج٨ُْب 

ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ ََل َی٨ِحُُص  أََُِتٔش١َ   ا

دیمح نب دعسمة، رشب، انب لضفم، دیمح، رکب، اوبراعف، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ہیلع  دمہنی ونمرہ ےک اکی راہتس ںیم اؿ ےس الماقت یک افر فہ )ینعی اوبرہریہ( اس فتق احتل انجتب ںیم ےھت وت فہ رضحت یلص اہلل

فآہل فملس وک دھکی رک اخومیش ےس رسک ےئگ افر لسغ ےس افرغ وہےئ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک التش 

رفنایئ وت فہ ہن لم ےکس۔ بج فاسپ آےئ وت درایتف رفناای اے اوبرہریہ مت سک ہگج ےھت؟ اوہنں ےن وجاب دای ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس الماقت رفنایئ یھت وت ںیم اس فتق احتل انجتب ںیم اھت۔ ےھجم آپ  ہیلع فآہل فملس سج

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ھٹیب اجان ربا اگل سج فتق کت ہک ںیم لسغ ےس افرغ ہن وہاجؤں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفناای ومنم اناپک ںیہن وہات۔

 دیمح نب دعسمة، رشب، انب لضفم، دیمح، رکب، اوبراعف، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 احہضئ ےس دختم انیل

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احہضئ ےس دختم انیل

     273    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی ب٩ سٌیس، یزیس ب٩ ٛشا٪، ابو حاز٦، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ُ ثَىٔی أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩َِ  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَبُو هُزَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ یَِزَة و َحاز٦ٕٔ 

 َٓ ِوَب  ََّ ًَائَٔظُة ٧َاؤٟٔیىٔی اٟ ا٢َ یَا  َٗ ٤َِِٟشحٔسٔ إٔذِ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا َّی اہللُ  َِٟیَص فٔی بَِی٤َ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُّه  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِّی  ِّی ََل أَُػل ٔن َِٟت إ ا َ٘

ِتهُ  َٟ ٨َاَو َٓ  یَٔسٔک 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، سیدی نب اسکؿ، اوب احز

 

عی

ؾ، اوبرہریہ ریض اہلل 

فملس دجسم ںیم رشتفی رفنا ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اے اعہشئ دصہقی ھجم وک ڑپکا ااھٹ رک دے دف۔ اوہنں ےن رفناای 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فہ اہمترے اہھت ںیم ںیہن اگل وہا۔ اس ےک ہک ںیم امنز ںیہن زپھ ریہ وہں )ینعی ضیح آراہ ےہ( آپ یلص اہلل

ھا  ےن ڑپکا ااھٹ رک دے دای۔

 

عی

 دعب اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، سیدی نب اسکؿ، اوب احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےس دختم انیل

     274    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًِیسة، ا٤ًع و اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز ٩ً ا٤ًع، ثابت ب٩ ًِیس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ  :  راوی

 ػسي٘ہ

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع ح و أَِخبََر٧َا إِٔسَح َ ٩ًَِ اِْل ًَِٔیَسَة   ٩ًَِ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ا َجزٔیْز 



 

 

َِٟت  ا َٗ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ٧َاؤٟٔیىٔی  ثَابٔٔت ب٩ِٔ ًَُِِیٕس  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

ـَ  َِٟیَشِت َحِی  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِّی َحائْٔف  ٔن َِٟت إ ا َٗ ٤َِِٟشحٔٔس  ُِٟد٤َِزَة ٩ِ٣ٔ ا َٔ فٔی یَسٔٔک ا  ُت

رجری نع اشمع، باتب نب دیبع، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک  ہبیتق نب دیعس، دیبعة، اشمع ف ااحسؼ نب اربامیہ،

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت دجسم ےس ھجم وک وبرای ااھٹ رک دے دف ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل )یلص

فآہل فملس ےن اراشد رفناای۔ اہمترا ضیح اہمترے اہھت ںیم وت ںیہن اہلل ہیلع فآہل فملس( ںیم احتل ضیح ںیم وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

 گل راہ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دیبعة، اشمع ف ااحسؼ نب اربامیہ، رجری نع اشمع، باتب نب دیبع، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےس دختم انیل

     275    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزا٫ی٥، ابو ٣ٌاویة، اَل٤ًع :  راوی

٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٠ََِهُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٣ٔ ٔ  بَٔهَذا اِْلِٔس٨َاز

 ااحسؼ نب اربامیہ ، اوب اعمفۃی، االشمع، ہی دحثی اسہقب دحثی  یسی ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیھ، اوب اعمفۃی، االشمع :  رافی

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

  

 اھچباناحہضئ اک دجسم ںیم اٹچیئ 



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اک دجسم ںیم اٹچیئ اھچبان

     276    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٨٣بوذ، ا٦ ٣ی٤و٧ہ :  راوی

هٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٩ًَِ ٨ِ٣َبُوذٕ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٍُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ـَ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٣َِی٤ُو٧ََة 

َٓتَبِ  ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ُِٟد٤َِزةٔ إ و٦ُ إِٔحَسا٧َا بٔا ُ٘ ََ آَ٪ َوهَٔی َحائْٔف َو ُِِٟقِ َیِت٠ُو ا َٓ ٔ إِٔحَسا٧َا   ُشُلَها َوهَٔی َحائْٔف َرأَِسُه فٔی َحِحز

 
 

 

ذ، اؾ ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ رس ابمرک مہ ںیم ےس یسک دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، م

 یک وگد ںیم رھک رک رقآؿ رکمی زپےتھ افر فہ ویبی )یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رتحمہم( احتل ضیح ںیم وہیت۔

 ذ، اؾ ومیمہن :  رافی
 

 

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، م

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

  

 ارگ وکیئ صخش اینپ احہضئ ویبی یک وگد ںیم رس رھک رک التفت رقآؿ رکے؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش اینپ احہضئ ویبی یک وگد ںیم رس رھک رک التفت رقآؿ رکے؟

     277    حسیث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ و ًلی ب٩ ححز، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

٩ًَِ أ٣ُِّ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ َٟهُ أ٧ََِبأ٧ََا ُس ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َو ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٩ًَِ َِٟت هٔ  ا َٗ ٨ًََِها  َرضَٔی اہللُ 



 

 

آَ٪  ُِِٟقِ ٔ إِٔحَسا٧َا َوهَٔی َحائْٔف َوهَُو یَِت٠ُو ا ٥َ فٔی َحِحز ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   کَاَ٪ َرأُِض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 فآہل فملس اک رس ااحسؼ نب اربامیہ ف یلع نب رجح، ایفسؿ، وصنمر، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ابمرک مہ ولوگں ںیم ےس یسک یک وگد ںیم وہات افر فہ اخوتؿ احتل ضیح ںیم وہیت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس التفت رقآؿ 

 رفناےت۔

 ااحسؼ نب اربامیہ ف یلع نب رجح، ایفسؿ، وصنمر، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 سج اخوتؿ وک ضیح اراہ وہ اس وک وشرہ اک رس دوھان اسیک ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج اخوتؿ وک ضیح اراہ وہ اس وک وشرہ اک رس دوھان اسیک ےہ؟

     278    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ ثَىٔی ٨ِ٣َُؼوْر  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز إٔبَِزاهٔی٥َ 

 ْٕ ٜٔ َت ٌِ ٔلَیَّ َرأَِسُه َوهَُو ٣ُ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُو٣ُٔئ إ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ٨ًََِها  أَُِٔش٠ُهُ َوأ٧ََا َحائْٔف َرضَٔی اہللُ  َٓ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی

 

عی

 ریض اہلل 

فآہل ف ملس اانپ رس ابمرک ریمی رطػ اکھج دای رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس احتل ااکتعػ ںیم وہےت ںیم آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اک رس دوھیت افر ںیم احتل ضیح ںیم وہیت یھت۔

ھا رمعف نب :  رافی

 

عی

  یلع، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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



 

 

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج اخوتؿ وک ضیح اراہ وہ اس وک وشرہ اک رس دوھان اسیک ےہ؟

     279    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابواسوز، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أَبٔی اِْل َِٟحارٔٔث َوَذََکَ آََخُ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة  ِسَوزٔ   ٩ًَِ َوَة  ُْعِ

٤َِِٟش  ٔلَیَّ َرأَِسهُ ٩ِ٣ٔ ا ُد إ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُِِخٔ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِها  أَُِٔش٠ُُه َوأ٧ََا َرضَٔی اہللُ  َٓ حٔٔس َوهَُو ٣َُحاؤْر 

 َحائْٔف 

دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوباوسد، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس اانپ رس دجسم ےک ابرہ یک رطػ اکنےتل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق احتل ااکتعػ ںیم وہےت ںیم اس فتق آپ 

 ابمرک دوھیت احالہکن ھجم وک ضیح آراہ وہات اھت۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رس 

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوباوسد، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وک وشرہ اک رس دوھان اسیک ےہ؟سج اخوتؿ وک ضیح اراہ وہ اس 

     280    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔیَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ١ُ َرأَِض  أَِخبََر٧َا  ٨ُِت أَُرجِّ ُٛ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِها  اہللُ 



 

 

٥َ َوأ٧ََا َحائْٔف  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ہبیتق نب دیعس، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک ںیم 

  اس فتق ھجم وک ضیح آراہ وہات اھت۔یھگنک ایک رکیت یھت احالہکن

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج اخوتؿ وک ضیح اراہ وہ اس وک وشرہ اک رس دوھان اسیک ےہ؟

     281    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ و ًلی ب٩ طٌیب، ٩ٌ٣، ٣اَٟ، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕب  ٌَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ُط َٕ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   َْ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ

 ََ ٔ ١ََِ َذٟ ٨َِها ٣ٔ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة   ُْعِ

ہبیتق نب دیعس، ناکل ف یلع نب بیعش، نعم، ناکل، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس دفرسی دنس ےک اسھت ذموکرہ ابال ومضمؿ وقنمؽ 

 ےہ۔

 ف یلع نب بیعش، نعم، ناکل، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقیہبیتق نب دیعس، ناکل  :  رافی

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

  

 سج وعرت وک ضیح آراہ وہ اس ےک اسھت اھکان افر اس اک وھجاٹ اھکان انیپ



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اسھت اھکان افر اس اک وھجاٹ اھکان انیپسج وعرت وک ضیح آراہ وہ اس ےک 

     282    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، یزیس، اب٩ ٣٘سا٦ ب٩ رشیح ب٩ ہانی، رشیح :  راوی

یِٔح ب٩ِٔ َها٧ٕٔئ  ٔ ب٩ِٔ رُشَ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ث٨ََا یَزٔیُس َوهَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٨ًََِها أَِخبََر٧َا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ یِٕح  ٩ًَِ رُشَ ٩ًَِ أَبٔیهٔ 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٥ِ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َِٟت َن ا َٗ ٍَ َزِؤجَها َوهَٔی كَا٣ْٔث  ٤َِٟزِأَةُ ٣َ ُِٟتَها َه١ِ َتأِک١ُُ ا َ هُ َسأ ٌَ َٓکک١ُُ ٣َ هٔ َوَس٥ََّ٠ یَِسًُونٔی 

ًَارْٔک َوکَاَ٪ یَ  ٤َهُ َوأ٧ََا  َٓ  ٍُ ـَ ُٚ ٨ِ٣ٔهُ َوَي ٔ تَر ٌِ َی َٓ َیأُِخُذُه  َٓ هُ  ٌُ ُٚ ٨ِ٣ٔهُ ث٥َُّ أََؿ ٔ ًِتَر َ أ َٓ ًَلَیَّ ٓٔیهٔ  ٔش٥ُ  ِ٘ ُی َٓ  َٚ زِ ٌَ ِٟ ُت  أُِخُذ ا ٌِ َحِیُث َوَؿ

أرَِشَ  َٓ َٓکُخُذُه  َب ٨ِ٣ٔهُ  ِب١َ أَِ٪ َيرِشَ َٗ ًَلَیَّ ٓٔیهٔ  ٔش٥ُ  ِ٘ ُی َٓ أب  َ
ٚٔ َویَِسًُو بٔاٟرشَّ زِ ٌَ ِٟ یٔم ٩ِ٣ٔ ا ُب َٓ َیرِشَ َٓ َیأُِخُذُه  َٓ ُه  ٌُ ُب ٨ِ٣ُٔه ث٥َُّ أََؿ

َسحٔ  َ٘ ِٟ یٔم ٩ِ٣ٔ ا َٓ ُت  ٌِ ٤َهُ َحِیُث َوَؿ َٓ  ٍُ ـَ  ٨ِ٣ُٔه َوَي

ہبیتق، سیدی، انب دقماؾ نب رشحی نب اہین، رشحی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس درایتف ایک ہک ایک وکیئ اخوتؿ 

 اھک یتکس ےہ؟ اوہنں ےن رفناای یج اہں فہ اھک یتکس ےہ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک اےنپ وشرہ ےک ارماہ احتل ضیح ںیم

البای رکےت ےھت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھکیت افر ںیم اس فتق احہضئ وہیت یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڈہی 

ںیم ےلہپ اس ہصح وک وچیتس رھپ اس وک رھک دیتی۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ااھٹےت افر ریما ہصح یھب اس ںیم اگلےت 

وک وچےتس افر اس ہگج ہنم ابمرک اگلےت ہک سج ہگج ںیم ےن ہنم اگلای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپین وگنماےت اس ںیم یھب ریما 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ااھٹ رک ایپ رکےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہصح اگلےت ںیم ےلہپ ےل رک یتیپ۔ رھپ رھک دیتی رھپ 

 ایپےل رپ اس ہگج رپ ہنم اگلےت ہک سج ہگج ںیم ہن ہنم اگلای اھت۔

 ہبیتق، سیدی، انب دقماؾ نب رشحی نب اہین، رشحی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سج وعرت وک ضیح آراہ وہ اس ےک اسھت اھکان افر اس اک وھجاٹ اھکان انیپ

     283    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًاایوب ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ب٩ جٌرف، ًِیساہلل ب٩ ٤ًزو، ا٤ًع، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح،  :  راوی

ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َِٟوزَّ ٕس ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَیُّوُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ٤ِزٕو  ًَ  ب٩ُِ 

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  یِٕح  ٔ ب٩ِٔ رُشَ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ًَلَی ا َٓاُه   ٍُ ـَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِها   

١ٔ ُسِؤرٔی َوأ٧ََا َحائْٔف  ـِ َٓ ُب ٩ِ٣ٔ  َیرِشَ َٓ ُب ٨ِ٣ٔهُ  َّٟٔذی أرَِشَ ٍٔ ا ٤َِِٟؤؿ  ا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

عی

اویب نب دمحم، دبعاہلل نب رفعج، دیبع اہلل نب رمعف، اشمع، دقماؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 اپین روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ ہنم ابمرک )ربنت ںیم( ایس ہگج اگلےت ہک سج ہگج رپ ںیم ےن ہنم اگل رک ایپ اھت افر ریما وجاھٹ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ونش رفناےت احالہکن اس فتق ھجم وک ضیح آراہ وہات اھت۔ آپ یلص

ھا  :  رافی

 

عی

 اویب نب دمحم، دبعاہلل نب رفعج، دیبعاہلل نب رمعف، اشمع، دقماؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 سج وعرت وک ضیح آراہ وہ اس اک وجاھٹ اپین انیپ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج وعرت وک ضیح آراہ وہ اس اک وجاھٹ اپین انیپ

     284    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٬٨ًا٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٣شٌز، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل  :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  یِٕح  َسا٦ٔ ب٩ِٔ رُشَ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ



 

 

 ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨َُاؤُٟىٔی اِْل َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ََ ٨َِها  ًَ ٍَ ی ٣َِؤؿ َیَتَْحَّ َٓ ًِٔلیهٔ  ُ ُب ٨ِ٣ٔهُ َوأ٧ََا َحائْٔف ث٥َُّ أ َٓأرَِشَ ٧َاَئ 

ًَلَی ٓٔیهٔ  ُه  ٌُ ـَ َی َٓ یٔم  َٓ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

عی

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رعسم، دقماؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ںیم اس ربنت ںیم ےس اپین یتیپ افر ںیم ضیح ےس وہیت یھت۔ رھپ ںیم فہ ربنت آپ یلص اہلل ہیلع  فآہل فملس ھجم وک ربنت انعتئ رفناےت

فآہل فملس یک دختم ںیم شیپ رکیت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس التش رفنا رک ربنت ںیم ایس ہگج ہنم ابمرک اگلےت ہک سج ہگج ںیم 

 ےن ہنم اگلای اھت۔

ھا دمحم نب وصنمر، ایفسؿ،  :  رافی

 

عی

 رعسم، دقماؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج وعرت وک ضیح آراہ وہ اس اک وجاھٹ اپین انیپ

     285    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، وٛیٍ، ٣شٌز و سٔیا٪، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ رُشَ  َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا َیاُ٪  ِٔ ْز َوُس ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  یِٕح 

َٓاُه َرضَٔی اہللُ   ٍُ ـَ َی َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُب َوأ٧ََا َحائْٔف َوأ٧َُاؤُٟهُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٨ُِت أرَِشَ ُٛ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِها  ُب   َیرِشَ َٓ ٍٔ فٔیَّ  ًَلَی ٣َِؤؿ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٚ َوأ٧ََا َحائْٔف َوأ٧َُاؤُٟهُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل زِ ٌَ ِٟ ُٚ ا زَّ ٌَ ََ ٍٔ فٔیَّ  َوأَ ًَلَی ٣َِؤؿ اُه  َٓ  ٍُ ـَ َی َٓ 

ومحمد نب الیغؿ، فعیک، رعسم ف ایفسؿ، دقماؾ نب رشحی، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اپین یتیپ یھت احتل ضیح ںیم 

رک اس ہگج اگلےت رھپ فہ ربنت ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک شیپ دیتی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف ملس اانپ ہنم ابم

سج ہگج ںیم ےن ہنم اگلای اھت افر ںیم ڈہی احتل ضیح یہ ںیم وچیتس۔ رھپ فہ ڈہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم شیپ رک 



 

 

 دیتی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ ہنم ابمرک ایس ہگج اگلےت ہک اہجں رپ ںیم ےن ہنم اگلای اھت۔

 فعیک، رعسم ف ایفسؿ، دقماؾ نب رشحی، رضحت اعہشئ دصہقی ومحمد نب الیغؿ، :  رافی

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

  

 احہضئ وعرت وک اےنپ اسھت اٹلےن ےس قلعتم ااحدثی

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت وک اےنپ اسھت اٹلےن ےس قلعتم ااحدثی

     286    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ہظا٦ و ًِیساہلل ب٩ سٌیس و اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، یحٌی، ابوس٤٠ہ :  راوی

ث٨ََا هَٔظا٦ْ ح ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٌٔیٕس َوإِٔسَح َوأ٧ََِبأ٧ََا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس

ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ یَِحٌَی  ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َٟهُ  ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اََل َحسَّ ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة َٗ

ثَِتهُ أَ٪َّ أ٦َُّ  َِٟد٤ٔ  َحسَّ ٥َ فٔی ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ْة ٣َ ٌَ ٔ َلح ـِ َِٟت بَِی٤َ٨َا أ٧ََا ٣ُ ا َٗ ثَِتَها  ُت َس٤َ٠ََة َحسَّ ـِ ٔ ی٠َٔة إٔذِ ح

ِٔٔشٔت  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أََن َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًٔی  ـَ أََخِذُت ثَٔیاَب َحِی َٓ اِنَش٠ِ٠َُت  هُ  َٓ ٌَ ُت ٣َ ٌِ َٓاِؿَلَح انٔی  ًَ َس َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن

َِٟد٤ٔی٠َةٔ   فٔی ا

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ ف دیبع اہلل نب دیعس ف ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، ییحی، اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت 

ہک اس دفراؿ ھجم وک ضیح آان رشفع وہایگ وت ںیم لکن یئگ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ اکی اچدر ںیم یٹیل وہیئ یھت 

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ایک مت وک ضیح آای ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک 

 

اےنپ ضیح ےک ڑپکے ااھٹ دی 

 ےک اسھت ٹیل یئگ۔ ینعی اچدر ںیم ٹیل یئگ۔ یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم البای۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ ف دیبعاہلل نب دیعس ف ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، ییحی، اوبہملس :  رافی



 

 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت وک اےنپ اسھت اٹلےن ےس قلعتم ااحدثی

     287    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی ب٩ سٌیس، جابز ب٩ ػبح، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٌٔ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ُث  ُت خََٔلّسا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ ُػِبٕح  ٩ًَِ َجابٔز یٕس 

َِٟواحٔٔس َوأ٧ََا كَا٣ْٔث أَ  ارٔ ا ٌَ ٥َ ٧َِٔیُت فٔی اٟظِّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِت أ٧ََا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ َِٟت  ا إِٔ٪ أََػابَُه ٣ٔىِّی َطِیْئ َٗ َٓ ِو َحائْٔف 

 َ َّ ََُش١َ ٣َک ُسُه َوَػل ٌِ ٥ِ َي َٟ ََ َو ٔ ١ََِ ذَٟ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ إِٔ٪ أََػابَُه ٣ٔىِّی َطِیْئ  َٓ وزُ  ٌُ َّی ٓٔیهٔ ث٥َُّ َي ُسُه َوَػل ٌِ ٥ِ َي َٟ  ی ٓٔیهٔ ا٧َهُ َو

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ںیم افر رضحت روسؽ رکمی 

 

عی

دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اجرب نب حبص، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی احلػ ںیم وسےت ےھت افر ںیم احتل ضیح ںیم وہیت یھت وت ارگ ریمے مسج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

گل اجات اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس ہگج وک دوھ ڈاےتل۔ اس ےس زایدہ ہگج ہن دوھےت رھپ امنز ادا  فملس ےک مسج رپ ھچک

 رفناےت۔ اس ےک دعب رھپ آراؾ رفناےت۔ رھپ ارگ ھچک گل اجات وت ایس رطہقی ےس رکےت۔

ھا   :  رافی

 

عی

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اجرب نب حبص، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 احہضئ اخوتؿ ےک اسھت آراؾ رکان افر اس وک وھچان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اخوتؿ ےک اسھت آراؾ رکان افر اس وک وھچان



 

 

     288    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابواحوؾ، ابواسحاٚ، ٤ًزو ب٩ رشجی١، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ِحِٔی١َ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُشَ ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا

َها ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ُظسَّ إَٔزاَرَها ث٥َُّ یَُبارٔشُ ََ ا أَِ٪  ـّ ٔ  َیأ٣ُِزُ إِٔحَسا٧َا إَٔذا کَا٧َِت َحائ

ہبیتق، اوباوحص، اوبااحسؼ، رمعف نب رشلیج، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اخوتؿ ںیم ےس 

د  ےل ول ا

 

 می
ہ

 

ی

فر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ویبی ےک اسھت آراؾ رفناےت اسھت وسےت بج یسک وک ضیح آات وت مکح رفناےت ہک مت 

 بلطم ےہ ہک امجع ےک العفہ امتؾ اکؾ ااجنؾ دےتی۔

 ہبیتق، اوباوحص، اوبااحسؼ، رمعف نب رشلیج، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اخوتؿ ےک اسھت آراؾ رکان افر اس وک وھچان
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 ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َِٟت کَا٧َِت إِٔحَسا٧َا إَٔذا أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا َٗ َظَة 

 ًَ َّی اہللُ  هَاَحاَؿِت أ٣َََزَها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل زَٔر ث٥َُّ یَُبارٔشُ ٥َ أَِ٪ َتتَّ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ت رفناےت۔ )وہفمؾ اسےقب رفاتی ںیم امہرے ںیم ےس وج اخوتؿ احہضئ وہیت اس وک ہہت دنب ابدنےنھ اک مکح رفناےت رھپ اس ےس ابمرش



 

 

 (سگر اکچ ےہ

ھا  :  رافی

 

عی

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آراؾ رکان افر اس وک وھچاناحہضئ اخوتؿ ےک اسھت 
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 حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، یو٧ص و ٟیث، اب٩ طہاب، حِیب، ْعوہ، بسیة و ٟیث، ٣ی٤و٧ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٠َِیهٔ َوأ٧ََا  ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٩ًَِ َحِٔیٕب ٣َِولَی أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ یُو٧َُص َوا٠َِّٟیٔث  ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب   ٍُ أَِس٤َ

َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ ا َٗ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة  و٢ُ ٧ََسبََة ٣َِوََلةُ ٣َِی٤ُو٧ََة  ُ٘ ٩ًَِ بَُسیََّة َوکَاَ٪ ا٠َِّٟیُث َي َوَة  ٥َ یُ ُْعِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َبارٔشُ  َػل

 ٔ ََِتئِن ف ُٛ
دَٔذی٩ِٔ َواٟزُّ َٔ ِٟ َٖ ا ُّ أَِنَؼا ٠َِیَها إَٔزاْر یَِب٠ُ ًَ ٤َِٟزِأَةُ ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔهٔ َوهَٔی َحائْٔف إَٔذا کَاَ٪   ی َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث ٣ُِحَتحٔزَّة بٔهٔ ا

 ف ثیل، ومیمہن ریض اہلل

 

ة
ی 
ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن ف ثیل، انب اہشب، بیبح، رعفہ، دب

 

عی

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ویبویں ںیم یسک ویبی ےک اسھت ابمرشت رفناےت افر فہ اخوتؿ احہضئ وہیت رشبہکیط اکی 

 اخوتؿ ہہت دنب ےئل وہیت وج ہک دفونں راؿ ےک آدےھ ےصح افر ونٹھگں کت یتچنہپ۔ )بلطم ہی ےہ ہک انػ ےس رشفع وہیت افر آدیھ

 راؿ ای ونٹھگں کت وہیت۔( ثیل یک رفاتی ںیم ےہ ہک اس ہہت دنب وک فہ اخوتؿ تہب وبضمیط ےس ابدنیتھ یھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ف ثیل، ومیمہن ریض اہلل 

 

ة
ی 
 احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن ف ثیل، انب اہشب، بیبح، رعفہ، دب

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

  

 اراشد ابری اعتہل اک وہفمؾ



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اراشد ابری اعتہل اک وہفمؾ
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، ا٧ص :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔث  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ کَا٧َِت إٔبَِزاهٔی٥َ 

ُِِٟیُ  وه٩َُّ فٔی ا ٌُ ٥ِ یَُحا٣ٔ َٟ ٥َِٟ يَُظارٔبُوه٩َُّ َو ٥َِٟ یَُؤاک٠ُٔوه٩َُّ َو ٤َِٟزِأَةُ ٨ِ٣ُٔه٥ِ  َِٟیُهوزُ إَٔذا َحاَؿِت ا ٠َِیهٔ ا ًَ َّی اہللُ  َشأَُٟوا ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َٓ ؤت 

أ٣َََزه٥ُِ  َٓ ١ُِٗ هَُو أَّذی اِْلیََة  ٤َِٟٔحیٔف  ٩ًَِ ا  ََ َ زَّ َوَج١َّ َوَيِشأَُٟو٧ ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥َ أَِ٪ یَُؤاک٠ُٔوه٩َُّ َويُ  ََ َوَس٠َّ ِٟح٤َٔا وا بٔه٩َّٔ ک١َُّ َطِیٕئ ٣َا َخََل ا ٌُ ُُِِٟیؤت َوأَِ٪ َيِؼ٨َ وه٩َُّ فٔی ا ٌُ  َظارٔبُوه٩َُّ َویَُحا٣ٔ

ااحسؼ نب اربامیہ، امیلسؿ نب رحب، امحد نب ہملس، باتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں ںیم ےس سج فتق یسک اخوتؿ وک ضیح 

اس وک اسھت اپین الپےت۔ ہن اکی اکمؿ ںیم اس ےک ارماہ رےتہ۔ رضحات احصہب رکاؾ ےن اس  آات وت فہ اس وک اےنپ اسھت ہن الھکےت ہن

ےک قلعتم درایتف رفناای اس رپ دخافدن دقفس ےن آتی رکہمی انزؽ رفنایئ۔ )اس آتی رکہمی اک وہفمؾ ہی ےہ ہک ولگ مت ےس ضیح 

دںی ہک ضیح اکی اناپیک ےہ وت مت ولگ وخانیت ےس احتل ضیح  ےک ابرے ںیم درایتف رفناےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفنا

 ںیم دحیلعہ روہ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب رکاؾ وک مکح رفناای ہک فہ وعروتں وک احتل ضیح ںیم یھب اسھت الھکںیئ

 الپںیئ افر اکی اکمؿ ںیم اسھت رںیہ افر العفہ رتسبمہی ےک امتؾ اکؾ رکںی۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، امیلسؿ نب رحب، امحد نب ہملس، باتب، اسن :  رافی

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

  

 یہن دخافدنی افر اممتعن ےک ملع ےک ابفوجد وج صخش ویبی ےس احتل ضیح ںیم رتسبمہی رک ےل اس اک ایک افکرہ ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یہن دخافدنی افر اممتعن ےک ملع ےک ابفوجد وج صخش ویبی ےس احتل ضیح ںیم رتسبمہی رک ےل اس اک ایک افکرہ ےہ؟
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 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، طٌبہ، ح٥ٜ، ًبساٟح٤یس، ٣٘ش٥، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ َش٥ٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُ َِٟح٤ٔیٔس  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ أَِخبََر٧َا  ًَبَّإض  ٩ِ اب٩ِٔ 

 ٔ ُٚ ب ِتٔی ا٣َِزأََتُه َوهَٔی َحائْٔف َیَتَؼسَّ ٥َ فٔی اٟزَُّج١ٔ َیأ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕٔ زٔی٨َارٕ َػل  ٔسی٨َإر أَِو ب٨ِٔٔؼ

رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، مکح، دبعادیمحل، مسقم، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفناای اس صخش ےک ابرے ںیم ہک وج اینپ احہضئ ویبی ےس رتسبمہی رکے ہک فہ اکی دانیر دص ہ ادا رکے۔

 رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، مکح، دبعادیمحل، مسقم، دبعاہلل انب ابعس :  یراف

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

  

 وج اخوتؿ ارحاؾ ابدنےھ افر اس وک ضیح رشفع وہاجےئ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وک ضیح رشفع وہاجےئ؟ وج اخوتؿ ارحاؾ ابدنےھ افر اس
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٍَ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

ًَلَیَّ َر  ََٓسَخ١َ  ُت  ـِ ٔ َٖ ح ا کَاَ٪ َََّٔسٔ َّ٤٠َ َٓ َِٟحخَّ  ٥َ ََل ٧َُزی إَٔلَّ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَلَی ب٨ََأت آزَ َو  زَّ َوَج١َّ  ًَ تََبُه اہللُ  َٛ ا٢َ َهَذا أ٣ََْز  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ِٔٔشٔت  َٔ أََن َٟ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َِٟحادُّ َُيِرَ أ٧ََا أَبِکٔی  ٔضی ا ِ٘ ٔضی ٣َا َي ِٗ ا َٓ  ٦َ



 

 

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِِِٟیٔت َوَؿهَّ َِٟبَِقٔ أَ٪َّ ََل َتُلوفٔی بٔا  ٩ًَِ نَٔشائٔهٔ بٔا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ 

 

عی

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 افر رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ جح ےک فاےطس ےلکن جح ےک ارادہ ےس۔ سپ سج فتق اقمؾ رسػ ںیم ےچنہپ وت ےھجم ضیح آایگ

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی الےئ افر ںیم اس فتق رف ریہ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف 

یئ ےہ رفناای مت وک ایک وہایگ ےہ؟ ایک مت وک ضیح آےن اگل؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہی وت فہ 

 وج )یدقری ںیم(  ھک دی یئگ ےہ دخافدن دقفس یک رطػ ےس آدؾ یک اصازبادویں ےک فاےطس۔ اب مت فہ امتؾ اکؾ ااجنؾ دف وج ہک ہک

ہل احیج ولگ ااجنؾ دےتی ںیہ۔ نکیل مت تیب اہلل اک وطاػ ہن رکان )ابیق اکؾ ضیح ےس اپیک ےک دعب ااجنؾ دانی(۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

 ویں یک اجبن ےس اکی اگےئ یک رقابین یک۔فملس ےن اینپ ویب

ھا   :  رافی

 

عی

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ابدنںیھ؟افنس فایل اخوتؿ ارحاؾ ےسیک 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 افنس فایل اخوتؿ ارحاؾ ےسیک ابدنںیھ؟

     294    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی و ٣ح٤س ب٩ ٣َىی و يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ سٌیس، حرضت جٌرف ػازٚ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ث٨ََ  اُٟوا َحسَّ َٗ ُه  َٟ ُى  ِٔ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َوا٠َّٟ ُ٘ ٌِ َّی َوَي ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ا َیِحٌَی ب٩ُِ َس

ِبٔس اہللٔ ًَ ا٢َ أََتِی٨َا َجابَٔز ب٩َِ  َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  رَفُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا  َج َحسَّ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َححَّةٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َِٟاُه  َ َشأ َٓ

 َّ ُه َحً ٌَ ِج٨َا ٣َ َسةٔ َوََخَ ٌِ َ٘ ِٟ ََ٘ٔيَن ٩ِ٣ٔ ذٔی ا َد َٟٔد٤ِٕص  ٥َ ََخَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟسِت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔة َو َٔ ُِٟح٠َِی ی إَٔذا أَتَی َذا ا

َٕ أَِس  ِی َٛ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَِرَس٠َِت إ َٓ َس ب٩َِ أَبٔی بََِکٕ  ا٢َ اَُِتٔشلٔی  ٤َاُئ ب٨ُِٔت ٤ًَُِیٕص ٣َُح٤َّ َٗ  ٍُ أَِػ٨َ



 

 

ِّی ی ث٥َُّ أَهٔل َِرٔفٔ  َواِسَت

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس ریمے رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم ف وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رضحت رفعج اصد

 

عی

ؼ ریض اہلل 

فادل نادج ےن لقن رفناای ہک مہ ولگ رضحت اجرب نب دبعاہلل یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ 

فآہل فملس )دمہنی ونمرہ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک رطہقی ےس رفہضی جح ااجنؾ دای؟ اوہنں ےن ایبؿ رفناای آپ یلص اہلل ہیلع 

ےس جح رکےن ےک فاےطس رفاہن وہےئ( سج فتق ناہ ذفادعقلہ ےک اپچن دؿ ابیق رہ ےئگ وت مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ 

امسء رفاہن وہ ےئگ۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم دالخ وہےئ وت رضحت اوبرکب دصقی یک اہیلہ رضحت ا

تنب سیمع ےک دمحم نب ایب رکب انیم ڑلےک یک فالدت وہیئگ۔ اوہنں ےن یسک وک دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اجیھب ہک اب ھجم 

 وک ایک رکان اچےیہ؟ اوہنں ےن رفناای ہک مت لسغ رکول افر وگنلٹ سک ول۔ اس ےک دعب کیبل اکپرا۔

ھا  رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم ف وقعی :  رافی

 

عی

 ب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رضحت رفعج اصدؼ ریض اہلل 

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

  

 ارگ ڑپکے رپ ضیح اک وخؿ گل اجےئ وت ایک مکح ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 مکح ےہ؟ارگ ڑپکے رپ ضیح اک وخؿ گل اجےئ وت ایک 

     295    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ابو ٣٘سا٦ ثابت اٟحساز، ًسی ب٩ زی٨ار، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٩ :  راوی

 ِ٘ ٔ٤ِٟ ثَىٔی أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ًَٔسیِّ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس  ٩ًَِ ازُ  َِٟحسَّ َسا٦ٔ ثَابْٔت ا

َِٟت َرُسو٢َ اہللٔ  َ ََّها َسأ ِیٕص ب٨َِٔت ٣ِٔحَؼ٩ٕ أ٧َ َٗ ُت أ٦َُّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟحِیٔف ُئؼیُب ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٔ ا ٩ًَِ َز٦  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ٍٕ َوأُِش٠ٔیهٔ ب٤َٔإئ َؤسِسرٕ  ٠َ ـٔ ِّٜیهٔ َٔ ا٢َ حُ َٗ ِوَب  ََّ  اٟ



 

 

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوب دقماؾ باتب ادحلاد، دعی نب دانیر، اؾ سیق تنب نصحم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ارگ ضیح اک وخؿ ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع رضحت روسؽ رکمی

 فآہل فملس ےن رفناای مت اس وک اکی یٹپچ ڑکلی یک ونک ےس رھکچ ڈاول افر اس وک مت ریبی ےک ےتپ افر اپین ےس دوھ ڈاول۔

 ایفسؿ، اوب دقماؾ باتب ادحلاد، دعی نب دانیر، اؾ سیق تنب نصحمدیبعاہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ڑپکے رپ ضیح اک وخؿ گل اجےئ وت ایک مکح ےہ؟

     296    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از ب٩ زیس، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ا٨٤ٟذر، اس٤اء ب٨ت ابی بَک :  راوی

َٓاك٤ََٔة   ٩ًَِ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  از ٩ًَِ َح٤َّ بٓٔیٕ  ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  ب٨ِٔٔت ا

 ِٟ ٩ًَِ َز٦ٔ ا  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِٔ ا٢َ حُتِّیهٔ بََِکٕ َوکَا٧َِت َتُٜوُ٪ فٔی َحِحزَٔها أَ٪َّ ا٣َِزأَّة اِسَت َ٘ َٓ ِوَب  ََّ َحِیٔف ُئؼیُب اٟ

ٔحی ـَ ٤َِٟأئ ث٥َُّ اِن ِّی ٓٔیهٔ ث٥َُّ ارِقُٔػیهٔ بٔا  هٔ َوَػل

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، اف ہم تنب اذنملر، اامسء تنب ایب رکب ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن رضحت 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفناای ہک ارگ ضیح اک وخؿ ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  روسؽ

 فملس ےن رفناای مت اس وک رھکچ دف رھپ مت اس وک لم رک اپین ےس دوھ ڈاول افر رھپ مت اس ےس امنز ادا رکف۔

 دی، اشہؾ نب رعفہ، اف ہم تنب اذنملر، اامسء تنب ایب رکبییحی نب بیبح نب رعیب، امحد نب ز :  رافی

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

  



 

 

 ینم ڑپکے ںیم گل اجےن اک مکح

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ینم ڑپکے ںیم گل اجےن اک مکح

     297    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًیسی ب٩ ح٤از، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحِیب، سویس ب٩ ٗیص، ٣ٌاویہ ب٩ خسیخ، ٣ٌاویہ ب٩ ابوسٔیا٪، ا٦ حِیبہ :  راوی

 ُ٩ًَِ ٣ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ از اأَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ َح٤َّ ٌَ ٩ًَِ ؤیََة ب٩ِٔ حَُسیِٕخ 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َه١ِ کَاَ٪  ًَ َّی اہللُ  َّهُ َسأ٢ََ أ٦َُّ َحِٔیَبَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َیاَ٪ أ٧َ ِٔ اؤیََة ب٩ِٔ أَبٔی ُس ٌَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٍُ ٓٔیهٔ  َّٟٔذی کَاَ٪ یَُحا٣ٔ ِؤب ا ََّ ِّی فٔی اٟ ٥َِٟ َیَز ٓٔیهٔ أَّذیُيَؼل ٥ِ إَٔذا  ٌَ َِٟت َن ا َٗ 

یسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، وسدی نب سیق، اعمفہی نب دخجی، اعمفہی نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

ھا  ےس درایتف ایک ہک ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ڑپکے ںیم 

 

عی

امنز ادا رفناےت ےھت سج رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل 

ڑپکے وک نہپ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ رتسبی رفناےت ےھت؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک یج اہں سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس وک ڑپکے ںیم اناپیک ہن وسحمس وہیت یھت۔

 ، اعمفہی نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبحیسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، وسدی نب سیق، اعمفہی نب دخجی :  رافی

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

  

 ڑپکے رپ ےس ینم دوھےن اک مکح

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے رپ ےس ینم دوھےن اک مکح



 

 

     298    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪ اٟحزری، س٠امی٪ ب٩ يشار، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

َ٪ بِ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َِٟحزَرٔیِّ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ ا  ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َِٟت أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٨ُِت  ٩ٔ َيَشإر  ُٛ

 ٍَ َ٘ ََلةٔ َوإٔ٪َّ َُ ٔلَی اٟؼَّ ُد إ َیِِخُ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟح٨َابََة ٩ِ٣ٔ ثَِؤب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٟفٔی ثَِوبٔهٔ أَُِٔش١ُ ا ٤َِٟأئ    ا

ھا  ےس رفاتی 

 

عی

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی وسدی نب رصن، دبع اہلل، رمعف نب ومیمؿ ازجلری، امیلسؿ نب اسیر، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے ابمرک ےس ںیم ینم دوھای رکیت یھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رکےن ےک ےئل 

 رشتفی ےل اجےت افر اپین ےک اشنؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکفں ںیم وہا رکےت ےھت۔

ھا وسدی نب رصن، دبعاہلل، رمع :  رافی

 

عی

 ف نب ومیمؿ ازجلری، امیلسؿ نب اسیر، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ڑپکے ےس ینم ےک رھکےنچ ےس قلعتم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے ےس ینم ےک رھکےنچ ےس قلعتم

     299    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ابوہاط٥، ابو ٣ح٠ز، حارث ب٩ ٧و١ٓ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ  ١ٕ َٓ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٧َِو ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ أَبٔی ٣ِٔح٠َز ٩ًَِ أَبٔی َهأط٥ٕ  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٨ُِت أََِفُُک أَِخبََر٧َا  ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٤َِٟىٔیَّ ٩ِ٣ٔ ثَِؤب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ی ا َِٟت ٣َزَّّة أَُِخَ ا َٗ َِٟح٨َابََة َو  ا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

عی

ر، احرث نب ونلف، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ز
ح ل
م

اہلل ہیلع ہبیتق، امحد، اوباہمش، اوب 



 

 

 (فآہل فملس ےک ڑپکے ابمرک ےس ینم وک رھکچ دای رکیت یھت۔ )بلطم ہی ےہ ہک ینم وک ںیم اپین ےس ںیہن دوھیت یھت

ھا   :  رافی

 

عی

ر، احرث نب ونلف، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ز
ح ل
م

 ہبیتق، امحد، اوباہمش، اوب 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے ےس ینم ےک رھکےنچ ےس قلعتم

     300    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یزیس، بہز، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، ہظا٦ ب٩ حارث، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیزٔیَس  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  ٔ ب٩ِٔ ا ا٦ ٩ًَِ َه٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٥َُٜ أَِخبََرنٔی  َِٟح ا٢َ ا َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا بَِهزْ   َحسَّ

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  هُ ٩ِ٣ٔ ثَِؤب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٛ
ًَلَی أَِ٪ أََِفُ ِس َرأَیُِتىٔی َو٣َا أَزٔیُس  َ٘ َٟ َِٟت  ا َٗ  ٥َ َوَس٠َّ ًَائَٔظَة 

رمعف نب سیدی، زہب، ہبعش، مکح، اربامیہ، اشہؾ نب احرث، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اہتبل ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےک ڑپکے رپ بج ینم دیتھکی وت ینم وک رھکچ دای رکیت یھت۔

 ہقیرمعف نب سیدی، زہب، ہبعش، مکح، اربامیہ، اشہؾ نب احرث، اعہشئ دص :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے ےس ینم ےک رھکےنچ ےس قلعتم

     301    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ہ٤ا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًاحشين ب٩ رحیث، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥،  :  راوی

ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕ ا٦ ٩ًَِ َه٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ یِٕث أ٧ََِبأ٧ََا ُس ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ ُه ٩ِ٣ٔ ثَِؤب أَِخبََر٧َا ا ُٛ
٨ُِت أََِفُ ُٛ َِٟت 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم درتقیقح رضحت روسؽ رکمی نیسح نب رحثی، ایفسؿ

 

عی

، وصنمر، اربامیہ، امہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے ےس ینم رھکچ دای رکیت یھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 نیسح نب رحثی، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، امہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے ےس ینم ےک رھکےنچ ےس قلعتم

     302    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٤ا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًاطٌیب ب٩ یوسٕ، یحٌی ب٩ سٌیس، ا٤ًع، ابزاہی٥،  :  راوی

 َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ا٦ٕ  ٩ًَِ َه٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس  َٕ ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ ٨ُِت أََراُه فٔی ثَِؤب أَِخبََر٧َا ُط ُٛ َِٟت  ا

ُّٜهُ  أَحُ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک درتقیقح ںیم انجب روسؽ  بیعش

 

عی

نب ویفس، ییحی نب دیعس، اشمع، اربامیہ، امہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے ےس ینم لم دای رکیت ںیھت۔

ھا   :  رافی

 

عی

 بیعش نب ویفس، ییحی نب دیعس، اشمع، اربامیہ، امہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے ےس ینم ےک رھکےنچ ےس قلعتم

     303    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًاٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ابو ٣ٌرش،  :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  رَشٕ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ اَ٪  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َحشَّ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َِٟت  أَِخبََر٧َا  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ 

َِٟح٨َابََة ٩ِ٣ٔ ثَوِ  ِس َرأَیُِتىٔی أََِفُُک ا َ٘ َٟ ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وخد انجب روسؽ 

 

عی

ہبیتق، امحد نب زدی، اشہؾ نب اسحؿ، اوب رشعم، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 رک اصػ رک دیتی یھت(۔رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے ےس ینم وک لم دای رکیت یھت )ینعی رھکچ رک ای لسم 

ھا   :  رافی

 

عی

 ہبیتق، امحد نب زدی، اشہؾ نب اسحؿ، اوب رشعم، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے ےس ینم ےک رھکےنچ ےس قلعتم

     304    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ کا١٣، ا٤ٟزوزی، ہی٥َ، ٣ِيرة، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٣ُِٔيَرَة  ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ُس ب٩ُِ کَا١ٕ٣ٔ ا ِس َرأَیُِتىٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٘ َٟ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ 

٨ِهُ  ًَ ُه  أَحُتُّ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   أَٔجُسُه فٔی ثَِؤب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ہل فملس ےک دمحم نب اکلم، ارملفزی، مثیہ، ریغمة، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ



 

 

 ڑپکے ںیم ینم بج دیتھکی یھت وت اس وک رھکچ دای رکیت یھت۔

 دمحم نب اکلم، ارملفزی، مثیہ، ریغمة، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ب اک مکحاھکان ہن اھکےن فاےک ہچب ےک اشیپ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اھکان ہن اھکےن فاےک ہچب ےک اشیپب اک مکح

     305    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٩ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ََّها أََتِت أَِخبََر٧َا  ِیٕص ب٨ِٔٔت ٣ِٔحَؼ٩ٕ أ٧َ َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ًَ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٔطَهإب 

أَِج٠ََشهُ َرُسو٢ُ ا َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٦َ إ ٌَ ٥َِٟ َیأِک١ُِ اٟلَّ  ٕ ََٟها َػِٔير َّی اہللُ بٔاب٩ِٕ  ٔ ہللٔ َػل ٥َ فٔی َحِحزٔه ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  

ٔش٠ِهُ  ِِ ٥ِ َي َٟ َحُه َو ـَ ٨َ َٓ ًَا ب٤َٔإئ  َس َٓ ًَلَی ثَِوبٔهٔ  َبا٢َ  َٓ 

ہبیتق، ناکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، اؾ سیق تنب نصحم ےس رفاتی ےہ ہک فہ اےنپ اکی وھچےٹ ہچب وک ےل رک وج ہک 

وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہچب وک وگد ںیم  ایھب اھکان ںیہن اھکات اھت دختم

الھٹبای۔ اس ڑلےک ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے رپ اشیپب رک دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین اگنم رک اس رپ 

 ڑھچک دای اس وک ںیہن دوھای۔

 ناکل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، اؾ سیق تنب نصحم ہبیتق، :  رافی

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

  



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اھکان ہن اھکےن فاےک ہچب ےک اشیپب اک مکح

     306    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 َّ ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت أ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ َو أَِخبََر٧َا  ًَ َس٥ََّ٠ ََٔؼٔيٓیٕ ی اہللُ 

هُ إٔیَّاهُ  ٌَ أَِتَب َٓ ًَا ب٤َٔإئ  َس َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َبا٢َ  َٓ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

 

عی

ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ب رک دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہگج رپ اپین ںیم اکی ڑلاک احرض وہا۔ اس ڑلےک ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اشیپ

 اہب دای۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ڑلیک ےک اشیپب ےس قلعتم

 ایبؿاپیک اک  :   ابب

 ڑلیک ےک اشیپب ےس قلعتم

     307    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣حاہس ب٩ ٣وسی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، یحٌی ب٩ وٟیس، ٣ح١ ب٩ خ٠یٔة، ابو س٤ٍ :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِهٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ٣ُٔح١ُّ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُحاهُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسی  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیٔس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ



 

 

ِٟحَ  َش١ُ ٩ِ٣ٔ بَِو٢ٔ ا ِِ ٥َ ُي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِٔح  ثَىٔی أَبُو اٟشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َة  َٔ ٔ َخ٠ٔی ََل٦ ُِ ِٟ  ارَٔیٔة َویَُزغُّ ٩ِ٣ٔ بَِو٢ٔ ا

، اوب عمس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اجمدہ نب ومیس، دبع

 

ن فة
ل

 

ارلنمح نب دہمی، ییحی نب فدیل، لحم نب ح

 فملس ےن اراشد رفناای ڑپکا ڑلیک ےک اشیپب ےس دوھای اجےئ افر ڑلےک ےک اشیپب رپ اپین اک اٹنیھچ دای اجےئ۔

، اوب عمس اجمدہ نب ومیس، دبعارلنمح نب دہمی، ییحی نب فدیل، :  رافی

 

ن فة
ل

 

 لحم نب ح

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

  

 نج اجونرفں اک وگتش الحؽ ےہ اؿ ےک اشیپب اک مکح

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 نج اجونرفں اک وگتش الحؽ ےہ اؿ ےک اشیپب اک مکح

     308    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  َتاَزةُ أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َٕ ٔ أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ

َتک٠ََّ  َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔس٣ُوا  َٗ ثَُه٥ِ أَ٪َّ أ٧َُاّسا أَِو رَٔجاَّل ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ٤ُوا بٔاِْلِٔسََل٦ٔ 

ٕٕ َواِسَتِوَخ  ٥ِ ٩َُِٜ٧ أَه١َِ رٔی َٟ َٕ َو َّا أَه١ُِ ََرِ َٕ اہللٔ إ٧ٔ ٕ َوَرا ٥َ بَٔذِوز ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُه٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ أ٣َََز  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٤ُوا ا

َِْٟحَّ  وا َوکَا٧ُوا ب٨َٔاحَٔیةٔ ا ا َػحُّ َّ٤٠َ َٓ َِٟبا٧َٔها َوأَبَِوأَٟها  بُوا ٩ِ٣ٔ أَ َیرِشَ َٓ ُجوا ٓٔیَها  َس إِٔسََل َوأ٣َََزه٥ُِ أَِ٪ َیِِخُ ٌِ ََ وا  رَفُ َٛ  ٔ َت٠ُوا ة َٗ ٣ٔه٥ِٔ َو

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ ِوَز  ُٗوا اٟذَّ ٥َ َواِسَتا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتَٔی بٔه٥ِٔ َراعَٔی ا٨َّٟٔيیِّ َػل أ َٓ ٠ََب فٔی آثَارٔه٥ِٔ  َث اٟلَّ ٌَ َب َٓ  ٥َ

وا أَیِسَٔیُه٥ِ َوأَِرُج٠َ  ٌُ َل َٗ ًِی٨َُُه٥ِ َو َش٤َزُوا أَ َّی ٣َاتُوآَ ًَلَی َحأٟه٥ِٔ َحً ةٔ  َِْٟحَّ وا فٔی ا ُٛ ٔ  ُه٥ِ ث٥َُّ تُز

ل ےک دنچ ولگ اکی رفز دختم وبنی 
عک
دمحم نب دبعاالیلع، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک )ہلیبق( 

ایل رھپ رعض رکےن ےگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر اؿ ولوگں ےن زابؿ ےس االسؾ وبقؽ رک 



 

 

ہیلع فملس مہ ولگ اجونر فاےل ولگ ںیہ )امہرا سگر افاقت دفدھ یہ رپ ےہ( افر مہ اکتش اکر ولگ ںیہن ںیہ افر اؿ وک دمہنی ونمرہ یک 

 رچفاےہ اک مکح دای افر اؿ ولوگں آب فوہا وماقف ںیہن آیئ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک فاےطس یئک افٹن افر اکی

ےس اہک ہک مت ولگ دمہنی ونمرہ ےس ابرہ اج رک روہ افر اؿ اجونرفں اک دفدھ افر اشیپب یپ ایل رکف افر ابرہ اج رک روہ۔ بج فہ ولگ تحص 

۔ فہ ولگ یبن ےک ایب وہےئگ افر فہ ولگ ہلیبق رحہ ےک اکی اجبن ےھت وت فہ ولگ اکرف نب ےئگ افر االسؾ وبقؽ رک ےک رمدت وہےئگ

رچفاےہ وک لتق رک ےک افر افوٹنں وک ےل رک رفار وہ ےئگ۔ سج فتق ہی ربخ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ولعمؾ وہیئ وت آپ 

یئ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن التش رکےن فاےل ولوگں وک اؿ ےک ےھچیپ اجیھب۔ فہ ولگ اؿ وک ڑکپ رک ےل آےئ وت اؿ یک آںیھکن )الس

 ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں وک ایس ہگج اقمؾ رحہ 

 

ےس( وھپڑ دی ںیئگ افر اؿ ےک اہھت افر اپؤں اکٹ دی 

 ںیم وھچڑ دای اہیں کت ہک فہ ولگ زتپ زتپ رک رم ےئگ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 نج اجونرفں اک وگتش الحؽ ےہ اؿ ےک اشیپب اک مکح

     309    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابو انشة، ك٠حہ ب٩ ٣َرٖ، یحٌی ب٩ سٌیس، ا٧ص ب٩ ٣ح٤س ب٩ وہب، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ابوًبساٟزحی٥، زیس ب٩  :  راوی

 ٣اَٟ

ثَىٔی َزیُِس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ٩ًَِ أَبٔی  ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َوهِٕب َحسَّ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  أَبٔی أ٧َُِیَشَة 

٩ًَِ أَ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس  ٕٖ أَِس٤ُ٠َوا ٣ََُرِّ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ی٨ََِة إ اْب ٩ِ٣ٔ ُْعَ ٔس٦َ أَِْعَ َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٧َٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ

َّی اہللُ  َث بٔه٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َب َٓ ًَُو٤َِت بُُلو٧ُُه٥ِ  َِٟوا٧ُُه٥ِ َو ِت أَ َّی اِػرَفَّ ٤َِٟٔسی٨ََة َحً اِجَتَوِوا ا ٠َِیهٔ َٓ ًَ ُه    َٟ إح  َ٘ ٔ ٔلَی ٟ َوَس٥ََّ٠ إ

بَ  َٓ ُٗوا اِْلٔب١َٔ  َت٠ُوا َرأًَیَها َواِسَتا َ٘ َٓ وا  َّی َػحُّ َِٟبا٧َٔها َوأَبَِوأَٟها َحً بُوا ٩ِ٣ٔ أَ ٠َِیهٔ َوأ٣َََزه٥ُِ أَِ٪ َيرِشَ ًَ َّی اہللُ  َث ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ٌَ

ٍَ أَیِ  َل َ٘ َٓ ُتَٔی بٔه٥ِٔ  أ َٓ ٥َ فٔی ك٠ََبٔه٥ِٔ  ثُُه َوَس٠َّ َٔ ْٔل٧ََٕص َوهَُو یَُحسِّ ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ا٢َ أ٣َٔيرُ ا َٗ ًِی٨َُُه٥ِ  ٔسیَُه٥ِ َوأَِرُج٠َُه٥ِ َوَس٤ََز أَ



 

 

٩ًَِ َیِحٌَی  ا٢َ  َٗ ٥ُ٠َ أََحّسا  ٌِ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََل َن ا٢َ أَبُو  َٗ ا٢َ بٜٔرُِفٕ  َٗ َِٟحٔسیَث بٜٔرُِفٕ أ٦َِ بَٔذ٧ِٕب  َِٟحٔسیٔث  ٩ًَِ أ٧ََٕص َهَذا ا فٔی هََذا ا

٤َُِٟشیَّٔب ٣ُزَِس١ْ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٥ُ٠ًَِ َیِحٌَی  الَی أَ ٌَ ََ َواُب ٨ًِٔسٔی َواہللُ   َُيَِر ك٠ََِحَة َواٟؼَّ

، ہحلط نب رصمػ، ییحی نب دیعس، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک دنچ ولگ 

 

شة

 

دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی نب اوب ات

ہلیبق رعہنی ےک دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر اؿ ولوگں ےن االسؾ وبقؽ ایک۔ اؿ ولوگں وک دمہنی ونمرہ یک 

آب فوہا وماقف ہن آیئ۔ اؿ ےک )رہچفں ےک رگن( ےلیپ زپ ےئگ افر اؿ ےک ٹیپ افرپ وک ڑچھ ےئگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دفدھ دےنی فایل افینٹن دے رک مکح رفناای ہک مت ولگ اس افینٹن اک دفدھ افر اشیپب )وطبر العج( یپ ول۔ اؿ ولوگں ےن ےن اؿ ولوگں وک 

ایس رطہقی ےس ایک یتح ہک فہ ولگ افش اپ ےئگ۔ وت فہ ولوگں رچفاوہں وک لتق رک ےک افٹن اہکن رک اسھت ےل ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

ںیم آدیم دفڑاےئ افر اؿ وک ڑکپ رک الےن اک مکح رفناای۔ فہ ولگ رگاتفر وہ رک آےئ وت اؿ ےک اہھت افر  فآہل فملس ےن اؿ ولوگں یک التش

 ےئگ افر اؿ یک آوھکنں ںیم السایئں الچیئ یئگ۔ دبعاکلمل نب رمفاؿ وج ہک اس فتق الہ االسؾ اک اریم افر احمک اھت 

 

اپؤں اکٹ دی 

تف ایک۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ازا اؿ ولوگں وک  رف وبقؽ رکےن )ای اوہنں ےن اسن ےس اس رفاتی ےک ابرے ںیم درای

 رمدت وہےن( یک فہج ےس دی ای اؿ ےک رجؾ یک فہج ےس یھت؟ اسن ےن وجاب ںیم رفناای  رف یک فہج ےس ازا دی۔

، ہحلط نب رصمػ، ییحی :  رافی

 

شة

 

  نب دیعس، اسن نب ناکلدمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی نب اوب ات

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

  

 الحؽ اجونر اک اپاخ ہن ارگ ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک مکح ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 الحؽ اجونر اک اپاخ ہن ارگ ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک مکح ےہ؟

     310    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًَا٪ ب٩ حٜی٥، خاٟس، يٌىی اب٩ ٣د٠س، ًلی، اب٩ ػاٟح، ابواسحاٚ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، ًبساہلل :  راوی

ا٢َ  َٗ ىٔی اب٩َِ ٣َِد٠َٕس  ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح َِ َٙ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ًَلٔیٌّ َوهَُو اب٩ُِ َػأٟٕح  ث٨ََا  َحسَّ



 

 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ًَِبُس اہللٔ فٔی بَِیٔت ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَ َِِِٟیٔت ٩ًَِ  ِّی ٨ًَِٔس ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل

یِٕع ُج٠ُ  ٍَ َو َو٣ََْلْ ٩ِ٣ٔ رُقَ ـَ َّی َي َث بَٔس٣ٔهٔ ث٥َُّ ی٤ُِه٠ُٔهُ َحً ِٟرَفِ ُه٥ِ أَی٥ُُِّٜ َیأُِخُذ هََذا ا ـُ ٌِ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ وا َجزُوّرا  ِس ٧ََْحُ َٗ ِجَههُ وْض َو

ََٓذَهَب بٔهٔ ث٥َُّ  َث  ِٟرَفِ أََخَذ ا َٓ اَها  َ٘ َث أَِط ٌَ ا٧َِب َٓ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ  ٔ ًَلَی َهِهزٔه ىٔی  ٌِ ُه َي ٌُ ـَ َی َٓ ا ََخَّ َسأجّسا  َسأجّسا  َّ٤٠َ َٓ أ٣ََِه٠َهُ 

حَ  َٓ ٥َ َوهَٔی َجارَٔیْة  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اك٤َُٔة ب٨ُِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ أُِخبَٔرِت  َٓ  ٔ ًَلَی َهِهزٔه هُ  ٌَ ٔ َوَؿ أََخَذِتُه ٩ِ٣ٔ َهِهزٔه َٓ ِشَعی  ََ ائَِت 

٠ًََیِ  ُه٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ َْ ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ  ا ََفَ َّ٤٠َ َة َٓ ٌَ ٕ َوَطِیَبَة ب٩ِٔ َربٔی َبٔی َجِه١ٔ ب٩ِٔ هَٔظا٦ ََ بٔأ ٠َِی ًَ ُه٥َّ  یِٕع ثَََلَث ٣َزَّإت ا٠َّٟ ََ َُِٔقَ

َّٟٔذی  َوا َٓ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ یِٕع  ّة ٩ِ٣ٔ رُقَ ٌَ ًَسَّ َسِب َّی  ٌٔیٕم َحً َبَة ب٩ِٔ أَبٔی ٣َ ِ٘ َة َوًُ ٌَ ٜٔتَ َوًُتَِبَة ب٩ِٔ َربٔی ٠َِیهٔ اِل ًَ ِس أ٧َِز٢ََ  َ٘ َٟ اَب 

٠ٔیٕب َواحٔسٕ  َٗ عَی َیِو٦َ بَِسٕر فٔی   َرأَیُِتُه٥ِ رَصِ

ادمح نب امثعؿ نب میکح، اخدل، ینعی انب دلخم، یلع، انب اصحل، اوبااحسؼ، رمعف نب ومیمؿ، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت 

فر اکی امجتع ہلیبق رقشی یک یھٹیب وہیئ یھت اؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ےک زندکی امنز ادا رک رےہ ےھت ا

ولوگں ےن اکی افٹن ذحب ایک اھت اؿ ولوگں ںیم ےس یسک صخش ےس اہک مت ولوگں ںیم ےس وکؿ صخش ااسی ےہ وج ہک اس اناپک وک ینعی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  افٹن یک افھج وک ےل رک ڑھکا رےہ سج فتق ہی صخش )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( دجسہ رکںی وت ہی دنگیگ آپ

تشپ رپ رھک دے۔ اؿ ولوگں ںیم اکی دببیصن ااسنؿ ڑھکا وہا افر فہ صخش دنگیگ ےل رک ڑھکا راہ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس دجسہ ںیم ےئگ اس دببیصن صخش ےن فہ دنگیگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تشپ ابمرک رپ رھک دی۔ ہی رضحت افۃمط زرہہ

ھا  وک وج ہک اس فتق )انابغل( ڑلیک ںیھت فہ اھبیگ وہںیئ آںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تشپ ابمرک ےس فہ 

 

عی

ریض اہلل 

دنگیگ ااھٹیئ۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت رفناای اے دخا وت رقشی وک ھجمس ےل۔ ہی ہلمج آپ یلص 

ملس ےن نیت رمہبت اراشد رفناای اے دخا وت اوبلہج نب اشہؾ افر ہبیش نب رہعیب افر ہبتع نب رہعیب افر ہبتع نب ایب طیعم اہلل ہیلع فآہل ف

ایس رطح است رقشی ےک ہلیبق اک انؾ ےل رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبداع رفنایئ۔ دبعاہلل ےن لقن ایک ہک اس ذات یک مسق 

فآہل فملس رپ رقآؿ رکمی انزؽ رفناای ےہ ںیم ےن اؿ ولوگں وک زغفہ دبر ےک دؿ اکی ادنےھ ونکںی ےک  ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع

 (ادنر رگا وہا اپای )ینعی اؿ ولوگں وک داین ںیم یہ تخس رتنی ازا لم یئگ

 اہللادمح نب امثعؿ نب میکح، اخدل، ینعی انب دلخم، یلع، انب اصحل، اوبااحسؼ، رمعف نب ومیمؿ، دبع :  رافی

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

  



 

 

 رگ وھتک ڑپکے وک گل اجےئ وت اس اک مکح

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رگ وھتک ڑپکے وک گل اجےئ وت اس اک مکح

     311    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َٙ أَِخبََر٧َا  َبَؼ َٓ َٖ رَٔزائٔهٔ  ٥َ أََخَذ ََطَ هٔ َوَس٠َّ

ٕف  ٌِ ََ ًَلَی  هُ  ـَ ٌِ ََ زَّ   ٓٔیهٔ ََفَ

اامسلیع، دیمح، اسن رفناےت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اچدر ےک اکی وکہن ںیم وھتک یلع نب رجح، 

 رک اس وک اس ےس لم دای۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رگ وھتک ڑپکے وک گل اجےئ وت اس اک مکح

     312    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ٗاس٥ ب٩ ٣ہزا٪، ابو رآٍ ابوہزیزہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ُث  أس٥َ ب٩َِ ٣ِٔهَزاَ٪ یَُحسِّ َ٘ ِٟ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٣َُح٤َّ

ِٚ بَيَِن یََسیِهٔ َوََل  ُ ََل یَِبز َٓ  ٥ِ ُٛ َّی أََحُس ا٢َ إَٔذا َػل َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ هَُزیَِزَة  ٩ًَِ َی٤ٔی٨ ٔ أَِو   ٩ًَِ َيَشارٔه  ٩ِٜٔ هٔ َوَل



 

 

َٜهُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ هَََٜذا فٔی ثَِوبٔهٔ َوَزَل َّی اہللُ  َٚ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َبزَ َٓ َس٣ٔهٔ َوإَٔلَّ  َٗ  َتِحَت 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

عی

فآہل فملس ےن دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اقمس نب رہماؿ، اوب راعف اوبرہریہ ریض اہلل 

اراشد رفناای سج فتق مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش امنز زپھ راہ وہ وت اس وک اچےیہ ہک اےنپ اسےنم یک رطػ ہن وھتےک ہن وت داںیئ اجبن 

 افر ہن یہ ابںیئ اجبن ہکلب ےچین یک رطػ اپؤں یک رطػ وھتےک فرہن وت سج رطػ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھتاک رکےت ےھت وت

 اس رطح ےس وھتک دے ینعی اےنپ ڑپکے ںیم وھتےک افر اس وک لم دے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اقمس نب رہماؿ، اوب راعف اوبرہریہ ریض اہلل 

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

  

 قلعتمممیت ےک رشفع وہےن ےس 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت ےک رشفع وہےن ےس قلعتم
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 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٍَ ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َِٟحِیٔع  َِِِٟیَسأئ أَِو َذأت ا ٨َّا بٔا ُٛ َّی إَٔذا  ارٔهٔ َحً َٔ ٔف أَِس ٌِ ََ ٥َ فٔی  ٥َ َوَس٠َّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َ أ َٓ ْس لٔی  ِ٘ ٔ ً ٍَ َل َ٘ اِن

َتَی ا٨َّٟاُض أَبَا بََِکٕ َرضٔ  أ َٓ ُه٥ِ ٣َاْئ  ٌَ َِٟیَص ٣َ ًَلَی ٣َإئ َو َِٟیُشوا  ُه َو ٌَ ا٦َ ا٨َّٟاُض ٣َ َٗ ِٟت٤َٔأسهٔ َوأَ اُٟوا أَََل َتَزی ًَلَی ا َ٘ َٓ ٨ِهُ  ًَ َی اہللُ 

 ٌَ هُ ٣َا َػ٨َ ٌَ َِٟیَص ٣َ ًَلَی ٣َإئ َو َِٟیُشوا  ٥َ َوبٔا٨َّٟأض َو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٣َِت بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ًَائَٔظُة أَ َحاَئ أَبُو ِت  َٓ ٥ِ ٣َاْئ 

 َٓ ًَلَی  ٍْ َرأَِسُه  ٥َ َوأؿ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِه َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی بََِکٕ َرضَٔی اہللُ  ا٢َ َحَبِشٔت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِس ٧َا٦َ  َٗ دٔٔذی 

اَتَبىٔی أَبُو بََِکٕ  ٌَ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ُه٥ِ ٣َاْئ  ٌَ َِٟیَص ٣َ ًَلَی ٣َإئ َو َِٟیُشوا  ٥َ َوا٨َّٟاَض َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ اہللُ  َٗ  َو



 

 

ٔ فٔی  ٩ُ بَٔیٔسه ٌُ ١َ یَِل ٌَ و٢َ َوَج ُ٘ دٔٔذی َي َٓ ًَلَی  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔک إَٔلَّ ٣َکَاُ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َْحُّ ىٔی ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌَ ٤َا ٨َ٣َ َٓ تٔی  َخارٔصَ

َّ َوَج١َّ  ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٔ ٣َإئ  ًَلَی َُيِر َّی أَِػَبَح  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ٨َا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٕ آیََة  َٓ يِر ـَ ا٢َ أَُسِیُس ب٩ُِ حُ َ٘ َٓ  ٥ٔ ََّی٤ُّ اٟت

 ٌٔ ِٟ َوَجِس٧َا ا َٓ ٠َِیهٔ  ًَ ٨ُِت  ُٛ َّٟٔذی  ٌٔيَر ا َِٟب ٨َا ا َِ ٌَ َب َٓ َِٟت  ا َٗ ت٥ُِٜٔ یَا آ٢َ أَبٔی بََِکٕ  َٛ ٢ٔ بََز َس َتِحَتهُ ٣َا هَٔی بٔأَوَّ ِ٘ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک 

 

عی

مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق، ناکل، دبعارلنمح نب اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

فملس ےک ارماہ یسک رفس ںیم ےلکن افر مہ سج فتق اقمؾ دیباء ای ذات اشیجل ںیم چنہپ ےئگ وت ریما ےلگ اک اہر وٹٹ رک رگ ایگ۔ رضحت 

 ےک ارما دفرسے ولگ یھب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک التش رفناےن ےئلیک رک ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ھا  یک دختم ںیم 

 

عی

رہھٹ ےئگ۔ نکیل فاہں رپ اپین وموجد ہن اھت افر ہن یہ ولوگں ےک ارماہ اپین اھت۔ نان ہچ ولگ دصقی اربک ریض اہلل 

ھا  ےن ایک اکرانہم ااجنؾ دای ےہ؟ )ینعی

 

عی

 اہر مگ احرض وہےئ افر اؿ ےس رعض ایک ہک آپ دھکی ںیل ہک رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رک دای( افر اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر درگی رضحات احصہب رکاؾ وک یھب اکی ایسی ہگج رہھٹا دای اہجں رپ 

ھا  رشتفی الےئ افر اس فتق 

 

عی

اپین کت ںیہن ےہ افر ہن اس ںویں ےک اسھت اپین ےہ۔ ہی ابت نس رک رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی راؿ رپ رس رھک رک وس ےئگ ےھت۔ اوہنں ےن رفناای ہک مت ےن رضحت روسؽ رکمی یلص رضحت روس

ں اہلل ہیلع فآہل فملس وک افر درگی رضحات وک اکی ایسی ہگج رفک دای )ینعی رہھٹےن رپ وبجمر ایک( ہک سج ہگج ہن وت اپین ایہفر ہن یہ اس ںوی

ھا  ھجم رپانراض وہ ےئگ افر ریمی رمک ںیم )ڑکلی فریغہ ےس( وھٹکن ےک اسھت اپین ےہ ا

 

عی

فر ہی رفنا رک رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل 

نارےن ےگل افر ریمے افرپ انراض وہ ےئگ نکیل ںیم اینپ ہگج ےس ںیہن یلہ رصػ ایس فہج ےس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

)آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح ےس آراؾ رفنا رےہ( افر وسےت رےہ۔ سج فتق فآہل فملس اک رس ابمرک ریمی راؿ رپ اھت۔ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص ےک فتق دیبار وہےئ وت فاہں رپاپین وموجد ہن اھت۔ نان ہچ اپین ہن وہےن یک فہج ےس احصہب رکاؾ ںیم ےس

فس ےن آتی ممیت انزؽ رفنایئ۔ رضحت ادیس نب ریضح ےن رفناای ہک ہی ضعب رضحات ےن ریغب فوض ےک یہ امنز زپھ یل اس رپ دخافدن دق

اہمتری یلہپ یہ ربتک ںیہن ےہ اے دصقی اربک ےک رھگ ےک ولوگ اعہشئ دصہقی ےن رفناای اس ےک دعب مہ ےن اانپ افٹن ااھٹای ہک سج رپ 

 ںیم وسار یھت وت رھپ ریما اہر اس ےک ےچین ےس لم ایگ۔

ھا ہبیتق، ناکل، دبع :  رافی

 

عی

 ارلنمح نب اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  



 

 

 رفس ےک ریغب ممیت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رفس ےک ریغب ممیت

     314    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ربیٍ ب٩ س٠امی٪، طٌیب ب٩ ٟیث، جٌرف ب٩ ربیٌہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز، ٤ًير، ًبساہلل اب٩ ًباض، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 يشار، ٣ی٤و٧ہ، ًلی، ابوجہی٥ ب٩ حارث، حرضت ٤ًير

رَفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َج ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ هُز٣ُِزَ  ًَ  ٩ًَِ َة  ٌَ َربٔی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َيَشإر ٣َِولَی ٣َِی٤ُو٧ََة حَ  ًَ َب٠ُِت أ٧ََا َو ِٗ و٢ُ أَ ُ٘ ُه َي ٌَ َُّه َس٤ٔ ًَبَّإض أ٧َ ٕ ٣َِولَی اب٩ُِ  ًَلَی أَبٔی ُجَهِی٥ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيِر َّی َزَخ٨َ٠ِا  ً

ٔة اِْلَنِ  َّ٤ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ اٟؼِّ ٔ ا َٟ٘ َِٟح١ٔ٤َ َو ٔ ا ٔ بٔئِز ٥َ ٩ِ٣ٔ ٧َِحو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٗ ا٢َ أَبُو ُجَهِی٥ٕ أَ َ٘ َٓ َیُه َرُج١ْ َؼارٔیِّ 

 ِٟ ًَلَی ا َب١َ  ِٗ َّی أَ ٠َِیهٔ َحً ًَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ یَزُزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٠َِیهٔ  ًَ  ٥َ َش٠َّ ٠َِیهٔ َٓ ًَ ٤ََشَح بَٔوِجهٔهٔ َویََسیِهٔ ث٥َُّ َرزَّ  َٓ حَٔسارٔ 

ََل٦َ   اٟشَّ

رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، رفعج نب رہعیب، دبعارلنمح نب رہزم، ریمع، دبعاہلل انب ابعس، دبعاہلل نب اسیر، ومیمہن، یلع، 

 الغؾ ےھت افر رضحت دبعاہلل نب اسیر وج ہک اوبمیہج نب احرث، رضحت ریمع ےس رفاتی ےہ وج ہک رضحت دبعاہلل انب ابعس ےک

رضحت ومیمہن ےک الغؾ ےھت دفونں ےک دفونں رضحت اوبمیہج نب احرث یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ اوہنں ےن اہک ہک روسؽ رکمی 

ت ینب رکمی یلص یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریب لمج )ہگج اک انؾ( رشتفی الےئ ہک راےتس ںیم اکی صخش الم اس صخش ےن السؾ ایک وت رضح

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک وجاب ںیہن دای یتح ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دویار ےک زندکی رشتفی الےئ افر رہچہ افر دفونں 

 اہوھتں رپ حسم رفناای اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ اک وجاب دای۔

 نب رہعیب، دبعارلنمح نب رہزم، ریمع، دبعاہلل انب ابعس، دبعاہلل نب اسیر، ومیمہن، رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، رفعج :  رافی

 یلع، اوبمیہج نب احرث، رضحت ریمع



 

 

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

  

 میقم وہےن یک احتل ںیم ممیت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےن یک احتل ںیم ممیتمیقم وہ

     315    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، س٤٠ہ، ابوذر، اب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َذٓرٕ  ٩ًَِ َس٤َ٠ََة 

اُر  َّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َؼ١ِّ  َُ ا٢َ ٤ًَُزُ ََل  َٗ ٤َِٟاَئ  ٥ِ٠َ أَٔجِس ا َٓ ِّی أَِج٨َِبُت  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٣ََا  أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ٤ًََُز  ب٩ُِ یَارٔسٕ یَا أ٣َٔيَر ا

 ٔ ِٜ َتِذَُکُ إ ٌَّ َت٤َ َٓ ا أ٧ََا  َؼ١ِّ َوأ٣ََّ َُ  ٥ِ٠َ َٓ ا أ٧ََِت  أ٣ََّ َٓ ٤َِٟاَئ  ٥ِ٠َ ٧َحِٔس ا َٓ أَِج٨َِِ٨َا  َٓ یَّٕة  أََتِی٨َا ذِ أ٧ََا َوأ٧ََِت فٔی رَسٔ َٓ ََٓؼ٠َِّیُت  َُّرأب  ُت فٔی اٟت

 َ ٤ََّا ک ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٟهُ   ََ ٔ ٧َا َذٟ ََٓذََکِ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یََسیِهٔ إ ًَ َّی اہللُ  َب ا٨َّٟٔيیُّ َػل رَضَ َٓ  ََ ی ٔٔ اَ٪ یَِٜ

 َ٘ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا ََّ ََل یَِسرٔی ٓٔیهٔ إ ِیهٔ َوَس٤َ٠َُة َط َّٔ َٛ َذ ٓٔیه٤َٔا ث٥َُّ ٣ََشَح بٔه٤َٔا َوِجَههُ َو َٔ ا٢َ ٤ًَُزُ اِْلَِرٔق ث٥َُّ َن َ٘ َٓ ئِن  َّٔ َٜ ٔلَی اِل ئِن أَِو إ

َِّٟیَت ٧ُوَ  ََ ٣َا َتَو  ِّٟی

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، ہملس، اوبذر، انب دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش رضحت رمع ریض اہلل ہنع 

ت رمع یک دختم ںیم احرض وہا افر اس ےن درایتف ایک ہک ھجم وک انجتب یک احتل القح وہیئگ ےہ افر اپین لسغ ےک ےئل ہن لم اکس رضح

ےن رفناای ہک مت امنز ہن زپوھ )ینعی امنز اس وصرت ںیم اضق رک دف( سج فتق اپین لم اجےئ وت مت اس فتق لسغ رک ےک امنز ادا رکانیل۔ 

رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ےن رفناای ہک اے اریماوملنینم ایک آپ وک ہی ابت ںیہن اید ےہ ہک سج فتق ںیم افر آپ دفونں 

 ےھت افر مہ وک احتل انجتب وہیئگ یھت افر مہ وک اپین ںیہن لم اکس اھت افر آپ ےن امنز یہ ںیہن زپیھ یھت افر ںیم ےن اقمؾ اکی رکشل ںیم

ینم ںیم چنہپ رک امنز ادا یک مہ ولگ سج فتق دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای )مت وک یٹم ںیم ولٹ ناران رضفری ںیہن اھت( مت وک اکیف اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فاہعق رعض ایک وت 



 

 

فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہھت زنیم رپ نارے رھپ اؿ ںیم وھپکن ناری افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہچہ ابمرک افر دفونں 

ھت وک دفرسے اہھت رپ ریھپا۔ ہملس ےن کش ایک ےہ اہوھتں اک حسم دفونں ںوچنہں کت ای دفونں ینہک کت اہوھتں وک ہنم افر اکی اہ

 )ریھپا( ہی نس رک رمع ریض اہلل ہنع ےن رفناای وج مت ےن لقن ایک ےہ اس وک مہ اہمترے یہ رپسد رکےت ںیہ۔

 زبی ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، ہملس، اوبذر، انب دبعارلنمح نب ا :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 میقم وہےن یک احتل ںیم ممیت

     316    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابواسحاٚ، ٧اجیة ب٩ خٔاٖ، ٤ًار ب٩ یارس٣ح٤س ب٩ ًِیس ب٩ ٣ح٤س، ابوحوؾ،  :  راوی

٩ًَِ ٧َأجَیَة ب٩ِٔ   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ُس ب٩ُِ ًَُِِیٔس ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ارٔ ب٩ِٔ یَارٔسٕ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّ٤ًَ  ٩ًَِ  ٕٖ ا َٔ ُخ

٥ِ٠َ أَٔجِس ٣َاّئ  َٓ ا٢َ أَِج٨َِبُت َوأ٧ََا فٔی اِْلٔب١ٔٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َٗ َّی اہللُ  أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ابَّةٔ  ََ اٟسَّ ٌُّ َُّرأب َت٤َ ُِٜت فٔی اٟت ٌَّ َت٤َ َٓ

 ٥ُ ََّی٤ُّ ََ اٟت ٔ ََ ٩ِ٣ٔ َذٟ ٤ََّا کَاَ٪ َیِحزٔی ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ََ ٔ أَِخبَرِتُُه بَٔذٟ َٓ 

 نب افخػ، امعر 

 

 ی ة
نب ایرس ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک لسغ یک رضفرت شیپ آیئ افر ںیم دمحم نب دیبع نب دمحم، اوبوحص، اوبااحسؼ، انح

افوٹنں ںیم وغشمؽ اھت وت ےھجم اپین ںیہن الم ںیم یٹم ںیم اس رطح ےس )ممیت رکےن یک تین ےس( ولٹ وپٹ وہا ہک سج رطہقی ےس 

 احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع اجونر یٹم ںیم ولٹ وپٹ وہات ےہ۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم

ھا رے فاےطس ممیت رکان اکیف اھت۔

،

 

ی

 فآہل فملس ےس رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای 

 نب افخػ، امعر نب ایرس :  رافی

 

 ی ة
 دمحم نب دیبع نب دمحم، اوبوحص، اوبااحسؼ، انح

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

  



 

 

 رفس ںیم ممیت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم ممیت

     317    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ ًبساہلل، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًیی٨ہ، ًبساہلل اب٩  :  راوی

 ٤ًار ًباض،

 ًَ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ُس ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ِ َػأٟٕح 

 ًَ  ٩ًَِ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ثَىٔی ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ٥َ بٔأُوََلٔت َحسَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َض َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َْعَّ َٗ إر  َّ٤

 ٔ ٔسَها َذٟ ِ٘ ٔ اَئ ً َِ ٔ ُحبَٔص ا٨َّٟاُض ابِت َٓ ارٔ  َٔ ٔ َٔ ه ِ ُسَها ٩ِ٣ٔ َجز ِ٘ ٔ ً ٍَ َل َ٘ َٓاِن ًَائَٔظُة َزِوَجُتُه  هُ  ٌَ َِٟحِیٔع َو٣َ ِحزُ ا َٔ ِٟ َّی أََؿاَئ ا ََ َحً

ٍَ ا٨َّٟأض  َِٟیَص ٣َ َّ َوَج١َّ ُر  َو ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ُه٥ِ ٣َاْئ  ٌَ َِٟیَص ٣َ ا٢َ َحَبِشٔت ا٨َّٟاَض َو َ٘ َٓ ٠َِیَها أَبُو بََِکٕ  ًَ َى  یَّ َِ َت َٓ ِخَؼَة ٣َاْئ 

بُوا  رَضَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ٣َ ا٦َ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔیٔس  ٥ٔ بٔاٟؼَّ ََّی٤ُّ وا أَیِٔسَیُه٥ِ اٟت ٌُ َٓ بٔأَیِٔسیه٥ِٔ اِْلَِرَق ث٥َُّ َر

٨َ٤َِٟاٛٔٔب َو٩ِ٣ٔ بُُلؤ٪ أَیِسٔ  ٔلَی ا ٤ََشُحوا بَٔها ُوُجوَهُه٥ِ َوأَیِٔسَیُه٥ِ إ َٓ َُّرأب َطِیّئا  وا ٩ِ٣ٔ اٟت ـُ ُٔ ٥ِ َی٨ِ َٟ ٔلَی اِْلبَانٔ َو  یه٥ِٔ إ

ب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہنییع، دبعاہلل انب ابعس، امعر ےس رفاتی ےہ دمحم نب ییحی نب دبع اہلل، وقعیب نب اربامیہ، اصحل، انب اہش

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم اقمؾ افالت اشیجل ںیم ےچنہپ افر رہھٹے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 نینم رضحت اع

 

و
م
ل

ہشئ دصہقی ںیھت افر اؿ اک ولگ دنب کلم ک ن ےک ومیت ےک ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ اؾ ا

فا ر ےک وگنں اک اھت فہ وٹٹ رک رگ ایگ۔ ولگ اس ولگدنب یک التش ںیم وغشمؽ وہےئگ ولوگں ےک اپس اپین کت 

 

گن اک اھت وج ہک )الع ہ( ظ

ناای ہک مت ےن ولوگں وک اہر التش وموجد ہن اھت وت رضحت اوبرکب دصقی، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل رپ تخس انراض وہےئ افر رف

رکےن ںیم التبم رکدای بج ہک اؿ ےک اسھت اپین ںیہن ےہ افر ہن یہ اس ہگج اپین ےہ اس دخافدن دقفس ےن یٹم رپ ممیت رکےن یک 

رے ااجزت انزؽ رفنایئ۔ اس فتق املسمؿ ڑھکے وہےئگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت افر اہھت زنیم رپ نا

حسم  رھپ اہھت ااھٹ ےئل افر یٹم وک ںیہن اکٹھج افر اےنپ رہچفں افر اہوھتں افر ومڈنوھں رپ حسم رفناای افر ادنرفین اجبن ولغبں ےک ادنر کت



 

 

 رک ایل۔

 امعر دمحم نب ییحی نب دبعاہلل، وقعیب نب اربامیہ، اصحل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہنییع، دبعاہلل انب ابعس، :  رافی

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

  

 تیفیک ممیت ںیم االتخػ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیفیک ممیت ںیم االتخػ اک ایبؿ
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ًبساٌٟوی٥ ٨ًبری، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء، جویزیة، ٣اَٟ، زہزی، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، ًباض ب٩  :  راوی

 ٤ًار ب٩ یارس

 َٗ ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِبَرٔیُّ  ٌَ ِٟ ٔوی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ُجَویِزٔیَ أَِخبََر٧َا ا َٕ ا٢َ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُة 

ارٔ ب٩ِٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َُّه أَِخبََرُه  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أ٧َ ًَ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  َّی ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َ٤ِا ٣َ ا٢َ َتَی٤َّ َٗ یَارٔسٕ 

 ٔ ٤ََشِح٨َا بُٔوُجوه َٓ َُّرأب  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاٟت َِٟیَسی٩ِٔ اہللُ  ٔذ فٔی ا ِٔ ٥ٔ َوا٨َّٟ ََّی٤ُّ َْ آََخُ ٩ِ٣ٔ اٟت ٨َ٤َِٟا٨َِِٔٔٛو ٔلَی ا  ٨َا َوأَیِٔسی٨َا إ

، ناکل، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، امعر نب ایرس ےس رفاتی 

 

ة
ی 
ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء، وجری

ہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ممیت ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رہچہ ےہ ہک مہ ولوگں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص ا

 ابمرک افر اہوھتں رپ اس ےک دعب ومڈنوھں کت حسم رفناای۔

، ناکل، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، امعر نب ایرس :  رافی

 

ة
ی 
 ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء، وجری

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

  



 

 

 ممیت اک دفرسا رطہقی ہک سج ںیم اہھت نار رک رگد ابغر اک ذترکہ ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک دفرسا رطہقی ہک سج ںیم اہھت نار رک رگد ابغر اک ذترکہ ےہ

     319    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، س٤٠ہ، ابو٣اَٟ و ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ِبٔس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َٕ َو ٔ ٩ًَِ أَبٔی ٣َاٟ َس٤َ٠ََة 

ا٢َ َیا أ٣َٔيرَ  َ٘ َٓ أََتاُه َرُج١ْ  َٓ ٨َّا ٨ًَِٔس ٤ًََُز  ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی   ٩ًَِ ِهزَ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ُرب٤ََّا ٤َِ٧ُُٜث اٟظَّ ا

 ٔ ِهَزی٩ِٔ َوََل ٧َح ًَ َواٟظَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟاَئ  َّی أَٔجَس ا َِّی َحً ٩ِ ْٔلَُػل ُٛ ٥َِٟ أَ ٤َِٟاَئ  ٥َِٟ أَٔجِس ا إٔذَا  َٓ ا أ٧ََا  ا٢َ ٤ًَُزُ أ٣ََّ َ٘ َٓ ٤َِٟاَئ  اُر ب٩ُِ یَارٔسٕ ُس ا َّ٤

 ٌِ َت َٓ َذا َو٧َِح٩ُ ٧َزِعَی اِْلٔب١َٔ  َٛ َذا َو َٛ ٨َِت ب٤َٔکَأ٪  ُٛ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َحِیُث  َت٤َزَُُِّت أََتِذَُکُ یَا أ٣َٔيَر ا َٓ ا أ٧ََا  ٥ِ أ٣ََّ ٌَ ا٢َ َن َٗ َّا أَِج٨َِِ٨َا  ٥ُ٠َ أ٧َ

ََ َوََرَ  َٟکَآٔی ٌٔیُس  ا٢َ إِٔ٪ کَاَ٪ اٟؼَّ َ٘ َٓ  ََ ٔح ـَ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََتِی٨َا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َُّرأب  َذ فٔی اٟت َٔ ٔلَی اِْلَِرٔق ث٥َُّ َن ِیهٔ إ َّٔ َٜ ٔ َب ب

٥َِٟ أَذَُِکِ  ٓٔیه٤َٔا ث٥َُّ ٣ََشَح  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن إِٔ٪ ٔطئَِت  ا٢َ یَا أ٣َٔيَر ا َ٘ َٓ اُر  َّ٤ًَ ٙٔ اہللَ یَا  ا٢َ اتَّ َ٘ َٓ ًَِیهٔ  َف ذَٔرا ٌِ ََ ٩ِٜٔ َوِجَههُ َو ا٢َ َوَل َٗ ُه 

َِّٟیَت  ََ ٣َا َتَو ٔ ََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِّٟی  ٧َُو

ازبی، دبعارلنمح نب ازبی ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ  دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ہملس، اوبناکل ف دبعاہلل نب دبعارلنمح نب

رضحت رمع ےک زندکی ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اکی صخش احرض وہا افر اس ےن اہک اے اریماوملنینم یھبک اکی اکی دف دف ناہ کت مہ 

وت ںیم امنز ہن زپوھں۔ سج  ولوگں وک اپین )فوض ای لسغ ےک اطمقب( ںیہن اتلم۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفناای ھجم وک ہن اپین ےلم

 نینم آپ وک اید ےہ ہک سج فتق ںیم افر مت 

 

و
م
ل

فتق کت ںیم اپین احلص ہن رک وکسں۔ رضحت امعر نب ایرس ےن رفناای اے اریما

دفونں الفں الفں ہگج رپ وموجد ےھت افر مہ افٹن رچاےت ےھت وت مت وک ولعمؾ ےہ ہک مہ وک لسغ رکےن یک رضفرت شیپ آیئ یھت ںیم 

ںیم ولٹ وپٹ وہایگ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  یٹم

یلص ےس فاہعق رعض ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسنہ آیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت وک یٹم اکیف یھت افر آپ 

ہل فملس ےن اینپ دفونں یلیھتہ وک زنیم رپ نارا رھپ اؿ وک وھپکن ناری افر رہچہ رپ حسم رفناای۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفناای اہلل ہیلع فآ



 

 

اے امعر مت دخا ےس ڈرف ہک مت ریغب یسک رفک وٹک ےک دحثی لقن رکےت وہ )اشدی مت وھبؽ ےئگ وہ ای مت وک دوھاک وہایگ ےہ( رضحت 

 نینم ارگ آپ اچںیہ وت ںیم اس دحثی وک لقن ہن رکفں اگ۔ رضحت رمع ےن رفناای ںیہن ہکلب مت لقن رکف اس امعر ےن رفناای اے 

 

و
م
ل

اریما

وک مہ اہمترے یہ وحاےل رک دںی ےگ ینعی مت وخد یہ اس رپ لمع رکان مہ اس رپ لمع ںیہن رکںی ےگ سج فتق کت دفرسے صخش یک 

 وگایہ یھب ہن آےئ۔

 ارلنمح، ایفسؿ، ہملس، اوبناکل ف دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ازبی، دبعارلنمح نب ازبیدمحم نب اشبر، دبع :  رافی

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

  

 ممیت اک اکی دفرسا رطہقی

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک اکی دفرسا رطہقی

     320    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یزیس، بہز، طٌبہ، ح٥ٜ، ذر، اب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َذٓرٕ   ٥َُٜ َِٟح ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا بَِهزْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ یَزٔیَس  ًَ ًَِبسٔ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی 

اْر أََتِذَُکُ  َّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘ ٥ِ٠َ یَِسرٔ ٣َا َي َٓ  ٥ٔ ََّی٤ُّ ٩ًَِ اٟت أب  َِٟدلَّ أَِج٨َِبُت أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ ٤ًََُز ب٩َِ ا َٓ یَّٕة  ٨َّا فٔی رَسٔ ُٛ َحِیُث 

َّی اہللُ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َُّرأب  ُِٜت فٔی اٟت ٌَّ َت٤َ َِتَِیهٔ َٓ ِٛ ًَلَی ُر َبُة بَٔیَسیِهٔ  ٌِ َب ُط ََ هَََٜذا َوََرَ ٔٔی ٤ََّا یَِٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

ِیهٔ ٣َزَّّة َواحَٔسةّ  َّٔ َٛ َذ فٔی یََسیِهٔ َو٣ََشَح بٔه٤َٔا َوِجَهُه َو َٔ  َوَن

اکی صخش ےن رضحت رمع ےس ممیت اک ہلئسم درایتف  رمعف نب سیدی، زہب، ہبعش، مکح، ذر، انب دبعارلنمح نب ازبی ےس رفاتی ےہ ہک

 ایک فہ اس ہلئسم اک وجاب ہن التب ےکس رضحت امعر ےن رفناای مت وک ہی اید ےہ ہک سج فتق مہ افر مت دفونں اکی رکشل ںیم ےھت افر ےھجم لسغ

 فآہل فملس یک دختم ںیم احرض رکےن یک رضفرت شیپ آیئ ںیم یٹم ںیم ولٹ وپٹ وہایگ اھت رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت وک اس رطہقی ےس رکان اکیف اھت افر )ممیت رکےن ےک ےئل رضحت ہبعش ےن دفونں ونٹھگں 



 

 

 رپ دفونں اہھت نارے رھپ اؿ رپ وھپکن ناری افر رہچہ افر دفونں ںوچنہں رپ اکی رمہبت حسم رفناای۔

  سیدی، زہب، ہبعش، مکح، ذر، انب دبعارلنمح نب ازبیرمعف نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک اکی دفرسا رطہقی

     321    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابزی، ح٥ٜ، اب٩ ًبساٟزح٩٤ ابزی :  راوی

 ٩ًَِ ُث  ا یَُحسِّ ُت َذرا ٌِ ٥َٜٔ َس٤ٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ وزٕ أ٧ََِبأ٧ََا َخأْٟس أ٧ََِبأ٧ََا ُط ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ِس  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ ا٢َ َو َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  اب٩ِٔ أَبِزَی 

٥َُٜ ٩ِ٣ٔ ابِ  َِٟح ُه ا ٌَ ٥ِ٠َ أَٔجِس ٣َاّئ َس٤ٔ َٓ ِّی أَِج٨َِبُت  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ُِه  ًَ َتَی ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  أ َٓ ا٢َ أَِج٨ََب َرُج١ْ  َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩َ٤َ  ا٢َ ََل ٩ٔ  َٗ  

َؼ١ِّ َوأَ  َُ  ٥ِ٠َ َٓ ا أ٧ََِت  أ٣ََّ َٓ أَِج٨َِِ٨َا  َٓ یَّٕة  ٨َّا فٔی رَسٔ ُٛ َّا  اْر أ٣ََا َتِذَُکُ أ٧َ َّ٤ًَ َٟهُ  ا٢َ  َٗ َؼ١ِّ  ََٓؼ٠َِّیُت ث٥َُّ أََتِیُت َُ ُِٜت  ٌَّ ِّی َت٤َ إٔن َٓ ا أ٧ََا  َّ٣

 ِّٔ َٜ ٔ َبُة ب ٌِ َب ُط ََ َوََرَ ٔٔی ٤ََّا کَاَ٪ یَِٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٟهُ   ََ ٔ ُت َذٟ ََٓذََکِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٟ َذ ٓٔیَها ث٥َُّ َز َٔ بَّة َوَن هٔ ََرِ

ی ث٥َُّ  ثُِتُه َوَذََکَ َطِیّئا فٔی  إِٔحَساه٤َُا بٔاِْلَُِخَ ا٢َ إِٔ٪ ٔطئَِت ََل َحسَّ َ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ َطِیّئا ََل أَِزرٔی ٣َا هَُو  َ٘ َٓ َهَذا ٣ََشَح بٔه٤َٔا َوِجَهُه 

َِّٟیَت  ََ ٣َا َتَو ٔ ََ ٩ِ٣ٔ َذٟ َِّٟی ا٢َ ب١َِ ٧َُو َٗ َٕ َوَزاَز َس٤َ٠ََة  ٔ ٩ًَِ أَبٔی ٣َاٟ  ٔ  اِْلِٔس٨َاز

، مکح، انب ازبی، مکح، انب دبعارلنمح ازبی ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش وک لسغ رکےن یک رضفرت شیپ اامسلیع نب دوعسد، ہبعش

آیئگ فہ صخش رضحت رمع یک دختم ںیم آای افر اؿ ےس اہک ہک ںیم یبنج وہں افر لسغ رکےن ےک فاےطس ھجم وک اپین ںیہن لم اکس وت ںیم 

ز ہن زپوھ۔ رضحت امعر نب ایرس ےن رفناای ایک مت وک ہی اید ںیہن ےہ ہک سج فتق ایک رکفں؟ رضحت رمع ےن اہک ہک مت ایسی وصرت ںیم امن

مہ ولگ اکی رکشل ںیم ےھت رھپ مہ ولوگں وک لسغ رکےن یک رضفرت شیپ آیئگ۔ مت ےن وت امنز یہ ہن زپیھ یھت نکیل ںیم ےن یٹم ںیم 

ہل فملس ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ولٹ وپٹ وہ رک امنز زپیھ یھت۔ رھپ ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآ

 اس فاہعق رعض ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت وک ہی رکان ابلکل اکیف اھت افر رضحت ہبعش ےن اینپ یلیھتہ زنیم رپ ناری رھپ



 

 

ناای۔ رضحت رمع ےن رفناای ھجم وک ولعمؾ ںیہن ےہ رضحت امعر رپ وھپکن ناری اس ےک دعب دفونں اہوھتں یک یلیھتہ وک الم رھپ رہچہ رپ حسم رف

ےن رفناای ولچ وکیئ ابت ںیہن ےہ ارگ مت ولوگں یک راےئ ںیہن ےہ وت ںیم اس رفاتی وک ہن لقن رکفں ہکلب وج مت لقن رکف ےگ فہ اہمترے 

 ذہم رےہ اگ۔

 دبعارلنمح ازبیاامسلیع نب دوعسد، ہبعش، مکح، انب ازبی، مکح، انب  :  رافی

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

  

 اکی افر دفرسی مسق اک ممیت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی افر دفرسی مسق اک ممیت

     322    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٣ح٤س ب٩ ت٤ی٥، ححاد، طٌبہ، ح٥ٜ و س٤٠ہ، ذر، اب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزیًبساہلل  :  راوی

٥َٜٔ َوَس  َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ سٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ِبٔس أَِخبََر٧َا  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َذٓرٕ  ٤َ٠َُة 

 ًَ ا٢َ ٤ًَُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  َ٘ َٓ ٤َِٟاَئ  ٥ِ٠َ أَٔجس ا َٓ ِّی أَِج٨َِبُت  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ًَِهُ  ٔلَی ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َؼ١ِّ ٩ِ أَبٔیهٔ أَِ٪ َرُجَّل َجاَئ إ َُ زُ ََل 

 َ ٥ِ٠َ ٧ َٓ أَِج٨َِِ٨َا  َٓ یَّٕة  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن إٔذِ أ٧ََا َوأ٧ََِت فٔی رَسٔ اْر أ٣ََا َتِذَُکُ یَا أ٣َٔيَر ا َّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ ا أ٧ََا َٓ َؼ١ِّ َوأ٣ََّ َُ  ٥ِ٠َ َٓ ا أ٧ََِت  أ٣ََّ َٓ حِٔس ٣َاّئ 

ُت ذَ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ذَََکِ ًَ َّی اہللُ  ا أََتِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ َُّرأب ث٥َُّ َػ٠َِّیُت  ُِٜت فٔی اٟت ٌَّ َت٤َ َب َٓ ََ َوََرَ ٔٔی ٤ََّا َیِٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٟهُ   ََ ٔ ٟ

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ََّ َس٤َ٠َُة َو ِیهٔ َط َّٔ َٛ ٤ََشَح بٔه٤َٔا َوِجَههُ َو َٓ َذ ٓٔیه٤َٔا  َٔ ٔلَی اِْلَِرٔق ث٥َُّ َن  ََل أَِزرٔی ٓٔیهٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیَسیِهٔ إ

َبةُ  ٌِ ا٢َ ُط َٗ َِّٟیَت  ََ ٣َا َتَو ٔ ََ ٩ِ٣ٔ َذٟ ِّٟی ا٢َ ٤ًَُزُ ٧َُو َٗ ئِن  َّٔ َٜ ٔلَی اِل ئِن أَِو إ َ٘ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا ا٢َ  إ َ٘ َٓ ًَئِن  َرا َِٟوِجَه َواٟذِّ ئِن َوا َّٔ َٜ و٢ُ اِل ُ٘ کَاَ٪ َي

ا٢َ ََل أَِزرٔی َذََکَ  َ٘ َٓ ََّ َس٤َ٠َُة  َظ َٓ ًَئِن أََحْس َُيِرَُک  َرا َّهُ ََل یَِذَُکُ اٟذِّ إ٧ٔ َٓ و٢ُ  ُ٘ ََ ُه ٨ِ٣َُؼوْر ٣َا  ًَئِن أ٦َِ ََل َٟ َرا  اٟذِّ

ف ہملس، ذر، انب دبعارلنمح نب ازبی ےس رفاتی ےہ ےک اکی صخش اؿ یک دختم ںیم  دبع اہلل نب دمحم نب میمت، اجحج، ہبعش، مکح



 

 

ادا  احرض وہا افر رعض رکےن اگل ںیم یبنج وہں۔ ارگ ھجم وک اپین ہن لم اکس وت ںیم ایک رکفں؟ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفناای مت امنز ہن

فاہعق اید ںیہن ےہ ہک سج فتق ںیم افر مت دفونں ےک دفونں اکی یہ رکشل رکف۔ رضحت امعرےن رفناای اے اریماوملنینم ایک مت وک ہی 

 ںیم ںیم ےھت۔ رھپ مہ وک انجتب یک احتل القح وہیئگ افر مہ وک اپین ہن لم اکس۔ مت ےن وت امنز ادا ہن یک افر ںیم یٹم ںیم ولٹ وپٹ وہایگ رھپ

 دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن ےن امنز ادا یک۔ سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

ےس( ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت وک اس رطح ےس لمع رکان اکیف اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )ممیت یک تین 

اک حسم ایک۔ رضحت ہملس ےن اس دحثی ےک ابرے ںیم کش ایک  دفونں اہوھتں وک زنیم رپ نارا رھپ رہچہ اک حسم رفناای افر دفونں ںوچنہں

 افر اہک ہک ےھجم اید ںیہن ےہ ہک اہوھتں اک ذترکہ ایک وہ ہی ابت اید ںیہن ےہ۔

 دبعاہلل نب دمحم نب میمت، اجحج، ہبعش، مکح ف ہملس، ذر، انب دبعارلنمح نب ازبی :  رافی

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

  

 یبنج صخش وک ممیت رکان درتس ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش وک ممیت رکان درتس ےہ

     323    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘ی٣ٙح٤س ب٩ ًَلء،  :  راوی

 ِ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ا٢َ َحسَّ َٗ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ِبٔس اہللٔ َوأَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ  ٍَ ُت َجأّٟشا ٣َ

 َ٤ ٌُ ٔ إر ٟ َّ٤ًَ ِو٢َ  َٗ  ٍِ ِش٤َ ََ  ٥َِٟ ا٢َ أَبُو ٣ُوَسی أَِو  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ أَٔجِس ٣ُوَسی  َٓ أَِج٨َِبُت  َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َحاَجٕة  َّی اہللُ  ىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََ ٌَ ََ َز 

ا٢َ  َ٘ َٓ َٟهُ   ََ ٔ ُت َذٟ ََٓذََکِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٌٔیسٔ ث٥َُّ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َت٤َزَُُِّت بٔاٟؼَّ َٓ ٤َِٟاَئ  ََ أَ ا ی ٔٔ ٤ََّا کَاَ٪ یَِٜ و٢َ َهََٜذا  إ٧ٔ ُ٘ ََ  ٪ِ

ًَلَی ی٤َٔی٨ٔهٔ َو  َب َٔٔظ٤َأٟهٔ  ُه٤َا ث٥َُّ ََرَ ـَ َٔ ِیهٔ ث٥َُّ َن َّٔ َٛ ٤ََشَح  َٓ بَّة  ًَلَی اِْلَِرٔق ََرِ َب بَٔیَسیِهٔ  ِیهٔ َوََرَ َّٔ َٛ ًَلَی  ًَلَی ٔط٤َأٟهٔ  بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ 

 ٍِ ٨َ ِ٘ ٥ِ َي َٟ ٥َِٟ َتَز ٤ًََُز  ِبُس اہللٔ أََو  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ارٕ  َوَوِجهٔهٔ  َّ٤ًَ ِو٢ٔ  َ٘ َٔ 



 

 

دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، قیقش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب دوعسد افر رضحت اوب ومٰیس ےک اپس اھٹیب اھت رضحت 

 اوب ومٰیس ےن رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس رفناای ایک مت ےن رضحت امعر اک ہی وقؽ ںیہن انس سج فتق اوہنں ےن رضحت رمع ےس رفناای

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اکؾ ےک فاےطس اجیھب ھجم وک فاہں لسغ رکےن یک رضفرت شیپ آیئگ افر اپین ہن 

لم اکس وت ںیم یٹم ںیم ولٹ وپٹ وہایگ۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن آپ یلص 

 ےس لقن ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت وک اس رطہقی ےس رکان اکیف اھت افر دفونں اہوھتں وک زنیم رپ اہلل ہیلع فآہل فملس

ں ںوچنہں اکی رمہبت نارا افر دفونں ویلیھتہں رپ وھپکن ناری رھپ ابایں اہھت داںیئ اہھت رپ نارا افر داایں اہھت ابںیئ اہھت رپ نارا اےنپ دفون

ھا  ےن رضحت امعر ےک رفناےن رپ  تیم افر رھپ

 

عی

 رہچہ رپ حسم رفناای۔ رضحت دبعاہلل ےس رفناای مت ںیہن دےتھکی ہک رضحت رمع ریض اہلل 

 اافتک ںیہن ایک۔

 دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، قیقش :  رافی

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

  

 یٹم ےس ممیت ےک قلعتم دحثی

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یٹم ےس ممیت ےک قلعتم دحثی
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 ًوٖ، ٤ًزا٪ ب٩ حؼينسویس ب٩ نَر، ًبساہلل،  :  راوی

ُت ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َرَجإئ   ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  حَُؼيِٕن أَِ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ِٟ ٍَ ا ٥َِٟ ُيَؼ١ِّ ٣َ َتزَّٔل  ٌِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَی َرُجَّل ٣ُ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ اہللُ  َ٘ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ٍَ ا َِّی ٣َ َؼل َُ ََ أَِ٪  ٌَ ََُٓلُ٪ ٣َا ٨َ٣َ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ِو٦ٔ  َ٘

 ََ ی ٔٔ َّهُ یَِٜ إ٧ٔ َٓ ٌٔیٔس  ََ بٔاٟؼَّ ٠َِی ًَ ا٢َ  َٗ  أََػابَِتىٔی َج٨َابَْة َوََل ٣َاَئ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک داھکی  وسدی نب رصن، دبع اہلل، وعػ، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص



 

 

ہک فہ صخش ولوگں ےس دحیلعہ ےہ افر امجتع ںیم اشلم ںیہن وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ولوگں ےک اسھت سک فہج 

یک احتل القح وہیئگ  ےس مت امجتع ںیم اشلم ںیہن وہےئ۔ اس صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک انجتب

ےہ افر ےھجم اپین ںیہن لم اکس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت اےنپ افرپ یٹم الزؾ رک ول۔ فہ اہمترے فاےطس اکیف ےہ سج 

 فتق ناین ہن لم ےکس وت مت اس رپ ممیت رک ول۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، وعػ، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

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

  

 اکی یہ ممیت ےس دعتمد امنزںی ادا رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی یہ ممیت ےس دعتمد امنزںی ادا رکان
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 سٔیا٪، ایوب، ابوَٗلبة، ٤ًزو ب٩ بحسا٪، ابوذر٤ًزو ب٩ ہظا٦، ٣د٠س،  :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ   بُِحَساَ٪ 

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ًَرِشَ ٔس٨ٔيَن َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َِٟاَئ  ٥ِ َیحِٔس ا َٟ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ َوإِٔ٪  یُِّب َوُؿوُئ ا ٌٔیُس اٟلَّ  ٥َ اٟؼَّ

، رمعف نب دجباؿ، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی

 

ة
ی 
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رمعف نب اشہؾ، دلخم، ایفسؿ، اویب، اوبالق

 ےن اراشد رفناای اپک یٹم املسمؿ ےک فاےطس فوض ےک اقمئ اقمؾ ےہ )اچےہ( وکیئ صخش دس اسؽ ےس اپین ہن اپےکس۔

، رمعف نب دجباؿ، اوبذر :  رافی

 

ة
ی 
 رمعف نب اشہؾ، دلخم، ایفسؿ، اویب، اوبالق

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

  



 

 

 وج صخش فوض ےک ےئل اپین افر ممیت رکےن ےک ےئل یٹم ہن اپ ےکس

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش فوض ےک ےئل اپین افر ممیت رکےن ےک ےئل یٹم ہن اپ ےکس

     326    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًااسحاٚ ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیََة  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو ٣ُ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َث َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌَ ََ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِت اٟؼَّ  اہللٔ َػل ََٓحرَضَ َِٟتُه  َ ائَٔظَة َنٔشَیِتَها فٔی ٨ِ٣َز٢ٕٔ ٧َز ٌَ ٔ ٕ َو٧َاّسا یَِل٠ُبُوَ٪ ََٗٔلَزّة کَا٧َِت ٟ يِر ـَ ََلةُ أَُسِیَس ب٩َِ حُ

َّی اہللُ  ََ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ وا َذٟ ََٓذََکُ ٔ ُوُؿوٕئ  يِر َِ ِوا َٔ ََٓؼ٠َّ ٥َِٟ یَحُٔسوا ٣َاّئ  ًَلَی ُوُؿوٕئ َو َِٟیُشوا  زَّ َو ًَ َٓأ٧َِز٢ََ اہللُ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

هٔی٨َ  َٔ أ٣َِْز َتَِکَ ٔ َواہللٔ ٣َا ٧َز٢ََ ب َٓ ٕ َجزَأک اہللُ َخيِّرا  يِر ـَ ا٢َ أَُسِیُس ب٩ُِ حُ َٗ  ٥ٔ ََّی٤ُّ ََ َو٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن َوَج١َّ آَیَة اٟت َٟ ١َ اہللُ  ٌَ ُه إَٔلَّ َج

 ٓٔیهٔ َخيِّرا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ااحسؼ نب اربامیہ، اوب

 

عی

اعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

فملس ےن رضحت ادیس نب ریضح افر یئک رضحات وک رضحت اعہشئ دصہقی ےک اہر یک التش ےک فاےطس اجیھب ہک سج اہر وک فہ یسک اینپ 

امنز اک فتق وہایگ افر اؿ ولوگں اک ہن وت فوض اھت افر ہن یہ فوض رکےن ےئلیک اپین وموجد اھت دفراؿ رفس یک ایقؾ اگہ ںیم وھبؽ یئگ ںیھت وت 

 
ِ
،

ُ
ّ
، َ
َی 

 

ب

 نان ہچ اؿ ولوگں ےن ریغب فوض ےک امنز زپھ یل رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس فاہعق رعض ایک وت اس رپ آتی )

( آرخ کت انزؽ وہیئ۔ 
ً
ٓ ء
َ
ا م
ُ
ف ِد ُ
ح 
َ

 

ی

َ ِؿ 

 

رضحت ادیس نب ریضح ےن اہک ہک اہلل اعتیل مت وک زجاےئ ریخ اطع رفناےئ۔ سج فتق اہمترے ذےم ف

اکی ایسی ابت شیپ آیئ ہک سج وک مت ربا یتھجمس ںیھت وت دخافدن دقفس ےن اہمترے فاےطس اس ںیم ریخ اک ولہپ دیپا رفنا دای۔ اہمترے 

 فاےطس یھب افر دفرسے املسمونں ےک ےئل یھب۔

ھا  ا :  رافی

 

عی

 احسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش فوض ےک ےئل اپین افر ممیت رکےن ےک ےئل یٹم ہن اپ ےکس
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 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، كارٚ :  راوی

ا أَِخبََره٥ُِ  ّٗ َبُة أَ٪َّ ٣َُدارٔ ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ٠َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٓ ٕٚ أَِ٪ َرُجَّل أَِج٨ََب  ٩ًَِ كَارٔ   ٥ِ

 َٓ أَِج٨ََب َرُج١ْ آََخَ  َٓ ا٢َ أََػِبَت  َ٘ َٓ َٟهُ   ََ ٔ ََٓذََکَ ذَٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ا٢َ ٧َِحَو ُيَؼ١ِّ  َ٘ َٓ أََتاُه  َٓ َّی  ٥َ َوَػل تََی٤َّ

ىٔی أََػِبَت  ٌِ ا٢َ ِْٟٔلََخٔ َي َٗ  ٣َا 

 ہک اکی آدیم وک انجتب القح وہیئگ اس ےن امنز ںیہن زپیھ فہ صخش اپین یک وجتس دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اطرؼ ےس رفاتی ےہ

ںیم ںیم وغشمؽ راہ افر فہ اپین ےنلم اک رظتنم راہ افر امنز اک فتق ایھب ابیق اھت رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

ےن رفناای مت ےن ااھچ ایک رھپ اکی دفرسے صخش وک انجتب القح وہیئ اس ےن ممیت احرض وہا افر رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رک ےک امنز ادا رکیل افر دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم فاہعق رعض ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس یھب 

 ایس رطہقی ےس رفناای ینعی مت ےن ااھچ ایک۔

 دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اطرؼدمحم نب  :  رافی

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

  

 اپوینں اک ایبؿ : ابب

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش فوض ےک ےئل اپین افر ممیت رکےن ےک ےئل یٹم ہن اپ ےکس



 

 

     328    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، سٔیا٪، س٤اک، ًَک٣ة، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

٣َةَ  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اأَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َف   ٌِ ََ ًَبَّإض أَ٪َّ  ب٩ِٔ 

 ًَ َّی اہللُ  َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ ََٓتَوؿَّ َِٟح٨َابَةٔ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اَُِتَش٠َِت ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اہللُ  ََ أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ ِت ذَٟ ََٓذََکَ ٠َٔها  ـِ َٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٔ

ُشُه َطِیْئ  ٤َِٟاَئ ََل ی٨َُحِّ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ُه  َٟ 

، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل وسدی نب

 

 رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ایفسؿ، امسک، مرکمة

فملس یک یسک زفہج رہطمہ ےن انجتب ےس لسغ رفناای رھپ اس ےک ےچب وہےئ اپین ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ؿ رفناای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی لسغ اک اچب وہا اپین ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض رفناای اؿ زفہج رہطمہ ےن ایب

 ےن رفناای اپین وک وکیئ یئ اناپک ںیہن رکیت۔

، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ایفسؿ، امسک، مرکمة

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

  

 رئیب اضبء ےس قلعتم

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 رئیب اضبء ےس قلعتم

     329    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

َٛير، ٣ح٤س ب٩ ٌٛب اِٟقهٌی، ًِیساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ رآٍ، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ابواسا٣ہ، وٟیس ب٩  :  راوی

 ابوسٌیس خسری

ا٢َ َحسَّ  َٗ  ٕ َٔير َٛ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  هٔیُّ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ُِِٟقَ ٕب ا ٌِ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ



 

 

ٔ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ُ ٩ِ٣ٔ ب أ ا٢َ ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََتَتَوؿَّ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس  ٍٕ ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َرآ َة َوهَٔی  ب٩ِٔ  ًَ ا ـَ ُ  َٔ ئِز

ُشُه َط  ٤َِٟاُئ كَُهوْر ََل ی٨َُحِّ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟٔحَیُف َوا٨َّٟتَُن  ِٟکََٔلٔب َوا ُح ٓٔیَها ُُٟحو٦ُ ا  ِیْئ بٔئِْز یُِْطَ

، دیبع اہلل نب دبعارلنمح نب راعف، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک 
 

 

اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب بعک ارقلظ

ر اضبہع ےس فوض رکںی )ہکبج( اس ونکںی ںیم وتکں ےک وگتش افر ضیح ےک ڑپکے افر دبوب 

 

 
ولوگں ےن اہک ای روسؽ اہلل ایک مہ ولگ ب

 ڈایل اجیت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اپین اپک ےہ ہک سج وک وکیئ یئ اناپک ںیہن رکیت۔ دار اایشء

، دیبعاہلل نب دبعارلنمح نب راعف، اوبدیعس دخری :  رافی
 

 

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب بعک ارقلظ

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

  

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 رئیب اضبء ےس قلعتم

     330    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

س٠یم، اب٩ ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٤ًزو، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ٣ْطٖ ب٩ َطیٕ، خاٟس ب٩ ابی ٧وٖ،  :  راوی

 ابی سٌیس خسری

 ٔ ز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو  َٔ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا ا یز

 ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ أَبٔی ٧َِو  ٕٕ ی ٖٔ ب٩ِٔ ََطٔ ٩ًَِ ٣َُْطِّ ابٔٔسی٩َ  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣ََزِرُت  ا َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َس َس٠ٔیٕم 

ُ ٨ِ٣َٔها َوهٔیَ  أ ٠ُِت أََتَتَوؿَّ ُ٘ َٓ َة  ًَ ا ـَ َُ ٔ ُ ٩ِ٣ٔ بٔئِز أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوهَُو یََتَوؿَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ  بٔا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ َٓ ُه ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟتَٔن  ُح ٓٔیَها ٣َا یَُِکَ یُِْطَ

 ِٟ ُشهُ َطِیْئ ا  ٤َاُئ ََل ی٨َُحِّ

ابعس نب دبعامیظعل، دبعاکلمل نب رمعف، دبعازعلسی نب ملسم، رطمػ نب رطفی، اخدل نب ایب ونػ، طیلس، انب ایب دیعس دخری ےس 

راضبہع ےک

 

 
 اپین رفاتی ےہ ہک اکی رفز ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ےس سگرا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ب

ےس فوض رفنا رےہ ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ونکںی ےک اپین ےس فوض رفنا رےہ ںیہ۔ بج ہک اس ونکںی 



 

 

 ںیم دبوب دار اایشء ڈایل اجیت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اپین وک وکیئ یئ اناپک ںیہن رکیت۔

اکلمل نب رمعف، دبعازعلسی نب ملسم، رطمػ نب رطفی، اخدل نب ایب ونػ، طیلس، انب ایب دیعس ابعس نب دبعامیظعل، دبع :  رافی

 دخری

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

  

 اپین اک اکی ادنازہ وج ہک اناپیک ےک رگےن ےس اناپک ہن وہ

 ایبؿاپوینں اک  :   ابب

 اپین اک اکی ادنازہ وج ہک اناپیک ےک رگےن ےس اناپک ہن وہ

     331    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين ب٩ رحیث ا٤ٟزوزی، ابواسا٣ة، وٟیس ب٩ َٛير، ٣ح٤س ب٩ جٌرفب٩ زبير، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ  رَفٔ ب٩ِٔ اٟزُّ أَِخبََر٧َا ا ٌِ سٔ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ َٔير َٛ َِٟؤٟیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  یِٕث ا ٩ًَِ رُحَ  ٔ بَيِر

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ُسل١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  َوابِّ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٤َِٟأئ َو٣َا ی٨َُوبُُه ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٩ًَِ ا  ٥ََّ٠

َِٟدَبَث  ٥َِٟ َیِح١ِٔ٤ ا ٠ََُّٗتئِن  ٤َِٟاُئ  ا٢َ إَٔذا کَاَ٪ ا َ٘ َٓ  َٔ َبا  َواٟشِّ

، فدیل نب ریثک، دمحم نب رفعجنب زریب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

نیسح نب رحثی ارملفزی، اوبااسمة

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اپین ےک قلعتم درایتف ایک ایگ اہجں اجونرفں افر دردنفں اک یئک رمہبت اس رپ آان وہ )اپین روسؽ رکمی 

 ےنیپ ےک فاےطس(۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق اپین دف ےلق وہ اجےئ وت فہ اناپک ہن وہاگ۔

،  :  رافی

 

 فدیل نب ریثک، دمحم نب رفعجنب زریب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب رمعنیسح نب رحثی ارملفزی، اوبااسمة

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

  



 

 

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 اپین اک اکی ادنازہ وج ہک اناپیک ےک رگےن ےس اناپک ہن وہ

     332    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ثابت، ا٧ص :  راوی

 ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ا بَا٢َ فٔی ا ابٔیا ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أَِْعَ ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا  َ٘ َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ََ َِٟیهٔ 

 َّ ٠َِیهٔ اہللٔ َػل ًَ ََٓؼبَُّه  ٕ ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  ِٟو ًَا بَٔس َْ َز ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ ٥َ ََل تُزِر٣ُٔوُه  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

ہبیتق، امحد، باتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت صخش ےن دجسم ںیم اشیپب رک دای ولگ اس صخش یک اجبن دفڑ زپے رضحت 

اشد رفناای مت ولگ اس صخش اک اشیپب دنب ہن رکف سج فتق فہ صخش اشیپب ےس افرغ وہایگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ار

 وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین اک اکی ڈفؽ اگنمای افر اس ہگج اہب دای۔

 ہبیتق، امحد، باتب، اسن :  رافی

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

  

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 اپین اک اکی ادنازہ وج ہک اناپیک ےک رگےن ےس اناپک ہن وہ

     333    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥، ٤ًز ب٩ ًبساٟواحس، اوزاعی، ٣ح٤س ب٩ وٟیس، زہزی، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل، ابوہزیزہًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

ًَِبسٔ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َِٟؤٟیٔس  ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  َِٟواحٔٔس   ا

َٟهُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ُه ا٨َّٟاُض  َٟ َٓت٨ََاَو ٤َِِٟشحٔٔس  َبا٢َ فٔی ا َٓ ابٔیٌّ  ا٦َ أَِْعَ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٥َ ب٩ِٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

 َِ ٌٔ ُ ٤ََّاَ  إ٧ٔ َٓ ِّٟوا ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  ًَلَی بَِؤٟهٔ َز وا  ُ٘ ی٩َ َزًُوُه َوأَهِزٔي ٔ َّسِّ ٌَ َُوا ٣ُ ٌَ ٥ِ تُِب َٟ ی٩َ َو ٔ  ُت٥ِ ٣َُیَّسِّ

 دبعارلنمح نب اربامیہ، رمع نب دبعاولادح، افزایع، دمحم نب فدیل، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد صخش ڑھکا وہایگ اس ےن دجسم ںیم اشیپب رک دای۔ ولوگں ےن اس صخش وک ڑکپان اچاہ۔ روسؽ 

رفناای مت ولگ اس وک وھچڑ دف افر اس صخش ےن سج ہگج اشیپب ایک ےہ فاہں رپ اپین اک اکی ڈفؽ اہب دف اس ےئل ہک مت ولگ آاسین ےک 

 فاےطس ےجیھب ےئگ وہ دوشاری ےک فاےطس ںیہن ےجیھب ےئگ۔

 افزایع، دمحم نب فدیل، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، اوبرہریہدبعارلنمح نب اربامیہ، رمع نب دبعاولادح،  :  رافی

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

  

 رہھٹے وہےئ اپین ںیم یبنج صخش وک لسغ رکےن یک اممتعن ےس قلعتم

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

  وک لسغ رکےن یک اممتعن ےس قلعتمرہھٹے وہےئ اپین ںیم یبنج صخش

     334    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، ٤ًزو، اب٩ حارث، بٜير، ابوسائب، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍُ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ائٔٔب أَِخبََر٧َا ا ٕ أَ٪َّ أَبَا اٟشَّ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزٕو َوهَُو اب٩ُِ ا  ٩ًَِ َوهِٕب 

َتٔش١ِ أَحَ  ِِ ٥َ ََل َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا هَُزیَِزَة َي َُّه َس٤ٔ ثَُه أ٧َ ائ٥ٔٔ َوهَُو ُج٨ُْب َحسَّ ٤َِٟأئ اٟسَّ ٥ِ فٔی ا ُٛ  ُس

نب نیکسم، انب فبہ، رمعف، انب احرث، ریکب، اوباسبئ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل احرث 

 فملس ےن اراشد رفناای مت ںیم ےس وکیئ صخش رہھٹے وہےئ اپین ںیم )اس احتل ںیم( لسغ ہن رکے بج ہک فہ صخش یبنج وہ۔

 احرث، ریکب، اوباسبئ، اوبرہریہ احرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف، انب :  رافی

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



 

 

  

 دنمسر ےک اپین ےس فوض ےس قلعتم

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 دنمسر ےک اپین ےس فوض ےس قلعتم

     335    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، سٌیس ب٩ ابوس٤٠ہ، ٣ِيرة ب٩ ابوبززة، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٤ُِِٟٔيَرَة ب٩َِ أَب ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا ٩ًَِ َس َواَ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ِٔ ٩ًَِ َػ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٍَ أَبَ أَِخبََر٧َا  َُّه َس٤ٔ ا ی بُزَِزَة أَِخبَرَُه أ٧َ

ُب  َٛ َّا ٧َزِ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ َسأ٢ََ َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ٠ٔی١َ ٩ِ٣ٔ هَُزیَِزَة َي َ٘ ِٟ ٨َا ا ٌَ َِٟبِْحَ َو٧َِح١ُٔ٤ ٣َ  ا

 َٓ َِٟبِْحٔ  ُ ٩ِ٣ٔ ٣َأئ ا أ ٨ََتَوؿَّ َٓ ًَٔلِظ٨َا أَ أ٧َِا بٔهٔ  إِٔ٪ َتَوؿَّ َٓ ٤َِٟأئ  ِٟح١ُّٔ ا ُهوُر ٣َاُؤُه ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ هَُو اٟلَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘

 ٣َِیتَُتهُ 

ہبیتق، ناکل، وفصاؿ نب میلس، دیعس نب اوبہملس، ریغمة نب اوبربدة، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس مہ ولگ دنمسر ںیم وسار وہےت ںیہ افر مہ ولگ ھچک اپین ای مک دقمار ںیم ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ای روسؽ ا

اپین اےنپ اسھت رےتھک ںیہ ارگ مہ ولگ اس اپین ےس فوض رک ںیل وت مہ ولگ ایپےس رہ اجںیئ۔ وت ایک دنمسر ےک اپین ےس مہ ولگ فوض رک 

 ر اک اپین اپک رکےن فاال ےہ اس اک رمدہ الحؽ ےہ۔ںیل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دنمس

 ہبیتق، ناکل، وفصاؿ نب میلس، دیعس نب اوبہملس، ریغمة نب اوبربدة، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ربػ افر افےل ےک اپین ےس فوض اک ایبؿ

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ربػ افر افےل ےک اپین ےس فوض اک ایبؿ

     336    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦ َجزٔیْز 

٤َا َٛ َِٟدَلاَیا  ٠ِٔيی ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ِّٙ َ ٔ َو٧ ِٟبََرز ٠ِٔخ َوا ََّ و٢ُ ا٠َُّٟه٥َّ أُِش١ِ َخَلایَاَی ب٤َٔأئ اٟ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  َ ِوَب اِْل ََّ ِیَت اٟ َّ٘ بَِیَف ٩ِ٣ٔ َن

٧َٔص   اٟسَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفناای اے اہلل وت ریمے انگوہں وک دوھ ڈاؽ ربػ افر افےل ےس افر ریما دؽ امتؾ مسق یک رباویئں ےس اپک رک ہک سج رطہقی

 ےس وت ےن دیفس ڑپکے وک لیم لیچک ےس اصػ رکدای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 فوض اک ایبؿربػ افر افےل ےک اپین ےس 

     337    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، جزیز، ٤ًارة ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرًة ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ُزِر   َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ کَاَ٪ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة   ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز ًََة ب٩ِٔ 

 َ ِٟب ٤َِٟأئ َوا ٠ِٔخ َوا ََّ و٢ُ ا٠َُّٟه٥َّ أُِش٠ِىٔی ٩ِ٣ٔ َخَلایَاَی بٔاٟ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  رَز



 

 

 نب رمعف نب رجری، 

 

اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلع نب رجح، رجری، امعرة نب اقعقع، اوبزرعة

 ےن رفناےت اے دخا دوھ دے ھجم وک ریمے انگوہں ےس ربػ افر اپین افر افےل ےس۔

 نب رمعف نب رجری، اوبرہریہ :  رافی

 

 یلع نب رجح، رجری، امعرة نب اقعقع، اوبزرعة

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

  

 ےتک اک وجاھٹ

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 ےتک اک وجاھٹ

     338    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع، ابورزی٩ و ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

 ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َرٔزی٩ٕ َوأَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشهٔز ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ

ٔش٠ِهُ َس  ِِ ُه ث٥َُّ َٟٔی ِٗ ٔ ٠ِيُر َٓ  ٥ِ ُٛ ِٟک٠َُِب فٔی إ٧َٔأئ أََحٔس َّ ا َٟ ٥َ إَٔذا َو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ٣َزَّإت َػل  ِب

یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اشمع، اوبرزنی ف اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اراشد رفناای مت ولوگں ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم بج وکیئ اتک ہنم ڈاؽ رک پچ پچ رکے وت اس وک ٹلپ دف ینعی فہ زیچ وپری رطح ےس 

  فہ ربنت است رمہبت دوھ۔رگا دف رھپ

 یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اشمع، اوبرزنی ف اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ےتک ےک وجےھٹ ربنت وک یٹم ےس نا ےنھج ےس قلعتم



 

 

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 وجےھٹ ربنت وک یٹم ےس نا ےنھج ےس قلعتم ےتک ےک

     339    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس يٌىی اب٩ حارث، طٌبہ، ابوتیاح، ٣ْطٓا، ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

 َّ ٩ًَِ أَبٔی اٟت َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َِٟحارٔٔث  ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا  ّٓ ُت ٣َُْطِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ احٔ  یَّ

٥َ أ٣َََز  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّٔ َِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ا٢َ إَٔذا ًَ َٗ ٥ٔ٨َ َو َِ ِٟ ِیٔس َوا َؽ فٔی ک٠َِٔب اٟؼَّ ِٟکََٔلٔب َوَرخَّ ِت١ٔ ا َ٘ َٔ

َُّرأب  ا٨َ٣َٔة بٔاٟت ََّ وُه اٟ ُ ًَرفِّ ٍَ ٣َزَّإت َو أُِش٠ُوُه َسِب َٓ ِٟک٠َُِب فٔی اِْل٧َٔأئ  َّ ا َٟ  َو

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  دمحم نب دبعاالیلع، اخدل ینعی انب احرث، ہبعش، اوبایتح، رطماف، دبعاہلل نب لفغم ےس

 فآہل فملس ےن وتکں وک نار ڈاےنل اک مکح دای نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکشری ےتک افر ےلگ ےک ےتک یک ااجزت اطع رفنایئ )ینعی

ہیلع فآہل فملس ےن رفناای بج ربنت ںیم  ڑیھب رکبویں فریغہ یک افحتظ ےک ےئل وج اتک اپال اجےئ فہ اس ےس ینثتسم ےہ( افر آپ یلص اہلل

 اتک ہنم ڈاؽ رک پچ پچ رکے وت اس ربنت وک است رمہبت دوھؤ آوھٹںی دہعف اس ربنت وک یٹم ےس ناوھجن افر اصػ رکف۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل ینعی انب احرث، ہبعش، اوبایتح، رطماف، دبعاہلل نب لفغم :  رافی

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

  

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک وجےھٹ ربنت وک یٹم ےس نا ےنھج ےس قلعتم

     340    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ْطٓا، ًبساہلل ب٩ ٤ً١ِٔ٣زو ب٩ یزیس، بہز ب٩ اسس، طٌبہ، ابوتیاح یزیس ب٩ ح٤یس،  :  راوی

َّیَّاحٔ َیزٔیَس  ٩ًَِ أَبٔی اٟت َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُ ب٩ُِ أََسٕس  ث٨ََا بَِهز ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیزٔیَس  ا  أَِخبََر٧َا  ّٓ ُت ٣َُْطِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس 



 

 

ا٢َ أ٣َََز َرُسو٢ُ ا َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ ُث  ِٟکََٔلٔب یَُحسِّ ا٢َ ٣َا بَاُُٟه٥ِ َوبَا٢ُ ا َٗ ِٟکََٔلٔب  ِت١ٔ ا َ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٔ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ٍَ ٣َزَّ أُِش٠ُوُه َسِب َٓ ِٟک٠َُِب فٔی اِْل٧َٔأئ  َّ ا َٟ ا٢َ إَٔذا َو َٗ ٥ٔ٨َ َو َِ ِٟ ِیٔس َوک٠َِٔب ا َؽ فٔی ک٠َِٔب اٟؼَّ ا٢َ َوَرخَّ ا٨َ٣َٔة َٗ ََّ وا اٟ ُ ًَرفِّ إت َو

َُّرأب  ا٢َ إِٔحَساه٩َُّ بٔاٟت َ٘ َٓ ُه أَبُو هَُزیَِزَة  َٔ َٟ َُّرأب َخا  بٔاٟت

رمعف نب سیدی، زہب نب ادس، ہبعش، اوبایتح سیدی نب دیمح، رطماف، دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

وک وتکں ےس ایک قلعت افر اکشری ےتک افر اکشری ےتک افر افحتظ رکےن فآہل فملس ےن وتکں وک نارےن اک مکح رفناای افر رفناای اؿ ولوگں 

فاےل وتکں یک ااجزت دی افر اراشد رفناای بج اتکربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک پچ پچ رکے وت اس ربنت وک است رمہبت دوھ ڈاول افر 

اس وک اکی رمہبت یٹم ےس دوھول۔ آوھٹںی رمہبت یٹم ےس دوھؤ۔ رضحت اوبرہریہ ےن اس ےک الخػ لقن رفناای اوہنں ےن رفناای 

 )ینعی اسوتںی رمہبت یٹم ےس اصػ رکف(۔

 رمعف نب سیدی، زہب نب ادس، ہبعش، اوبایتح سیدی نب دیمح، رطماف، دبعاہلل نب لفغم :  رافی

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

  

 اک ایبؿاپوینں  :   ابب

 ےتک ےک وجےھٹ ربنت وک یٹم ےس نا ےنھج ےس قلعتم

     341    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، خَلض، ابورآٍ، ابوہزیزہ :  راوی

اذُ ب٩ُِ  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ٩ًَِ خََٔلٕض  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ هَٔظا٦ٕ 

ٔش٠ُِه َس  ِِ ٠َِی َٓ  ٥ِ ُٛ ِٟک٠َُِب فٔی إ٧َٔأئ أََحٔس َّ ا َٟ ا٢َ إَٔذا َو َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍَ ٣َزَّإت أُوََله٩َُّ بٔاٟت  َرأب ِب

ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، الخس، اوبراعف، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم اتک ہنم ڈاؽ رک )اپین فریغہ( یپ ےل وت اس وک است رمہبت دوھےئ یلہپ 



 

 

 رک دوھےئ۔رمہبت یٹم لم 

 ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، الخس، اوبراعف، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک وجےھٹ ربنت وک یٹم ےس نا ےنھج ےس قلعتم

     342    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبسة ب٩ س٠امی٪، اب٩ ابوْعوبة، ٗتازہ، اب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َْعُ  ٪َ ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ 

ٍَ ٣َزَّا ٔش٠ُِه َسِب ِِ ٠َِی َٓ  ٥ِ ُٛ ِٟک٠َُِب فٔی إ٧َٔأء أََحٔس َّ ا َٟ ا٢َ إَٔذا َو َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  َُّرأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕت أُوََله٩َُّ بٔاٟت

، اتقدہ، انب

 

ة
ی 
ریسنی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة نب امیلسؿ، انب اوبرعف

فآہل فملس ےن اراشد رفناای بج اہمترے ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم اتک ہنم ڈاؽ رک ڑپچ ڑپچ یپ ےل وت اس وک است رمہبت دوھےئ یلہپ 

 رمہبت یٹم لم رک دوھےئ۔

، اتقدہ، انب ریسنی، اوبرہریہااحسؼ نب اربامیہ، دبعة نب امیلسؿ، انب  :  رافی

 

ة
ی 
 اوبرعف

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

  

 یلب ےک وجےھٹ ےس قلعتم

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یلب ےک وجےھٹ ےس قلعتم

     343    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوك٠حہ، ح٤یسة ب٨ت ًِیس ب٩ رٓاًة، ٛبظة ب٨ت ٌٛب ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیَسَة ب٨ِٔٔت ًَُِِیٔس ب٩ِٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٔب أَِخبََر٧َا  ٌِ َٛ ِبَظَة ب٨ِٔٔت  َٛ  ٩ًَِ َة  ًَ ا َٓ  رٔ

 َٜ َش َٓ ٨َاَها  ٌِ ٠َِیَها ث٥َُّ َذََکَ ک٤َٔ٠َّة ٣َ ًَ َتاَزَة َزَخ١َ  َٗ َٕ أَ٪َّ أَبَا  ٔ ََٟها ب٩ِٔ ٣َاٟ َٓأَِػغَی  بَِت ٨ِ٣ُٔه  َٓرَشٔ َحائَِت هٔزَّْة  َٓ َٟهُ َوُؿوئّا  ِبُت 

 ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن َحبٔيَن یَا اب٨ََِة أَخٔی  ٌِ ََ َ ا٢َ أ َ٘ َٓ َِٟیهٔ  ٔ آنٔی أ٧َُِوزُ إ ِبَظُة ََفَ َٛ َِٟت  ا َٗ بَِت  َّی رَشٔ َّی اہللُ اِْل٧َٔاَئ َحً ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ

أت  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َٓ ا وَّ ٠َِی٥ُِٜ َواٟلَّ ًَ آٔيَن  وَّ ٤ََّا هَٔی ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َِٟیَشِت ب٨ََٔحٕص إ٧ٔ ََّها  ا٢َ إ٧ٔ َٗ 

 تنب بعک نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اوباتقدہ اکی دؿ 

 

ة

 

 ش
، کی

 

ہبیتق، ناکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، دیمحة تنب دیبع نب رافعة

 ابت  یہ ہک سج اک بلطم ہی اھت ہک ںیم ےن اؿ ےک فاےطس فوض اک اپین ڈاال ہک اس ریمے اپس آےئ رشتفی الےئ رھپ اوہنں ےن ایسی

دفراؿ یلب آرک اس اپین ںیم ےس ےنیپ گل یئگ۔ اوباتقدہ ےن ربنت وک افر ےچین یک رطػ رک دای اہیں کت ہک یلب ےن اپین ایھچ رطح یپ ایل۔ 

 ریہ یھت )وبہج ریحت ےک(۔ رضحت اوباتقدہ ےن رفناای اے ریمی رھپ اوباتقدہ ےن وج ریمی اجبن داھکی وت ںیم اؿ یک اجبن دھکی

ک یجیتھب! مت ریحت رکیت وہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں۔ اوباتقدہ ےن رفناای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای یلب اناپ

 ں ںیم ےس ےہ۔ںیہن ےہ فہ وت دؿ رات اہمترے افرپ وھگےنم فاولں ںیم ےس ےہ ای وھگےنم فاویل

 تنب بعک نب ناکل :  رافی

 

ة

 

 ش
، کی

 

 ہبیتق، ناکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، دیمحة تنب دیبع نب رافعة

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

  

 احہضئ وعرت ےک وھجےٹ اک مکح

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک وھجےٹ اک مکحاحہضئ 



 

 

     344    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َسا٦ٔ ب٩ِٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٨َِها أَِخبََر٧َا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  یِٕح  رُشَ

 َ ُتُه َوأ٧َ ٌِ اُه َحِیُث َوَؿ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َی َٓ  َٚ زِ ٌَ ِٟ ُٚ ا زَّ ٌَ ََ ٨ُِت أَ ُٛ َِٟت  ا ُب ٩ِ٣ٔ َٗ ٨ُِت أرَِشَ ُٛ ا َحائْٔف َو

اُه َحِیُث َوَؿ  َٓ  ٍُ ـَ َی َٓ ُت َوأ٧ََا َحائْٔف اِْل٧َٔأئ  ٌِ 

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، دقماؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ڈہی وک وچاس رکیت یھت رضحت روسؽ رکمی 

ےتس افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس ہگج رپ اانپ ہنم اگلےت ےھت ہک سج ہگج ںیم ےن ہنم اگلای اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڈہی وچ

ںیم اس فتق ضیح ںیم وہیت یھت ںیم ربنت ںیم اپین یتیپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس ہگج رپ ہنم اگلےت ےھت ہک سج ہگج ںیم 

 ےن ہنم اگلای اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپین ےتیپ افر ںیم اس فتق احہضئ وہیت۔

 اؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقیرمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، دقم :  رافی

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

  

 وعرت ےک فوض ےس ےچب وہےئ اپین یک ااجزت

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک فوض ےس ےچب وہےئ اپین یک ااجزت

     345    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٩ٌ٣، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َْ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ َوا٨َِّٟشاُئ  کَاَ٪ اٟزَِّجا٢ُ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ 



 

 

ا ٌّ ٥َ َج٤ٔی ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ئُوَ٪ فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َیَتَوؿَّ

اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رمد افر وعرت امتؾ ےک امتؾ لم رک دفر وبنی )یلص اہلل ہیلع 

 ےئ اپین ےس( فوض ایک رکےت ےھت۔فآہل فملس( ںیم )اکی دفرسے ےک ےچب وہ

 اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 وعرت ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض رکےن ےس عنم ےس قلعتم

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض رکےن ےس عنم ےس قلعتم وعرت

     346    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ابوزاؤز، طٌبہ، ًاػ٥، ابوًبساٟزح٩٤ واس٤ہ سوازة ب٩ ًاػ٥، ح٥ٜ ب٩ ٤ًزو :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا  ا٢َ أَبُو  َٗ ُت أَبَا َحأجٕب  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَأػ٥ٕ اِْلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َزاُوَز 

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٤ِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ٥َٜٔ ب٩ِٔ  َِٟح ٩ًَِ ا ًَأػ٥ٕ  ١ٔ ٥َ ٧ََهی أَِ٪ یََتَوؿَّ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َواِس٤ُُه َسَواَزةُ ب٩ُِ  ـِ َٔ َ اٟزَُّج١ُ َٔ أ

 ٔ ٤َِٟزِأَة  ُوُؿؤئ ا

رمعف نب یلع، اوبداؤد، ہبعش، اعا ، اوبدبعارلنمح فاہمس وسادة نب اعا ، مکح نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن رمد وک وعرت ےک فوض ےس وج اپین چب اجےئ اس ےس فوض رکےن ےس عنم رفناای۔

 ف نب یلع، اوبداؤد، ہبعش، اعا ، اوبدبعارلنمح فاہمس وسادة نب اعا ، مکح نب رمعفرمع :  رافی

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

  



 

 

 یبنج ےک لسغ ےس وج اپین چب اجےئ اس ےس لسغ رکےن یک اممتعن اک ایبؿ

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

  ےک لسغ ےس وج اپین چب اجےئ اس ےس لسغ رکےن یک اممتعن اک ایبؿیبنج

     347    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َتٔش١ُ ٣َ ِِ ََ ََّها کَا٧َِت  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ

َِٟواحٔسٔ   ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی اِْل٧َٔأئ ا

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی یہ ربنت 

 ( ںیھت )اس رطح ےس رہ اکی دفرسے اک اچب وہا اپین اامعتسؽ رکاتںیم لسغ رفناای رکیت

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 فوض افر لسغ ےک فاےطس انتک اپین اکیف ےہ؟

 ایبؿاپوینں اک  :   ابب

 فوض افر لسغ ےک فاےطس انتک اپین اکیف ےہ؟

     348    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ جبر، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٕ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َجبِر ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َحسَّ



 

 

َتٔش  ِِ ُّٜوٕک َوَي ُ ب٤َٔ أ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یََتَوؿَّ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َٕ َي ٔ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ  ١ُ بَٔد٤َِشةٔ ٣َکَاكٔیَّ َس٤ٔ

 نب دیعس، ہبعش، دبعاہلل نب ربج، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمعف نب یلع، ییحی

 وکمک اپین ےس فوض رفناےت افر اپچن وکمک ےس لسغ رفناےت۔

 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ہبعش، دبعاہلل نب ربج، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب

 فوض افر لسغ ےک فاےطس انتک اپین اکیف ےہ؟

     349    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪، سٌیس، ٗتازہ، ػٔیة ب٨ت طیبة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًاہارو٪ ب٩ اسحاٚ، ًبسة، يٌىی اب٩  :  راوی

َتاَزةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس  ٪َ ىٔی اب٩َِ ُس٠َامِیَ ٌِ ِبَسةُ َي ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َٙ اِلُٜوفٔیُّ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ إِٔسَح َة ب٨ِٔٔت َطِیَبَة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ  

َٔ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ا ٔ اٟؼَّ َتٔش١ُ ب٨َِٔحو ِِ ُ ب٤ُٔٓسٕ َوَي أ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یََتَوؿَّ َّی اہللُ   َػل

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

عی

اہرفؿ نب ااحسؼ، دبعة، ینعی انب امیلسؿ، دیعس، اتقدہ، ہیفص تنب ہبیش ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 وض رفناےت ےھت افر رقتةی اکی اصع اپین ےس لسغ رفناےت۔روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دم اپین ےس ف

ھا   :  رافی

 

عی

، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 ی ة
ی

 

 تنب س

 

فی ة
 اہرفؿ نب ااحسؼ، دبعة، ینعی انب امیلسؿ، دیعس، اتقدہ، ص

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

  

 اپوینں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فوض افر لسغ ےک فاےطس انتک اپین اکیف ےہ؟

     350    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوبَک ب٩ اسحاٚ، حش٩ ب٩ ٣وسی، طیبا٪، ٗتازہ، حش٩، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا َطِیَباُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح هٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ َِٟحَش٩ٔ  ا

 ِِ ٤ُِٟسِّ َوَي ُ بٔا أ ٥َ یََتَوؿَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ َٔ ًَائَٔظَة  ا  َتٔش١ُ بٔاٟؼَّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

عی

اوبرکب نب ااحسؼ، نسح نب ومیس، ابیشؿ، اتقدہ، نسح، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ہیلع فآہل فملس اکی دم ےس فوض رفناےت ےھت افر اکی اصع ےس لسغ رفناےت ےھت۔

ھا  اوبرکب نب ااحسؼ، نسح نب ومیس، ابیشؿ، اتقدہ، نسح :  رافی

 

عی

 ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ضیح اک ایبؿ : ابب

 فر ہی ہک ایک ضیح وک افنس یھب ےتہک ںیہ

 

 ضیح یک ادتبائ

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 فر ہی ہک ایک ضیح وک افنس یھب ےتہک

 

 ںیہ ضیح یک ادتبائ

     351    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک ػسیٙ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ٔس ب٩ِٔ  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٙٔ َرضَٔی اہللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ی سِّ  أَبٔی بََِکٕ اٟؼِّ



 

 

َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٨ِهُ  ُت ًَ ـِ ٔ َٖ ح ٨َّا َََّٔسٔ ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟحخَّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ٧َُزی إَٔلَّ ا

 ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ِٔٔشٔت  َٔ أََن َٟ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا أَبِکٔی  َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل زَّ َوَج١َّ ََٓسَخ١َ  ًَ تََبُه اہللُ  َٛ ا٢َ َهَذا أ٣َِْز  َٗ

 َ ل َِِِٟیٔت ًَ َُيَِر أَِ٪ ََل َتُلوفٔی بٔا َِٟحادُّ  ٔضی ا ِ٘ ٔضی ٣َا َي ِٗ ا َٓ  ی ب٨ََأت آَز٦َ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ 

 

عی

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس نب دمحم نب اوبرکب دصقی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےلکن سج فتق مہ ولگ رسػ انیم ہگج ےچنہپ وت ھجم وک ضیح آان رشفع  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ جح ےک ارادہ ےس

وہایگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی الےئ ںیم اس فتق رف ریہ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

۔ ںیم ےن اہک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےن اراشد رفناای مت وک ایک وہایگ ےہ ریما ایخؽ ےہ ہک مت وک افنس )ضیح( آان رشفع وہایگ

فملس ےن رفناای ہی وت فہ ارم ےہ ہک وج دخافدن دقفس ےن آدؾ یک ویٹیبں رپ  ھک دایےہ۔ مت فہ امتؾ اکؾ رکف وج اکؾ احیج ولگ رکےت ںیہ۔ 

 نکیل اخہن ہبعک اک وطاػ ہن رکف۔

ھا ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس نب دمحم :  رافی

 

عی

  نب اوبرکب دصقی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ااحتسہض ےس قلعتم وخؿ رشفع افر متخ وہےن اک ذترکہ

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ااحتسہض ےس قلعتم وخؿ رشفع افر متخ وہےن اک ذترکہ

     352    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزا٪ ب٩ یزیس، اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل، اب٩ س٤اًہ، اوزاعی، یحٌی ب٩ سٌیس، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ْعوہ، ٓاك٤ہ ب٨ت  :  راوی

 ٗیص

ًَِبٔس اہللٔ َوهُوَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََة  اب٩ُِ َس٤َا

َّهَ  یِٕع أ٧َ ِیٕص ٩ِ٣ٔ بَىٔی أََسٔس رُقَ َٗ َٓاك٤ََٔة ب٨َِٔت  َوَة أَ٪َّ  ٩ًَِ ُْعِ َوَة  ا٢َ أَِخبََرنٔی هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ َٗ ٌٔیٕس  َّی َس ا أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

٠َِیهٔ  ًَ ةُ اہللُ  ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ إَٔذا أَ َٓ  ْٚ ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا َذٟ ََٟها إ٧ٔ ا٢َ  َٗ َُّه  ٤ًََِت أ٧َ زَ َٓ ِشَتَحاُق  َُ ََّها  ِت أ٧َ ََٓذََکَ  ٥َ ََلَة َوإَٔذا َوَس٠َّ ََٓسعٔی اٟؼَّ  

ِّی ٦َ ث٥َُّ َػل َٔ اٟسَّ ٨ِ ًَ اَُِتٔشلٔی َوأُِشلٔی  َٓ  أَِزبََزِت 

امسہع، افزایع، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اف ہم تنب سیق ےس رفاتی ےہ وج ہلیبق  رمعاؿ نب سیدی، اامسلیع نب دبع اہلل، انب

رقشی ینب ادس ےس ںیھت ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ افر رعض ایک ےھجم ااحتسہض ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

فع وہ وت امنز وھچڑ دف افر سج فتق ضیح ےک دؿ متخ وہاجںیئ وت لسغ فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہی اکی رگ ےہ بج ضیح آان رش

 رکول افر امنز ادا رکف۔

 رمعاؿ نب سیدی، اامسلیع نب دبعاہلل، انب امسہع، افزایع، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اف ہم تنب سیق :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ااحتسہض ےس قلعتم وخؿ رشفع افر متخ وہےن اک ذترکہ

     353    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زاعی، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہہظا٦ ب٩ ٤ًار، سہ١ ب٩ ہاط٥، او :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َسِه١ُ ب٩ُِ َهأط٥ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ أَِخبََر٧َا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ   ٩ًَِ َوَة   ُْعِ

َب٠َِت ا ِٗ ا٢َ إَٔذا أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَُِتٔشلٔیَػل َٓ ََلَة َوإَٔذا أَِزبََزِت  ََٓسعٔی اٟؼَّ ُة  ـَ  َِٟحِی

اشہؾ نب امعر، لہس نب اہمش، افزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفناای بج ضیح آےئ وت امنز وھچڑ دف افر بج ضیح متخ وہاجےئ وت لسغ رکف۔

 ؾ نب امعر، لہس نب اہمش، افزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقیاشہ :  رافی

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



 

 

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ااحتسہض ےس قلعتم وخؿ رشفع افر متخ وہےن اک ذترکہ

     354    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َتِت أ٦ُُّ حَ  ِٔ َِٟت اِسَت ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ِٔیَبَة ب٨ُِٔت َجِحٕع َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ََ اہللٔ َػل َٓکَا٧َِت  ِّی  اَُِتٔشلٔی ث٥َُّ َػل َٓ  ْٚ ََ ْٔعِ ٔ ا٢َ إٔ٪َّ ذَٟ َ٘ َٓ ِّی أُِسَتَحاُق  ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ َتٔش١ُ َوَس٠َّ ِِ

 ٕ  ٨ًَِٔس ک١ُِّ َػََلة

تنب شحج ےن ہلئسم ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اؾ ہبیبح 

ےہ مت لسغ  درایتف ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ھجم وک ااحتسہض آایگ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی اکی رگ

 رکول افر رھپ امنز ادا رکان وت فہ رہ لسغ اکی امنز ےک ےئل ایک رکیت ںیھت۔

 دصہقیہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ  :  رافی

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

  

 سج اخوتؿ ےک ضیح ےک دؿ رہ ناہ رقمر وہں افر اس وک )رمض( ااحتسہض القح وہاجےئ

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 وہاجےئسج اخوتؿ ےک ضیح ےک دؿ رہ ناہ رقمر وہں افر اس وک )رمض( ااحتسہض القح 
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 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحِیب، جٌرف ب٩ ربیٌة، ْعاک ب٩ ٣اَٟ، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َوَة  ٩ًَِ ُْعِ  َٕ ٔ أک ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ ْٔعَ َة  ٌَ رَفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ َج

ًَا َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٔ٦ ٩ًَِ اٟسَّ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ َِٟت إٔ٪َّ أ٦َُّ َحِٔیَبَة َسأ ا َٗ ٨ََها ٣َِْلَ٪ َز٣ّا ًَائَٔظَة  َٛ ئَٔظُة َرأَیُِت ٣ٔزِ

ََٟها َرُسو٢ُ  ا٢َ  َ٘ َٔ ث٥َُّ اَُِتٔشلٔی أَِخبََر٧َا بٔهٔ  َٓ ُت ـَ َٔ َحِی ِسَر ٣َا کَا٧َِت َتِحبُٔش َٗ ٥َ ا٣َُِٜٔی  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٗتَِیَبُة ٣َزَّّة  اہللٔ َػل

ةَ  ٌَ رَفَ ب٩َِ َربٔی ٌِ ٥ِ یَِذَُکِ ٓٔیهٔ َج َٟ ی َو  أَُِخَ

، رعاک نب ناکل

 

 ن عة
ھا  ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح ےن ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رفعج نب رب

 

عی

، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وخؿ ےک ابرے ںیم ہلئسم درایتف ایک ینعی سج فتق ہشیمہ وخؿ آات رےہ۔ رضحت 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اعہشئ دصہقی ےن رفناای ہک ںیم ےن اؿ ےک لسغ رکےن اکبٹ داھکی وج وخؿ ےس رھبا وہا اھت رضح

فملس ےن اراشد رفناای مت )اس دقر( رہھٹی روہ ہک ےنتج دؿ ےلہپ اہمترا ضیح رفاتک اھت ھجت وک امنز افر رفزے ےس اس رمض ےس ےلہپ افر 

 مت لسغ رکان۔

، رعاک نب ناکل، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض  :  رافی

 

 ن عة
ھا  ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رفعج نب رب

 

عی

 اہلل 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 سج اخوتؿ ےک ضیح ےک دؿ رہ ناہ رقمر وہں افر اس وک )رمض( ااحتسہض القح وہاجےئ
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 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ابواسا٣ة، ًِیساہلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، س٠امی٪ ب٩ يشار، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ  ب٩ُِ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٧َآ

َِٟت  ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟت ا٣َِزأَْة ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ َِٟت َسأ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  َُ ُس٠َامِیَ أََز َٓ ََل أَكُِهزُ أَ َٓ ِّی أُِسَتَحاُق  ٔن إ



 

 

 ٔ َیال ََ اِْلَیَّا٦ٔ َوا٠َّٟ ِسَر ت٠ِٔ َٗ ٩ِٜٔ َزعٔی  ا٢َ ََل َوَل َٗ ََلَة  ِّیاٟؼَّ ی َوَػل َِرٔفٔ يَن ٓٔیَها ث٥َُّ اَُِتٔشلٔی َواِسَت ـٔ ٨ِٔت َتٔحی ُٛ ًَّٟٔی   ی ا

، دیبع اہلل نب رمع، انعف، امیلسؿ نب اسیر، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن رضحت 

 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوبااسمة

یک  رامری وہیئگ ےہ افر ںیم یسک رطح ےس یھب اپک ںیہن وہیت۔ ایک  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ھجم وک ااحتسہض

ںیم امنز رتک رک دفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیہن نکیل سج دقر دؿ افر رات مت وک ےلہپ ضیح آای رکات اھت۔ اؿ ںیم مت 

 امنز رتک رک دف رھپ مت لسغ رکف افر مت وگنلٹ ابدنوھ افر امنز ادا رکف۔

، دیبعاہلل نب رمع، انعف، امیلسؿ نب اسیر، اؾ ہملس :  افیر

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوبااسمة

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ااحتسہض القح وہاجےئسج اخوتؿ ےک ضیح ےک دؿ رہ ناہ رقمر وہں افر اس وک )رمض( 

     357    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، س٠امی٪ ب٩ يشار، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة کَا٧َِت  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ًَِهٔس َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا  ًَلَی   ٦َ ُٚ اٟسَّ تَُهَزا

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َها أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ َتِت  ِٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَت ًَ َّی اہللُ  ًََسَز ا٠ََّٟیالٔی َواِْلَیَّا٦ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٟٔت٨َُِوزِ  َ٘ َٓ

 َٗ  ٔ ِهز ًَّٟٔی کَا٧َِت َتٔحیُف ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ََ ا ٔ ِت َذٟ َٔ إَٔذا َخ٠َّ َٓ  ٔ ِهز ََ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٔ ِسَر َذٟ َٗ ََلَة  ٠َِتتِرُِک اٟؼَّ َٓ َّٟٔذی أََػابََها  ِب١َ أَِ٪ ُئؼیَبَها ا

ِؤب ث٥َُّ ُٟٔتَؼ١ِّ  ََّ رٔفِ بٔاٟ َِ َتٔش١ِ ث٥َُّ َٟٔتِشَت ِِ ٠َِت َٓ 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم ہبیتق، ناکل، انعف، امیلسؿ نب اسیر، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت 

ہ درایتف رفناای اکی اخوتؿ ےک ےلسلس ںیم وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فہ اخوتؿ دؿ افر راوتں اک امشر رکے ہک نج ںیم رہ نا

 وت فہ لسغ رکے افر وگنلٹ اس وک ضیح آای رکات اھت۔ اس رمض ےس لبق رھپ اےنت دونں امنز وھچڑے افر سج فتق دؿ سگر اجںیئ



 

 

 ابدنھ ےل اکی ڑپکے اک رھپ امنز ادا رکے۔

 ہبیتق، ناکل، انعف، امیلسؿ نب اسیر، اؾ ہملس :  رافی

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

  

 ارقاء ےک قلعتم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ارقاء ےک قلعتم

     358    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ربیٍ ب٩ س٠امی٪ ب٩ زاؤز ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ، اب٩ بَک ب٩ ٣رض، یزیس ب٩ ًبساہلل، اب٩ اسا٣ة ب٩ ہاز، ابوبَک، اب٩  :  راوی

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا

ٍُ ب٩ُِ  ًَ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ َوهَُو اب٩ُِ بََِکٔ ب٩ِٔ ٣ُرَضَ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ َزاُوَز ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ

 ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی بََِکٕ َوهَُو اب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟهاز ِبٔس اہللٔ َوهَُو اب٩ُِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ ا َِٟت إٔ٪َّ أ٦َُّ ًَ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٦

َُٓذَٔکَ َط  ِت ََل َتِلُهزُ  ـَ ََّها اِسُتٔحی ٖٕ َوأ٧َ ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَّٟٔی کَا٧َِت َتِحَت  َّی َحِٔیَبَة ب٨َِٔت َجِحٕع ا أ٧َُِها َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٔ َِٟیَشِت ب ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ٠َِتتِرُِک اہللُ  َٓ ََٟها  ًَّٟٔی کَا٧َِت َتٔحیُف  ئَٔها ا ِسَر رَقِ َٗ ْة ٩ِ٣ٔ اٟزَّح٥ٔٔ ٟٔت٨َُِوزِ  ـَ ِٛ ٨ََّٜٔها َر ةٔ َوَل ـَ َِٟحِی ا

 ٕ َتٔش١ِ ٨ًَِٔس ک١ُِّ َػََلة ِِ ٠َِت َٓ  ََ ٔ َس ذَٟ ٌِ ََ ََلَة ث٥َُّ َت٨ُِوزِ ٣َا   اٟؼَّ

 نب اہد، اوبرکب، انب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رعیب نب امیلسؿ نب داؤد نب اربامیہ، ااحسؼ، انب رکب نب رضم

 

، سیدی نب دبع اہلل، انب ااسمة

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج وج ہک رضحت دبعارلنمح نب وعػ ےک اکنح ںیم 

 

عی

رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ںیھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیھت۔ اؿ وک ااحتسہض اک رمض القح وہایگ افر فہ یسک رطہقی ےس یھب اپک ںیہن وہیت 

ےس اس ابت اک ذترکہ وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہی ضیح ںیہن ےہ ہکلب ہی وت ہچب داین یک اکی وچٹ ےہ مت اےنپ 

 امنز وھچڑ دف رھپ مت اس ےک دعب رہ اکی امنز رقء اک امشر رک ول۔ )ینعی ناوہاری وک امشر رک ول( ہک ےنتج دؿ ناوہاری آیت یھت اؿ دونں ںیم مت



 

 

 ےک ےئل لسغ رکول۔

 نب اہد، اوبرکب، انب دمحم نب رمعف نب  :  رافی

 

رعیب نب امیلسؿ نب داؤد نب اربامیہ، ااحسؼ، انب رکب نب رضم، سیدی نب دبعاہلل، انب ااسمة

ھا  

 

عی

 زحؾ، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ارقاء ےک قلعتم

     359    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣وسی، سٔیا٪، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 َ ًَائَٔظَة أَ٪َّ اب٨ََِة َجِحٕع کَا٧  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٍَ ٔس٨ٔيَن أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُوَسی  ِشَتَحاُق َسِب َُ ِت 

٤ََّا هَُو  ٔة إ٧ٔ ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ َشأ ائَٔها َٓ ِسَر أرَِقَ َٗ ََلَة  أ٣َََزَها أَِ٪ َتتِرَُک اٟؼَّ َٓ  ْٚ ْٔعِ

 ٕ َتٔش١ُ ٨ًَِٔس ک١ُِّ َػََلة ِِ ََ َٓکَا٧َِت  َِّی  َؼل َُ َتٔش١َ َو ِِ ََ تَٔها َو ـَ  َوَحِی

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج وک رمض ااحتسہض وہایگ

 

عی

 اوبومیس، ایفسؿ، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

است اسؽ کت۔ اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی 

ضیح ناوہاری ںیہن ےہ ہکلب اکی رگ ےہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح رفناای امنز وھچڑ دےنی اک۔ اےنپ رقء)ناوہاری 

  رک ےک امنز زپےنھ اک۔ وت فہ لسغ رہ اکی امنز ےک فاےطس ایک رکیت ںیھت۔ےک اایؾ کت( رھپ لسغ

ھا   :  رافی

 

عی

 اوبومیس، ایفسؿ، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ارقاء ےک قلعتم

     360    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًیسی ب٩ ح٤از، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحِیب، بٜير ب٩ ًبساہلل، ا٨٤ٟذر ب٩ ٣ِيرة، ْعوہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ابی جیع :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ  ٕ از ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ َح٤َّ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜيِر ُ ٩ًَِ ب

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ََّها أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ثَِتُه أ٧َ اك٤ََٔة ب٨َِٔت أَبٔی حَُِِیٕع َحسَّ َٓ َوَة أَ٪َّ  ََٟها َرُسو٢ُ ُْعِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٦َ َِٟیهٔ اٟسَّ ٔ َِٜت إ َظ َٓ

ؤُ اہللٔ  ِّی َوإَٔذا ٣َزَّ رَقِ َؼل َُ ََل  َٓ ُؤٔک  ا٧ُِوزٔی إَٔذا أََتأک رَقِ َٓ  ْٚ ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا ذَٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّی اہللُ  ِّی ٣َا بَيَِن َػل زٔی ث٥َُّ َػل ٠َِتَلهَّ َٓ ٔک 

َِٟحٔسیَث هَٔظ  ِس َرَوی هََذا ا َٗ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ ٔئ  َِِٟقِ ٔلَی ا ٔئ إ َِِٟقِ ٥ِ یَِذَُکِ ٓٔیهٔ ٣َا َذََکَ ا َٟ َوَة َو ٩ًَِ ُْعِ َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ

٨ِ٤ُِٟٔذُر   ا

یسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، ریکب نب دبع اہلل، اذنملر نب ریغمة، رعفہ، اف ہم تنب ایب شیج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

ں ےن وخؿ اجری وہےن یک اکشتی یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر اوہن

ےن رفناای ہی اکی رگ ےہ مت دیتھکی روہ بج اہمترا رقء ینعی )ضیح( آےئ مت امنز ہن زپوھ رھپ سج فتق مت امنز ادا رکف دفرسے ضیح 

 کت۔

 ریغمة، رعفہ، اف ہم تنب ایب شیجیسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، ریکب نب دبعاہلل، اذنملر نب  :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ارقاء ےک قلعتم

     361    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت  اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبسة و وٛیٍ و :  راوی



 

 

 جحع

ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ  اُٟوا َحسَّ َٗ اؤَیَة  ٌَ ٍْ َوأَبُو ٣ُ ِبَسةُ َوَوٛٔی ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة   ُْعِ

اكٔ  َٓ َِٟت َجائَِت  ا ََل َٗ َٓ ِّی ا٣َِزأَْة أُِسَتَحاُق  ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُ ٤َُة ب٨ُِٔت أَبٔی حَُِِیٕع إ أََز َٓ  أَكُِهزُ أَ

ََٓسعٔی ُة  ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ َٓإَٔذا أَ ٔة  ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا ْٚ َو ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا َذٟ ا٢َ ََل إ٧ٔ َٗ ََلَة  ٦َ  اٟؼَّ َٔ اٟسَّ ٨ِ ًَ َٓأُِشلٔی  ََلَة َوإَٔذا أَِزبََزِت  اٟؼَّ

ِّی  َوَػل

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة ف فعیک ف اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم تنب شحج یبن یلص اہلل ہیلع 

ایک ہک ےھجم ااحتسہض وہایگ ےہ ںیم اپک ںیہن وہیت۔ ایک  فآہل فملس یک دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ افر رعض

ںیم امنز رتک رکدفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیہن ہی وت اکی رگ ےہ ہی ضیح ںیہن ےہ۔ سج فتق ضیح آےئ وت 

 امنز وھچڑ دف رھپ سج فتق ضیح ےک دؿ وپرے وہ اجںیئ وت وخؿ دوھ ڈاول افر امنز ادا رکف۔

 احسؼ نب اربامیہ، دبعة ف فعیک ف اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم تنب شحجا :  رافی

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

  

 ونں فتق ےئلیک( اکی لسغ رکےبج ااحتسہض فایل وعرت دف فتق یک امنز اکی فتق یہ ںیم ادا رکے وت )دف

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 بج ااحتسہض فایل وعرت دف فتق یک امنز اکی فتق یہ ںیم ادا رکے وت )دفونں فتق ےئلیک( اکی لسغ رکے

     362    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥،  :  راوی

أس  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٥ٔ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَِهٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی  ١َ ا٣َِزأَّة ٣ُِشَتَحاَؿّة  حِّ ٌَ َُ ِهَز َو َ اٟوُّ ًَا٧ْٔس َوأ٣َُٔزِت أَِ٪ تَُؤَخِّ  ْٚ َُّه ْٔعِ َها إ٧ٔ َٟ ٥َ ٗٔی١َ  ِیهٔ َوَس٠َّ



 

 

ُه٤َا ُُِشَّل َو  َٟ َتٔش١َ  ِِ ََ ٌَٔظاَئ َو ِٟ ١َ ا حِّ ٌَ َُ زَٔب َو ِِ ٤َِٟ َ ا َُٟه٤َا ُُِشَّل َواحّٔسا َوتَُؤَخِّ َتٔش١َ  ِِ ََ َِرَ َو ٌَ ِٟ َتٔش١َ َٟٔؼََلةٔ ا ِِ ََ احّٔسا َو

ِبٔح ُُِشَّل َواحّٔسااٟ  ؼُّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک احتسمہض وعرت ےک ابرے ںیم دفر 

 

عی

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

وعرت وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اہک ایگ ہک ہی اکی رگ ےہ وج ےک دنب ںیہن وہیت )ینعی یسک رگ ےک ہنم لھک اجےن یک فہج ےس 

ونں وک وخؿ آےن اتگل ےہ فہ ضیح ںیہن وہات( افر مکح رفناای ایگ اس وک امنز رہظ ںیم اتریخ رکےن اک افر امنز رصع ںیم دلجی رکےن اک افر دف

امنز ےک ےئل اکی لسغ رکےن اک۔ اس رطہقی ےس امنز رغمب ںیم اتریخ رکےن افر امنز اشعء ںیم تلجع رکےن اک افر دفونں امنز ےک 

 کی لسغ رکےن اک رھپ امنز رجف ےک ےئل اکی لسغ رکےن اک۔فاےطس ا

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت دف فتق یک امنز اکی فتق یہ ںیم ادا رکے وت )دفونں فتق ےئلیک( اکی لسغ رکےبج ااحتسہض فایل 

     363    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، زی٨ب ب٨ت جحع :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  َحسَّ

 ٔ ائ ا٢َ َتِح٠ُٔص أَیَّا٦َ أرَِقَ َ٘ َٓ ََّها ٣ُِشَتَحاَؿْة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َِٟت  ا َٗ ََ َجِحٕع  ِهزَ َها ث٥َُّ  ُ اٟوُّ َتٔش١ُ َوتَُؤَخِّ ِِ

َؼ٠ِّیه٤َٔا َج٤ٔ  َُ َتٔش١ُ َو ِِ ََ ٌَٔظاَئ َو ِٟ ١ُ ا حِّ ٌَ َُ زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ُ ا ِّی َوتَُؤَخِّ َؼل َُ َتٔش١ُ َو ِِ ََ َِرَ َو ٌَ ِٟ ١ُ ا حِّ ٌَ َُ ٔ َو ِحز َٔ َتٔش١ُ ٠ِٟٔ ِِ ََ ا َو ٌّ  ی

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل  وسدی نب رصن، دبع اہلل، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، زبنی تنب شحج ےس

 ہیلع فآہل فملس ےس ایک رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ وعرت احتسمہض ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای۔ مت

ریخ رکف افر امنز رصع ںیم دلجی افر دفونں وک اےنپ ضیح ےک دونں ںیم رہھٹ اجؤ )ینعی امنز رفزہ ہن رکف( رھپ لسغ رکف افر امنز رہظ ںیم ات



 

 

اکی یہ لسغ رکف۔ رھپ امنز رغمب ںیم اتریخ رکف افر امنز اشعء ںیم دلجی افر لسغ رک ےک دفونں وک اکی اسھت زپھ ول افر امنز رجف 

 ےک فاےطس لسغ رکول۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، زبنی تنب شحج :  رافی

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

  

 ااختسہض افر ضیح ےک درایمؿ رفؼ

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ااختسہض افر ضیح ےک درایمؿ رفؼ

     364    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوًسی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، اب٩ ٤٘٠ًةب٩ وٗاؾ، اب٩ طہاب، ْعوہ ب٩ زبير، ٓاك٤ہ ب٨ت  ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، اب٩ :  راوی

 ابوحِیع

 َ٤ َ٘ ٠ِ ًَ ٤ِزٕو َوهَُو اب٩ُِ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ إؾ  َّٗ َة ب٩ِٔ َو

 ٩ًَِ َّ ََٟها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ِشَتَحاُق  َُ ََّها کَا٧َِت  َٓاك٤ََٔة ب٨ِٔٔت أَبٔی حَُِِیٕع أ٧َ  ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٥َ إَٔذا ُْعِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ٔ َوإَٔذا کَاَ٪  ََلة ٩ًَِ اٟؼَّ أ٣َِٔشکٔی  َٓ  ُٖ َز ٌِ َُّه َز٦ْ أَِسَوزُ ُي إ٧ٔ َٓ َِٟحِیٔف  ُس ب٩ُِ  کَاَ٪ َز٦ُ ا ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ  ْٚ ٤ََّا هَُو ْٔعِ إ٧ٔ َٓ لٔی  ََٓتَوؿَّ اِْلََخُ 

ًَسٔٓیٕ َهَذا ٩ِ٣ٔ َٛٔتابٔهٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ى ََ ٤ُ ِٟ  ا

نب فاقص، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اف ہم تنب اوبشیبح ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک 

 

مة
علق
دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، دمحم نب رمعف، انب 

ہض اھت۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق ضیح اک وخؿ آےئ وت فہ اکےل رگن اک وخؿ وہات ےہ ااحتس

 وت مت امنز ہن زپوھ رھپ سج فتق دفرسے مسق اک وخؿ آےئ وت مت فوض رکف افر امنز ادا رکف۔ اس ےیل ہک فہ وخؿ اکی رگ اک وخؿ ےہ۔

نب فاقص، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اف ہم تنب اوبشیبح دمحم نب ینثم، :  رافی

 

مة
علق
 انب اوبدعی، دمحم نب رمعف، انب 



 

 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ااختسہض افر ضیح ےک درایمؿ رفؼ

     365    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، اب٩ ابوًسی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، اب٩ طہاب، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوهٔ  ِٔ ٔ ًَٔسٓیٕ ٩ِ٣ٔ ح ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا َوَة و أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٤ِزٕو  ًَ

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ََٟها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ِشَتَحاُق  َُ اك٤ََٔة ب٨َِٔت أَبٔی حَُِِیٕع کَا٧َِت  َٓ ًَائَٔظَة أَ٪َّ  َِٟحِیٔف َز٦ْ ٩ًَِ   َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ َز٦َ ا

 ًَ أ٣َِٔشکٔی  َٓ  ََ ٔ إَٔذا کَاَ٪ ذَٟ َٓ  ُٖ َز ٌِ ِس َرَوی َهَذا أَِسَوزُ يُ َٗ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ ِّی  لٔی َوَػل َتَوؿَّ َٓ َٓإَٔذا کَاَ٪ اِْلََخُ   ٔ ََلة ٩ِ اٟؼَّ

 ُ٥٠ًَِ الَی أَ ٌَ ََ ًَٔسٓیٕ َواہللُ  ٥ِ یَِذَُکِ أََحْس ٨ِ٣ُٔه٥ِ ٣َا َذََکَ اب٩ُِ أَبٔی  َٟ َِٟحٔسیَث َُيِرُ َواحٕٔس َو  ا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم تنب ایب دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، دمحم نب

 

عی

 رمعف، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

شیبح وک ااحتسہض وہایگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ضیح اک وخؿ اکےل رگن اک وہات ےہ افر اس یک 

رھپ سج فتق دفرسی مسق اک وخؿ اجری وہ وت مت فوض رکول افر امنز ادا انشتخ رکیل اجیت ےہ سج فتق اس رطح اک وخؿ آےئ وت مت۔ 

 رکف۔

ھا   :  رافی

 

عی

 دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، دمحم نب رمعف، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ااختسہض افر ضیح ےک درایمؿ رفؼ



 

 

     366    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ازٕ  ٩ًَِ َح٤َّ بٓٔیٕ  اك٤َُٔة ب٨ُِٔت أَبٔی أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ َٓ ِت  ـَ اِسُتٔحی

َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ َشأ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ حَُِِیٕع  َٗ ََلَة  َُ اٟؼَّ أََز َٓ َََٓل أَكُِهزُ أَ ِّی أُِسَتَحاُق  ٔن إ

ََٓسعٔی اٟؼَّ  ُة  ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ إَٔذا أَ َٓ ٔة  ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا ْٚ َو ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا ذَٟ ٥َ إ٧ٔ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٔ َػل ٨ِ ًَ أُِشلٔی  َٓ ََلَة َوإَٔذا أَِزبََزِت 

٦َ َو  َُّ ٓٔیهٔ اٟسَّ ََ ََل َيُظ ٔ ا٢َ َوَذٟ َٗ ِش١ُ  ُِ ِٟ ا َٓ ُه  َٟ ٔة ٗٔی١َ  ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا ْٚ َو ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا َذٟ َٓإ٧ٔ ِّی  لٔی َوَػل ًَِبس  َتَوؿَّ ا٢َ أَبُو  َٗ أََحْس 

٥ِ یَِذَُکِ ٓٔیهٔ  َٟ َوَة َو ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ َُيِرُ َواحٕٔس  َِٟحسٔیَث  ِس َرَوی َهَذا ا َٗ ٥ُ٠ًَِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  الَی أَ ٌَ ََ ازٕ َواہللُ  َُيِرُ َح٤َّ لٔی   َوَتَوؿَّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم تنب ایب شیبح وک ااحتسہض 

 

عی

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ااحتسہض )اک وہایگ۔ اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفناای ای روسؽ ا

رمض وہایگ ےہ( افر ںیم اپک یہ ںیہن وہیت ایک ںیم امنز وھچڑ دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی اکی رگ اک وخؿ ےہ 

 افر )رہ اکی امنز ےک ضیح ںیہن ےہ سج فتق ضیح آےئ وت امنز رتک رک دف رھپ سج فتق ضیح آان دنب وہاجےئ وت مت وخؿ دوھ ڈاول

فاےطس فوض رکف( ویکہکن ہی اکی رگ اک وخؿ افر ہی ضیح ںیہن ےہ یسک ےن رعض ایک ایک فہ اخوتؿ لسغ ہن رکے؟ آپ ےن رفناای لسغ 

ںیم سک وک کش ےہ ینعی ضیح ےس اپک وہےت فتق اکی رمہبت وت لسغ رکان وت رضفری ےہ۔ )رھپ ااحتسہض ںیم رہ اکی امنز ےک ےئل 

 ( وت رضفری ںیہن ےہ رصػ فوض رکان اکیف ےہلسغ رکان

ھا   :  رافی

 

عی

 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ااختسہض افر ضیح ےک درایمؿ رفؼ

     367    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ابی حِیع :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦ ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اك٤ََٔة ب٨َِٔت أَبٔی حَُِِیٕع أََتِت  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٓ أَ٪َّ 

ا٢َ َرُس  َ٘ َٓ َََٓل أَكُِهزُ  ِّی أُِسَتَحاُق  ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

َِٟیَشِت بٔا ْٚ َو ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا ذَٟ ِّیإ٧ٔ ٦َ َوَػل َٔ اٟسَّ ٨ِ ًَ أُِشلٔی  َٓ ََلةٔ َوإَٔذا أَِزبََزِت  ٩ًَِ اٟؼَّ أ٣َِٔشکٔی  َٓ ُة  ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ إَٔذا أَ َٓ ٔة  ـَ  َِٟحِی

وسدی نب رصن، دبع اہلل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی، اف ہم تنب ایب شیبح، اکی رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض 

ض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک ااحتسہض )اکرمض( ےہ ںیم اپک ںیہن وہیت۔ رضحت روسؽ رکمی یلص وہںیئ افر رع

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی رگ اک وخؿ ےہ ضیح ںیہن ےہ سج فتق ضیح آاجےئ وت مت امنز زپانھ وموقػ رک دف رھپ سج فتق 

 افر مت امنز ادا رکف۔ )بلطم ہی ےہ ہک لسغ رکےن ےک دعب امنز ادا رکف۔ضیح رتصخ وہ اجےئ وت وخؿ دوھ ڈاول 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی، اف ہم تنب ایب شیبح :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ااختسہض افر ضیح ےک درایمؿ رفؼ

     368    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ، ےن َف٣ایا حرضت ٓاك٤ہ ابی حِیع :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  اك٤َُٔة ب٨ُِٔت أَبٔی حَُِِیٕع َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا  َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟت  ا َٗ َظَة 

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََلَة  َُ اٟؼَّ أََز َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل أَكُِهزُ أَ ًَ َّی اہللُ  ةٔ َػل ـَ َِٟحِی َِٟیَشِت بٔا ْٚ َو ََ ْٔعِ ٔ ٤ََّا َذٟ  إ٧ٔ

إَٔذا أَ  ِّیَٓ ٦َ َوَػل َٔ اٟسَّ ٨ِ ًَ َٓأُِشلٔی  ِسُرَها  َٗ ََلَة َوإَٔذا َذَهَب  ََٓسعٔی اٟؼَّ ُة  ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ 

ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی، ےن رفناای رضحت اف ہم ایب شیبح ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 



 

 

زپانھ رتک رکدفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی اکی رگ اک وخؿ ےہ۔  رعض ایک ہک ںیم اپک ںیہن وہیت ایک ںیم امنز

ضیح ںیہن ےہ سج فتق مت وک ضیح آاجےئ وت مت امنز وھچڑ دف رھپ سج فتق ضیح ےس دؿ وپرے وہاجںیئ وت مت وخؿ وک دوھ ڈاول افر رھپ 

 لسغ رکف افر امنز ادا رکف۔

 ہشئ دصہقی، ےن رفناای رضحت اف ہم ایب شیبحہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ااختسہض افر ضیح ےک درایمؿ رفؼ

     369    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابواطٌث، خاٟس ب٩ حارث، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ُث  ُت هَٔظا٣ّا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٔث  ٌَ ائَٔظَة أَ٪َّ ب٨َِٔت أَبٔی أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِط

ِّی ََل أَكُِهزُ  ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َٗ َِٟیَشِت  حَُِِیٕع  ٠َِیهٔ َو ًَ أُِت  ا٢َ َخأْٟس َوٓامَٔی رَقَ َٗ  ْٚ ٤ََّا هَُو ْٔعِ ا٢َ ََل إ٧ٔ َٗ ََلَة  أَِتزُُک اٟؼَّ َٓ أَ

ِّی ٦َ ث٥َُّ َػل َٔ اٟسَّ ٨ِ ًَ أُِشلٔی  َٓ ََلَة َوإَٔذا أَِزبَزَِت  ََٓسعٔی اٟؼَّ ُة  ـَ َِٟحِی َب٠َِت ا ِٗ إَٔذا أَ َٓ ٔة  ـَ َِٟحِی  بٔا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبشیبح یک ڑلیک ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اوباثعش، اخدل نب احرث، اع

 

عی

ہشئ دصہقی ریض اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اپک یہ ںیہن وہیت وہں ایسی وصرت ںیم ایک امنز زپانھ رتک رکدفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

سج فتق ضیح آےئ وت امنز زپانھ رتک رکدف۔ رھپ سج فتق رتصخ وہ وت وخؿ  رفناای ںیہن ہی وت اکی رگ ےہ ہی ناوہاری ںیہن ےہ۔

 دوھ ڈاول افر مت لسغ رکف افر امنز ادا رکف۔

ھا   :  رافی

 

عی

 اوباثعش، اخدل نب احرث، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  



 

 

 دی ای اخیک رگن وہان ناوہاری ںیم دالخ ہن وہےن ےس قلعتمزر

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 زردی ای اخیک رگن وہان ناوہاری ںیم دالخ ہن وہےن ےس قلعتم

     370    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارة، اس٤اًی١، ایوب، ٣ح٤س، ا٦ ًلیة :  راوی

٨َّا ََل نَ أَِخبََر٧َا  ُٛ َة  ٔلیَّ ًَ َِٟت أ٦ُُّ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ َة َواِلُِٜسَرَة ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  رِفَ سُّ اٟؼُّ ٌُ

 َطِیّئا

 ےس رفاتی ےہ ہک مہ وخانیت زردی ای اخیک رگن وک ھچک

 

ػی ة
  ںیہن ایخؽ رکیت ںیھت۔رمعف نب زرارة، اامسلیع، اویب، دمحم، اؾ ع

  :  رافی

 

ػی ة
 رمعف نب زرارة، اامسلیع، اویب، دمحم، اؾ ع

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

  

 سج وعرت وک ضیح آراہ وہ وت اس ےس افدئہ ااھٹان افر اراشد ابری یک رشتحی اک ایبؿ

 ایبؿضیح اک  :   ابب

 سج وعرت وک ضیح آراہ وہ وت اس ےس افدئہ ااھٹان افر اراشد ابری یک رشتحی اک ایبؿ

     371    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، ا٧ص :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ کَا٧َِت أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ أ٧ََِبأ٧ََا ُس٠َامِیَ



 

 

ُُِِٟیؤت  وه٩َُّ فٔی ا ٌُ ٥ِ یَُؤاک٠ُٔوه٩َُّ َوََل ُيَظارٔبُوه٩َُّ َوََل یَُحا٣ٔ َٟ ٤َِٟزِأَةُ ٨ِ٣ُٔه٥ِ  َِٟیُهوزُ إَٔذا َحاَؿِت ا َشأَُٟوا ا٨َّٟ  ا ٠َِیهٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل

أ٣َََزه٥ُِ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ ١ُِٗ هَُو أَّذی اِْلیََة  ٤َِٟٔحیٔف  ٩ًَِ ا  ََ َ َّ َوَج١َّ َوَيِشأَُٟو٧ ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ  ٥َ ٥َ أَِ٪ َوَس٠َّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

وه٩َُّ فٔی ا ٌُ َُ یَُؤاک٠ُٔوه٩َُّ َوُيَظارٔبُوه٩َُّ َویَُحا٣ٔ َِٟیُهوزُ ٣َا یََس َِٟت ا ا َ٘ َٓ  ََ ِٟح٤َٔا وا بٔه٩َّٔ ک١َُّ َطِیٕئ ٣َا َخََل ا ٌُ ُِِٟیُؤت َوأَِ٪ َيِؼ٨َ

 ًَ ٕ َو يِر ـَ ا٦َ أَُسِیُس ب٩ُِ حُ َ٘ َٓ ٨َا  َٔ َٟ ٥َ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ أ٣َِز٧َٔا إَٔلَّ َخا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِخبَرَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا َرُسو٢َ اہللٔ بَّازُ ب٩ُِ َرِٔشٕ 

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  َز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَّ َت٤َ َٓ ٤َِٟٔحیٔف  ُه٩َّ فٔی ا ٌُ اََل أ٧ََُحا٣ٔ َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّهُ َػل َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ّزا َطٔسیّسا َحً ٌُّ َوَس٥ََّ٠ َت٤َ

َّی  َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِ٘ اِسَت َٓ ا٣َا  َ٘ َٓ َب  ـٔ َُ ِس  َّهُ َٗ َٖ أ٧َ ٔ ز ٌُ َٓ اه٤َُا  َ٘ َش َٓ زَّه٤َُا  َث فٔی آثَارٔه٤َٔا ََفَ ٌَ َب َٓ َٟبَٕن  ٥َ َهٔسیََّة  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ اہللُ 

٠ًََِیه٤َٔا ِب  ـَ ِِ ٥ِ َي َٟ 

ااحسؼ نب اربامیہ، امیلسؿ نب رحب، امحد نب ہملس، باتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک وہیدی وخانیت وک سج فتق ناوہاری آیت یھت وت 

ی ولگ اؿ وک اےنپ اسھت ہن الھکےت ےھت افر ہن اسھت الپےت ےھت افر ہن اکی وکڑھٹی ںیم اؿ ےک اسھت راہشئ رکےت۔ رضحات وہید

احصہب رکاؾ ےن اس ہلسلس ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک اس رپ دخافدن دقفس ےن آتی رکہمی 

ابرے ںیم درایتف رکےت ںیہ۔ اؿ ےس ہہک دف ہک فہ اذتی اک فتق ےہ۔ سپ اچےیہ ہک  "ولگ مت ےس وعروتں ےک اایؾ ناوہاری ےک

اؿ دونں ںیم وعروتں ےس دحیلعہ روہ افر فہ بج کت افرغ وہ رک اپک اصػ ہن وہ ںیل اؿ ےس قلعت اخص اقمئ ہن رکف افر بج فہ اپک 

اطمقب اؿ یک رطػ تفتلم وہ" انزؽ رفنایئ۔ رھپ  اصػ وہ ںیل وت اہلل ےن رطفیت وطر رپ وج ابت سج رطح رہھٹا دی ےہ اس ےک

یک  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اسھت الھکےن الپےن اک مکح رفناای افر اکی رمکہ رےنہ افر درگی امتؾ اکؾ )العفہ رتسبمہی(

 ااجزت دی۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، امیلسؿ نب رحب، امحد نب ہملس، باتب، اسن :  رافی

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

  

 ویبی وک احتل ضیح ںیم التبم وہےن ےک ملع ےک ابفوجد رتسبمہی رک ےن اک انگہ افر اس اک افکرہ

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 انگہ افر اس اک افکرہویبی وک احتل ضیح ںیم التبم وہےن ےک ملع ےک ابفوجد رتسبمہی رک ےن اک 
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 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، طٌبہ، ح٥ٜ، ًبساٟح٤یس، ٣٘ش٥، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

 ٥َُٜ َِٟح ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َش٥ٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ َِٟح٤ٔیٔس  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ

 ٔ ُٚ بٔٔسی٨َإر أَِو ب٨ٔ ِتٔی ا٣َِزأََتُه َوهَٔی َحائْٔف یََتَؼسَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی اٟزَُّج١ٔ َیأ َّی اہللُ  ٕٔ زٔی٨َارٕ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ِؼ

انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، مکح، دبعادیمحل، مسقم، دبعاہلل

 اراشد رفناای وج صخش اینپ ویبی ےس رتسبمہی رکے احتل ضیح ںیم وت اس وک اکی دانیر ای فصن دانیر دص ہ رکان رضفری ےہ۔

 رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، مکح، دبعادیمحل، مسقم، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 احہضئ وک اس ےک ضیح ےک ڑپکفں ںیم اےنپ اسھت اٹلان درتس وہےن ےس قلعتم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وک اس ےک ضیح ےک ڑپکفں ںیم اےنپ اسھت اٹلان درتس وہےن ےس قلعتم
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ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ و اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، اب٩  :  راوی

 حارث، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ

اذُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ا٢َ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َٗ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا إِٔسَح

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأْٟس َوهَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ثَىٔی أَبٔی ح َوأ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ ٔ  َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَب ی هَٔظا٦ْ 



 

 

 َٗ ثَِتَها  ثَِتُه أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َحسَّ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة أَ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٔير َٛ ٍَ ْة ٣َ ٌَ ٔ َلح ـِ َِٟت بَِی٤َ٨َا أ٧ََا ٣ُ ا

 ٔ أََخِذُت ث َٓ اِنَش٠ِ٠َُت  َٓ ُت  ـِ ٔ ٥َ إٔذِ ح ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًٔی  ـَ َیاَب َحِی

ٌٔیسٕ  َِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ َس ٌُ ٔ ُى ٟ ِٔ َِٟد٤ٔی٠َٔة َوا٠َّٟ ُه فٔی ا ٌَ ُت ٣َ ٌِ اِؿَلَح َٓ انٔی  ًَ َس َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ِٔٔشٔت   أََن

ؾ، اامسلیع نب دوعسد، اخدل، انب احرث، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، دیبع اہلل نب دیعس، اعمذ نب اشہؾ ف ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہ

اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یٹیل وہیئ یھت ہک اکی دؾ )ھجم وک اید آایگ ہک ںیم 

 ضیح ےک ڑپکے ااھٹےئ۔ رضحت روسؽ ضیح ےس وہں( افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس اھٹ یئگ افر ںیم ےن

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ایک مت وک ضیح آان رشفع وہایگ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن ھجم وک البای افر رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اچدر ںیم ٹیل یئگ۔

 نب دیعس، اعمذ نب اشہؾ ف ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، اامسلیع نب دوعسد، اخدل، انب احرث، اشہؾ، ییحی نب دیبعاہلل :  رافی

 اوبریثک، اوبہملس

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

  

 آراؾ رکے افر اس یک ویبی وک ضیح آراہ وہوکیئ صخش اینپ ویبی ےک اسھت اکی یہ احلػ ںیم 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اسھت اکی یہ احلػ ںیم آراؾ رکے افر اس یک ویبی وک ضیح آراہ وہ
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 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی، جابز ب٩ ػبح، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ًَ ُث  ُت خََٔلّسا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ ُػِبٕح  ٩ًَِ َجابٔز ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٨ُِت أ٧ََا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ِ

َِٟواحٔٔس َوأ٧ََا كَا ارٔ ا ٌَ ٥َ ٧َِٔیُت فٔی اٟظِّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ََُش١َ ٣َکَا٧َُه  َٓإِٔ٪ أََػابَهُ ٣ٔىِّی َطِیْئ  ٣ْٔث َحائْٔف 



 

 

ُسُه  ٌِ ٥َِٟ َي ََُش١َ ٣َکَا٧َُه   ََ ٔ ١ََِ َذٟ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ إِٔ٪ أََػابَهُ ٣ٔىِّی َطِیْئ  َٓ وزُ  ٌُ َّی ٓٔیهٔ ث٥َُّ َي ُسُه ث٥َُّ َػل ٌِ َّی ٓٔیهٔ َي  َوَػل

نب ینثم، ییحی، اجرب نب حبص، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی یہ احلػ ںیم دمحم 

وہا رکےت ےھت احالہکن اس فتق ھجم وک ضیح آراہ وہات اھت )ینعی ںیم احہضئ وہیت یھت( ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مسج ای 

 وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصػ ایس دقر ہصح ہگج دوھای رکےت ےھت افر اس ہصح ےس زایدہ ہن دوھےت افر ڑپکے رپ ھچک گل اجات

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس ڑپکے ںیم امنز ادا رفناےت۔

 دمحم نب ینثم، ییحی، اجرب نب حبص، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 احہضئ وعرت ےک اسھت آراؾ رکان افر اس اک وبہس انیل

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت ےک اسھت آراؾ رکان افر اس اک وبہس انیل
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 ٤ًزو ب٩ رشجی١، ًائظہ ػسي٘ہ ٗتیبہ، ابواحوؾ، ابواسحاٚ، :  راوی

 َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ِحِٔی١َ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُشَ ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا

ـّ  ٔ َها٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیأ٣ُِزُ إِٔحَسا٧َا إَٔذا کَا٧َِت َحائ ُظسَّ إَٔزاَرَها ث٥َُّ یَُبارٔشُ ََ  ا أَِ٪ 

ہبیتق، اوباوحص، اوبااحسؼ، رمعف نب رشلیج، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق امہرے ںیم ےس وکیئ اخوتؿ احتل ضیح 

د  ےک ابدن

 

 می
ہ

 

ی

ےنھ اک رھپ اس ںیم وہیت وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اخوتؿ وک مکح رفناےت اکی وبضمط مسق ےک 

 (اخوتؿ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابمرشت رفناےت )ینعی احہضئ ویبی ےک اسھت ےتٹیل وبس ف انکر فریغہ رکےت



 

 

 ہبیتق، اوباوحص، اوبااحسؼ، رمعف نب رشلیج، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت ےک اسھت آراؾ رکان افر اس اک وبہس انیل

     376    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َِٟت کَا٧َِت إِٔحَسا٧َا إَٔذا أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز 

هَا زَٔر ث٥َُّ یَُبارٔشُ ٥َ أَِ٪ َتتَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َحاَؿِت أ٣َََزَها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے ںیم ےس ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ

سج فتق یسک اخوتؿ وک ضیح آان رشفع وہات وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ہہت دنب ابدنےنھ اک مکح رفناےت رھپ اس 

 اخوتؿ ےس وبس ف انکر رکےت۔

 اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقیااحسؼ نب  :  رافی

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

  

سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یسک زفہج رہطمہ وک ضیح آات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس 

 رکےت؟فتق ایک 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یسک زفہج رہطمہ وک ضیح آات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق ایک رکےت؟



 

 

     377    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس، ج٤یٍ ب٩ ٤ًير ہ٨از ب٩ رسی، اب٩ ًیاغ، ابوبَک، ػسٗة ب٩ :  راوی

ٌٔیٕس ث٥َُّ َذََکَ ک٤َٔ٠َّة  َة ب٩ِٔ َس َٗ ٩ًَِ َػَس ًَیَّإغ َوهَُو أَبُو بََِکٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِّ  ٔ ٕ  أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ٍُ ب٩ُِ ٤ًَُيِر ث٨ََا ُج٤َِی ٨َاَها َحسَّ ٌِ ٣َ

ََٟتا َ َشأ َٓ ًَٟٔی  ِّی َوَخا ٍَ أُم ًَائَٔظَة ٣َ ًَلَی  ا٢َ َزَخ٠ُِت  ٍُ إَٔذا َحاَؿِت َٗ ٥َ َيِؼ٨َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِی َٛ َها 

ٍٕ ث٥َُّ ی٠ََِتز٦ُٔ َػِسَرَها َو  زَٔر بٔإَٔزإر َوأس َِٟت کَاَ٪ َیأ٣ُِز٧َُا إَٔذا َحاَؿِت إِٔحَسا٧َا أَِ٪ َتتَّ ا َٗ  َّ٩ ُٛ  ثَِسیَِیَهاإِٔحَسا

 نب دیعس،  عیم نب ریمع ےس رفاتی ےہ ںیم اینپ فدلہ افر اخہل ےک اسھت رضحت اعہشئ انہد نب رسی، انب ایعش، اوبرکب

 

، دصقة

دصہقی یک دختم ںیم احرض وہا اؿ دفونں ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہلل ہیلع فآہل فملس ایک لمع اایتخر رفناےت۔ رضحت اعہشئ دصہقی یک وکیئ زفہج رہطمہ احتل ضیح ںیم وہیت ںیھت وت اس فتق آپ یلص ا

ےن رفناای سج فتق امہرے ںیم ےس یسک اخوتؿ وک ضیح آات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مکح رفناےت وخب ڑبی افر دمعہ مسق ےک 

 ؿ ےک اتسپؿ ےس ٹپل اجےت۔دنبہت ابدنےنھ اک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ویبی ےک ہنیس ےس ٹپل اجےت افر ا

 نب دیعس،  عیم نب ریمع :  رافی

 

 انہد نب رسی، انب ایعش، اوبرکب، دصقة

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رہطمہ وک ضیح آات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق ایک رکےت؟ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یسک زفہج

     378    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، یو٧ص و ٟیث، اب٩ طہاب، حِیب، ْعوہ، بسیة، ٟیث، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهاأَِخبَرَ  ٩ًَِ یُو٧َُص َوا٠َِّٟیُث  ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب   ٍُ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٩ًَِ َحِٔیٕب ٣َِولَی ٧َا ا ٕب 

َِٟت  ا َٗ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة  و٢ُ ٧ََسبََة ٣َِوََلةٔ ٣َِی٤ُو٧ََة  ُ٘ ٩ًَِ بَُسیََّة َوکَاَ٪ ا٠َِّٟیُث َي َوَة  ٥َ یَُبارٔشُ ُْعِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

 ٔ ََِتئِن ف ِٛ دَٔذی٩ِٔ َواٟزُّ َٔ ِٟ َٖ ا ُّ أَِنَؼا ٠َِیَها إَٔزاْر یَِب٠ُ ًَ ٤َِٟزِأََة ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔهٔ َوهَٔی َحائْٔف إَٔذا کَاَ٪   ی َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث َتِحَتحٔزُ بٔهٔ ا

، ثیل، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن 

 

ة
ی 
ف ثیل، انب اہشب، بیبح، رعفہ، دب

اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ویبویں ںیم ےس یسک ویبی ےس ابمرشت رکےت افر فہ اخوتؿ احتل ضیح ںیم وہیت سج فتق فہ اخوتؿ ہہت دنب 

 ۔ےنہپ وہیت وج ہک آدیھ راؿ ای ےنٹھگ کت یتچنہپ اس یک آڑ رک  یتی

، ثیل، ومیمہن :  رافی

 

ة
ی 
 احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن ف ثیل، انب اہشب، بیبح، رعفہ، دب

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

  

 اس اک وھجاٹ اپین انیپ احہضئ وعرت وک اےنپ اسھت الھکان افر

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت وک اےنپ اسھت الھکان افر اس اک وھجاٹ اپین انیپ

     379    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس ب٩ ج٤ی١ ب٩ َطیٕ، یزیس اب٩ ٣٘سا٦ ب٩ رشیح ب٩ ہانی، ابورشیح :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ َج٤ٔی١ٔ ب٩ِٔ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َُّه أَِخبََر٧َا  یِٕح أ٧َ ٩ًَِ أَبٔیهٔ رُشَ یِٔح ب٩ِٔ َها٧ٕٔئ  ٔ ب٩ِٔ رُشَ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َیزٔیُس اب٩ُِ ا َٗ  ٕٕ ی ََطٔ

َّی اہللُ  ٥ِ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َِٟت َن ا َٗ ٍَ َزِؤجَها َوهَٔی كَا٣ْٔث  ٤َِٟزِأَةُ ٣َ ًَائَٔظَة َه١ِ َتأِک١ُُ ا کک١ُُ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَ َسأ٢ََ  َٓ ِسًُونٔی 

یَ  َٓ َیأُِخُذُه  َٓ ُه  ٌُ ُٚ ٨ِ٣ُٔه ث٥َُّ أََؿ ٔ ًِتَر َ أ َٓ ًَلَیَّ ٓٔیهٔ  ٔش٥ُ  ِ٘ ُی َٓ  َٚ زِ ٌَ ِٟ ًَارْٔک کَاَ٪ یَأُِخُذ ا ُه َوأ٧ََا  ٌَ ٤َُه َحِیُث ٣َ َٓ  ٍُ ـَ ُٚ ٨ِ٣ُٔه َوَي ٔ تَر ٌِ

ًَلَیَّ ٓٔی ٔش٥ُ  ِ٘ ُی َٓ أب  َ
ٚٔ َویَِسًُو بٔاٟرشَّ زِ ٌَ ِٟ یٔم ٩ِ٣ٔ ا َٓ ُت  ٌِ ُه َوَؿ ٌُ ُب ٨ِ٣ُٔه ث٥َُّ أََؿ َٓأرَِشَ َٓکُخُذُه  َب ٨ِ٣ُٔه  ِب١ٔ أَِ٪ َيرِشَ َٗ هٔ ٩ِ٣ٔ 

َسحٔ  َ٘ ِٟ یٔم ٩ِ٣ٔ ا َٓ ُت  ٌِ ٤َهُ َحِیُث َوَؿ َٓ  ٍُ ـَ ُب ٨ِ٣ٔهُ َوَي َیرِشَ َٓ َیأُِخُذُه  َٓ 

رضحت اعہشئ دصہقی ہبیتق نب دیعس نب لیمج نب رطفی، سیدی انب دقماؾ نب رشحی نب اہین، اوبرشحی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

ےس درایتف ایک ہک ایک وکیئ اخوتؿ احتل ضیح ںیم اےنپ وشرہ ےک اسھت اھک یتکس ےہ؟ اوہنں ےن رفناای یج اہں فہ اھک یتکس ےہ افر 



 

 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک البای رکےت ےھت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھکیت افر ںیم اس فتق 

احتل ضیح ںیم وہیت افر ںیم احہضئ وہیت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڈہی ااھٹےت افر ریما ہصح یھب اس ںیم اگلےت ںیم ےلہپ اس وک 

وچاس رکیت رھپ اس وک رھک دیتی اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک وچےتس افر اس ہگج ہنم ابمرک اگلےت ہک سج ہگج ںیم 

ای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپین ےتیپ افر ریما یھب ہصح اگلےت ےلہپ ںیم ےل رک اپین یتیپ رھپ رھک دیتی رھپ آپ یلص ےن ہنم ڈہی رپ اگل

 اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ااھٹ رک ےتیپ افر ایپہل رپ ایس ہگج رپ ہنم اگلےت اہجں ںیم ےن ہنم اگلای اھت۔

 دی انب دقماؾ نب رشحی نب اہین، اوبرشحیہبیتق نب دیعس نب لیمج نب رطفی، سی :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت وک اےنپ اسھت الھکان افر اس اک وھجاٹ اپین انیپ

     380    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ایوب ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ب٩ جٌرف، ًِیساہلل ب٩ ٤ًزو، ا٤ًع، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َِٟوزَّ ٕس ا ٩ًَِ أَِخبََرنٔی أَیُّوُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٤ِزٕو  ًَ ٩ًَِ  ب٩ُِ  ٤ًَِٔع  َ اِْل

 ٍُ ـَ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  یِٕح  ٔ ب٩ِٔ رُشَ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ َّٟٔذی  ا ٍٔ ا ٤َِِٟؤؿ ًَلَی ا َٓاُه 

ابٔی َوأ٧ََا َحائْٔف  ١ٔ رَشَ ـِ َٓ ُب ٩ِ٣ٔ  ُب ٨ِ٣ُٔه َوَيرِشَ  أرَِشَ

اہلل نب رفعج، دیبع اہلل نب رمعف، اشمع، دقماؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی اویب نب دمحم، دبع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک ربنت انعتئ رفناےت ںیم اس ںیم اپین یتیپ افر ںیم احتل ضیح ںیم وہیت رھپ فہ ربنت ںیم آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس التش رفنا رک ایس ہگج ہنم اگلےت ہک سج ہگج ںیم ےن ہنم اگلای اھت۔ہیلع فآہل فملس وک دیتی۔ آپ یلص اہلل 

 اویب نب دمحم، دبعاہلل نب رفعج، دیبعاہلل نب رمعف، اشمع، دقماؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقی :  رافی

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



 

 

  

 احہضئ وعرت اک وجاھٹ اامعتسؽ رکان

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت اک وجاھٹ اامعتسؽ رکان

     381    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٣شٌز، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ُس ب٩ُِ  ُ٘ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ََ ًَائَٔظَة  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  یِٕح  ٔ ب٩ِٔ رُشَ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ و٢ُ ٨ِ٣َُؼوٕر 

ًِلٔ  ُ ُب ٨ِ٣ُٔه َوأ٧ََا َحائْٔف ث٥َُّ أ أرَِشَ َٓ ٥َ ی٨َُاؤُٟىٔی اِْل٧َٔاَئ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  هُ یکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌُ ـَ َی َٓ َٓیٔم   ٍَ ی ٣َِؤؿ َیَتَْحَّ َٓ هٔ 

 ًَلَی ٓٔیهٔ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ںیم احتل ضیح ںیم اپین یتیپ یھت رھپ فہ 

 

عی

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رعسم، دقماؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

انپ ہنم ابمرک اس ہگج اگلےت ہک سج ہگج ربنت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دے دیتی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

ںیم ےن ہنم اگلای اھت افر ںیم احتل ضیح ںیم ڈہی وچیتس رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دے دیتی آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس اانپ ہنم ابمرک ایس ہگج اگلےت ہک سج ہگج ںیم ےن ہنم اگلای اھت۔

ھا دمحم نب وصنمر، ایفس :  رافی

 

عی

 ؿ، رعسم، دقماؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت اک وجاھٹ اامعتسؽ رکان

     382    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، وٛیٍ، ٣شٌز و سٔیا٪، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ٔ ب٩ِٔ رُشَ  َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا َیاُ٪  ِٔ ْز َوُس ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ًَائ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َظَة یِٕح 

 َٓ  ٍُ ـَ َی َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٧َُاؤُُٟه ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َسٔح َوأ٧ََا َحائْٔف  َ٘ ِٟ ُب ٩ِ٣ٔ ا ٨ُِت أرَِشَ ُٛ َِٟت  ا ُب ٨ِ٣ُٔه َٗ ََٓیرِشَ ٍٔ فٔیَّ  ًَلَی ٣َِؤؿ اُه 

َّی اہللُ َٟهُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ أ٧َُاو َٓ ٚٔ َوأ٧ََا َحائْٔف  زِ ٌَ ِٟ ُٚ ٩ِ٣ٔ ا زَّ ٌَ ََ ٍٔ فٔیَّ َوأَ ًَلَی ٣َِؤؿ َٓاُه   ٍُ ـَ َی َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ   

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 

عی

ومحمد نب الیغؿ، فعیک، رعسم ف ایفسؿ، دقماؾ نب رشحی، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

یت ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ ہنم احتل ضیح ںیم اپین ایپ رکیت یھت رھپ فہ ربنت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک شیپ رک

ابمرک اس ہگج اگلےت ہک سج ہگج ںیم ےن ہنم اگلای اھت افر ںیم احتل ضیح ںیم ڈہی وچیتس رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک شیپ 

 ۔رکیت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ ہنم ابمرک ایس ہگج اگلےت ہک سج ہگج ںیم ےن ہنم اگلای اھت

ھا  :  رافی

 

عی

 ومحمد نب الیغؿ، فعیک، رعسم ف ایفسؿ، دقماؾ نب رشحی، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رکے وت ایک مکح ےہ؟ارگ وکیئ صخش اینپ احہضئ ویبی یک وگد ںیم رس رھک رک التفت رقاؿ 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش اینپ احہضئ ویبی یک وگد ںیم رس رھک رک التفت رقاؿ رکے وت ایک مکح ےہ؟

     383    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ و ًلی ب٩ ححز، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ا٣ہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ َٟهُ  ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َو َِٟت کَاَ٪  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ هٔ  أ٣ُِّ

ٔ إِٔحَسا٧َا َوهَٔی َحائْٔف  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی حِٔحز َّی اہللُ  آَ٪  َرأُِض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُِِٟقِ أُ ا  َوهَُو َيِِقَ

ااحسؼ نب اربامیہ ف یلع نب رجح، ایفسؿ، وصنمر، اہم، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رس 



 

 

التفت رقآؿ  ابمرک امہرے ںیم ےس یسک اخوتؿ یک وگد ںیم وہات افر فہ اخوتؿ احتل ضیح ںیم وہیت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رفناےت رےتہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ ف یلع نب رجح، ایفسؿ، وصنمر، اہم، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 احتل ضیح ںیم وعرت ےس امنز اعمػ وہ اجیت ےہ

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

  وعرت ےس امنز اعمػ وہ اجیت ےہاحتل ضیح ںیم

     384    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارة، اس٤اًی١، ایوب، ابوَٗلبة، ٣ٌاذة ًسویة :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا  َِٟت ا٣َِزأَْة  َ َِٟت َسأ ا َٗ َسؤیَّةٔ  ٌَ ِٟ اَذَة ا ٌَ ٩ًَِ ٣ُ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٨َّا ٧َٔحیُف ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ ِس  َٗ َِٟت أرََحُورٔیَّْة أ٧َِٔت  ا َ٘ َٓ ََلَة  َِٟحائُٔف اٟؼَّ ٔضی ا ِ٘ ََ ٔضی َوََل أَ ِ٘ ََل َن َٓ  ٥َ ِیهٔ َوَس٠َّ

ائٕ  ـَ َ٘  ٧ُِؤ٣َزُ َٔ

 ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس درایتف ایک ایک رمعف نب ز

 

ة
ی 
، اعمذة دعف

 

ة
ی 
رارة، اامسلیع، اویب، اوبالق

 احہضئ وعرت امنز یک اضق رکے؟ اوہنں ےن رفناای ایک مت رحفرہی وہ؟

  :  رافی

 

ة
ی 
، اعمذة دعف

 

ة
ی 
 رمعف نب زرارة، اامسلیع، اویب، اوبالق

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

  

 احہضئ اخوتؿ ےس دختم انیل اسیک ےہ؟



 

 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اخوتؿ ےس دختم انیل اسیک ےہ؟

     385    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٛیشا٪، ابوحاز٦، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی ب٩ سٌیس، یزیس اب٩  :  راوی

ثَىٔی أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس اب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَبُو هَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ بُو َحاز٦ٕٔ 

 ِٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا َّی اہللُ  َِٟیَص فٔی بَِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّهُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِّی  ِّی ََل أَُػل ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ ِوَب  ََّ ًَائَٔظُة ٧َاؤٟٔیىٔی اٟ ا٢َ یَا  َٗ ٤َِشحٔسٔ إٔذِ 

َِٟتهُ  ٨َاَو َٓ  یَٔسٔک 

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، سیدی انب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم

ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اے اعہشئ دصہقی ھجم وک )دجسم ےس( ڑپکا ااھٹ رک دے دف۔ اوہنں ےن رفناای ہک ںیم امنز 

ںیہن زپیتھ وہں )ینعی ےھجم ضیح آراہ ےہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فہ ریتے اہھت ںیم ںیہن گل راہ ےہ رھپ اوہنں ےن فہ 

  ےس ک ک رک( ااھٹ رک دے دای۔ڑپکا )دجسم

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، سیدی انب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اخوتؿ ےس دختم انیل اسیک ےہ؟

     386    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

ٗتیبہ، ًِیسة، ا٤ًع، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ا٤ًع، ثابت ب٩ ًِیس، ٗاس٥ اب٩ ٣ح٤س، ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اہلل ٬٨ًا



 

 

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاه ٤ًَِٔع ح و أَِخبََر٧َا إِٔسَح َ ٩ًَِ اِْل ًَِٔیَسَة   ٩ًَِ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ ًَُِِیٕس أَِخبََر٧َا  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ی٥َ 

٥َ ٧َاؤٟٔیىٔ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  أس٥ٔ اب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٤َِِٟشحٔسٔ ٩ًَِ ا ُِٟد٤َِزَة ٩ِ٣ٔ ا ی ا

 َٓ ِّی َحائْٔف  ٔن ٠ُِت إ ُ٘ آَ ٌَ ُٙ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ إِٔسَح َٗ َٔ فٔی یَٔسٔک  ُت ـَ َِٟیَشِت َحِی  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٩ًَِ ؤیََة 

٠ََِهُ  ٣ٔ ٔ ٤ًَِٔع بَٔهَذا اِْلِٔس٨َاز َ  اِْل

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ہبیتق، دیبعة، اشمع، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، باتب نب دیبع، اقمس انب 

 

عی

دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رفز اراشد رفناای ھجم وک مت دجسم ےس ھجم وک وبرای ااھٹ رک دے دف ںیم ےن رعض اہک ہک

 راہ ےہ۔ںیم ضیح ںیم وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای۔ اہمترا ضیح اہھت ںیم ںیہن گل 

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق، دیبعة، اشمع، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، باتب نب دیبع، اقمس انب دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ارگ احہضئ وعرت دجسم ںیم وبرہی اھچبےئ

  اک ایبؿضیح :   ابب

 ارگ احہضئ وعرت دجسم ںیم وبرہی اھچبےئ

     387    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٨٣بوذ، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

هٔ أَ٪َّ ٣َِی٤ُو٧ََة  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٩ًَِ ٨ِ٣َبُوذٕ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٍُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ـَ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ

َٓتَبِ  ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا و٦ُ إِٔحَسا٧َا بُٔد٤َِزتٔهٔ إ ُ٘ ََ آَ٪ َوهَٔی َحائْٔف َو ُِِٟقِ َیِت٠ُو ا َٓ ٔ إِٔحَسا٧َا   ُشُلَها َوهَٔی َحائْٔف َرأَِسُه فٔی حِٔحز

 ذ، ومیمہن ےس
 

 

 رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ رس ابمرک مہ ولوگں ںیم ےس دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، م

یسک یک وگد ںیم رےتھک افر رقآؿ رکمی یک التفت رفناےت افر فہ اخوتؿ احتل ضیح ںیم وہیت یھت افر امہرے ںیم ےس وکیئ اخوتؿ اھٹ رک 



 

 

  وہیت یھت۔دجسم ںیم وبرہی اھچب دیتی یھت افر فہ اخوتؿ احتل ضیح ںیم

 ذ، ومیمہن :  رافی
 

 

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، م

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

  

 ارگ وکیئ اخوتؿ احبتل ضیح وشرہ ےک رس ںیم اھگنک رکے افر وشرہ دجسم ںیم فکتعم وہ

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 اخوتؿ احبتل ضیح وشرہ ےک رس ںیم اھگنک رکے افر وشرہ دجسم ںیم فکتعم وہارگ وکیئ 

     388    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نَرب٩ ًلی، ًبساَلًلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ًِلَی َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ١ُ َرأَِض  أَِخبََر٧َا َنَِرُ ب٩ُِ  ََّها کَا٧َِت تَُزجِّ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ

 ٔ َٓی٨َُاؤَُٟها َرأَِسُه َوهَٔی فٔی حُِحَزت  ْٕ ٜٔ َت ٌِ ٥َ َوهَٔی َحائْٔف َوهَُو ٣ُ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َهاَرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس رصننب یلع، دبعاالیلع

ںیم یھگنک ایک رکیت ںیھت افر فہ احتل ضیح ںیم وہیت ںیھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فکتعم وہےت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اےنپ رجحے ںیم وہیت ںیھت۔فملس اانپ رس ابمرک اؿ وک دے دےتی افر فہ 

 رصننب یلع، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 احہضئ اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دوھان



 

 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 وک دوھاناحہضئ اک اےنپ اخفدن ےک رس 

     389    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ثَىٔی ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٨ِ٣َُؼوْر 

 َ أَُِٔش٠ُُه َوأ٧َ َٓ  ْٕ ٜٔ َت ٌِ ٔلَیَّ َرأَِسُه َوهَُو ٣ُ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُِسنٔی إ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا  ا َحائْٔف َٗ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی 

 

عی

ریض اہلل 

 فآہل فملس اانپ رس ریمی اجبن اکھج دےتی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااکتعػ ںیم وہےت افر ںیم احتل ضیح وہیت یھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دوھان

     390    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہٗتیبہ، ٓـی١، اب٩ ًیاق، ا٤ًع ت٤ی٥ ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

٩ًَِ ُْعِ  ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ِی١ُ َوهَُو اب٩ُِ ًَٔیإق  ـَ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ َوَة 

٤َِِٟش  ُد َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ ا ٥َ کَاَ٪ یُِِخٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَُِٔش٠ُُه َوأ٧ََا َحائْٔف اہللٔ َػل َٓ  ْٕ ٜٔ َت ٌِ  حٔٔس َوهَُو ٣ُ

ہبیتق، لیضف، انب ایعض، اشمع میمت نب ہملس، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ 



 

 

رس ابمرک دجسم ےس ابرہ اکنےتل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااکتعػ ںیم وہےت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رس دوھیت افر 

 یت یھت۔ںیم احتل ضیح وہ

 ہبیتق، لیضف، انب ایعض، اشمع میمت نب ہملس، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دوھان

     391    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

١ُ َرأَِض َر  ٨ُِت أَُرجِّ ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٥َ َوأ٧ََا حَ   ائْٔف َوَس٠َّ

ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک ںیم یھگنک رکیت 

 یھت افر ںیم احتل ضیح ںیم وہیت یھت۔

 ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ارگ احہضئ وخانیت دیع اگہ ںیم دالخ وہں افر املسمونں یک داع ںیم رشتک رکان اچںیہ؟

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ارگ احہضئ وخانیت دیع اگہ ںیم دالخ وہں افر املسمونں یک داع ںیم رشتک رکان اچںیہ؟

     392    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارة، اس٤اًی١، ایوب، حٔؼہ :  راوی

َة  ٔلیَّ ًَ َِٟت کَا٧َِت أ٦ُُّ  ا َٗ َؼَة  ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ََل َتِذَُکُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٥َ َِٟت نَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ا َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٠ُِت أََس٤ٔ ُ٘ َٓ َِٟت بٔأَبَا  ا َٗ ِد إَٔلَّ  ا٢َ َٟٔتِِخُ َٗ ٥ِ بٔأَبَا  ٌَ

 ٌِ ََ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َو َوَة ا ًِ َِٟديَِر َوَز َیِظَهِسَ٪ ا َٓ ُِٟحیَُّف  ُِٟدُسورٔ َوا ُٙ َوذََواُت ا ٔ َوات ٌَ ِٟ َّیا ٤َُِٟؼل ُِٟحیَُّف ا  َتز٢ِٔ ا

رمعف نب زرارة، اامسلیع، اویب، ہصفح ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہیطع سج فتق روسؽ رکمی اک ذترکہ رفنایت ںیھت وت اس رطح ےس رفنایت 

 فملس اس اس ںیھت ہک ریمے فادل یک مسق ںیم ےن اہک ہک مت ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

رطہقی ےس رفناےت ےھت؟ رضحت اؾ ہیطع ےن رفناای مسق ےہ ریمے فادل یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ونوجاؿ ڑلویکں 

ر افافر رپدہ نیشن وخانیت وک افر احہضئ وخانیت وک دیعاگہ یک رطػ انلکن اچےیہ وت اؿ وخانیت وک اچےیہ ہک ہی یکین افر الھبیئ ےک اکؾ ںیم 

املسمونں یک داع ںیم رشتک رکںی اہتبل نج وخانیت وک ضیح آراہ وہ اؿ وک اچےیہ ہک فہ دجسم ےس اگل رںیہ ینعی امنز ںیم رشتک ہن 

 رکںی افر دجسم ںیم فہ دالخ ہن وہں نکیل ابرہ ےس داع ںیم اشلم رںیہ۔

 رمعف نب زرارة، اامسلیع، اویب، ہصفح :  رافی

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

  

 ارگ یسک اخوتؿ وک وطاػ زایرت ےک دعب ناوہاری آاجےئ وت ایک مکح ےہ؟

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ یسک اخوتؿ وک وطاػ زایرت ےک دعب ناوہاری آاجےئ وت ایک مکح ےہ؟

     393    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ابوبَک، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ  َْ ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣َاٟ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اہللٔ ب٩ِٔ أَب ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ی بََِکٕ 

 َٗ َة ب٨َِٔت حٌَُٓیٕ  ٔٔیَّ ٥َ إٔ٪َّ َػ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َٗ ََّها  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ٤َِزَة  َّی اہللُ ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِس َحاَؿِت 

٥ِ َتُٜ  َٟ ٠ََّها َتِحبُٔش٨َا أَ ٌَ َٟ  ٥َ ِج٩َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َٓاَِخُ ا٢َ  َٗ َِٟت بَلَی  ا َٗ َِِِٟیٔت  ٩َُّٜ بٔا ٌَ ِت ٣َ َٓ  ٩ِ كَا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

 

عی

دمحم نب ہملس، دبعارلنمح نب اقمس، ناکل، دبعاہلل نب اوبرکب، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

فع وہایگ ےہ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفناای رضحت ہیفص تنب ییح وک ضیح رش

ہیلع فآہل فملس ےس رفناای ہک اوہنں ےن مہ وک رہھٹا راھک وہ تیب اہلل اک اوہنں ےن وطاػ ںیہن ایک اھت؟ )ینعی وطاػ زایرت وج ہک اکی 

ھا  ےن رفناای ف

 

عی

ہ وطاػ ےس افرغ وہیئگ ںیہ۔ رنک ےہ جح اک وت ایک فہ اس ےس افرغ ںیہن وہیئگ ںیھت( رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وت رھپ رفاہن وہ ولچ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 دمحم نب ہملس، دبعارلنمح نب اقمس، ناکل، دبعاہلل نب اوبرکب، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 وبتق ارحاؾ احہضئ وک ایک رکان اچےئہ؟

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 وبتق ارحاؾ احہضئ وک ایک رکان اچےئہ؟

     394    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ہ، جزیز، یحٌی ب٩ سٌیس، جٌرف ب٩ ٣ح٤س، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

٩ًَِ جَ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٕس  رَفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ًَِبسٔ اہللٔ ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز

َّی اہللُ ٔة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٔ ُِٟح٠َِی َٔٔشِت بٔٔذی ا ا٢َ ْٔلَبٔی بََِکٕ ٣ُزَِها أَِ٪ فٔی َحٔسیٔث أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت ٤ًَُِیٕص حٔيَن نُ َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  



 

 

َتٔش١َ َوتُه١َّٔ  ِِ ََ 

دمحم نب دقاہم، رجری، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اامسء تنب سیمع وک سج فتق اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم 

ےن )اؿ ےک وشرہ( رضحت اوبرکب دصقی ےس اہک ہک اؿ وک لسغ رکےن افر افنس اجری وہایگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ارحاؾ ابدنےنھ اک مکح دف۔

 دمحم نب دقاہم، رجری، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اخوتؿ وک افنس آراہ وہ اس یک امنز انجزہسج 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 سج اخوتؿ وک افنس آراہ وہ اس یک امنز انجزہ

     395    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، ًبساٟوارث، حشين يٌىی ٥٠ٌ٣، اب٩ بزیسة، س٤زة :  راوی

ٍَ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٥َِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ىٔی ا ٌِ ٩ًَِ حَُشيِٕن َي َِٟوارٔٔث  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َسَة  ٌَ َرُسو٢ٔ  ٣َِش

َّی اہللُ ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ أسَها  َٔ ٔ ٕب ٣َاَتِت فٔی ن ٌِ َٛ ًَلَی أ٦ُِّ   ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََلةٔ فٔی َوَسٔلَها اہللٔ َػل ٥َ فٔی اٟؼَّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

دیمح نب دعسمة، دبعاولارث، نیسح ینعی ملعم، انب ربدیة، رمسة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ےک ارماہ رضحت اؾ بعک یک امنز ادا بج ہک اؿ یک فافت وہیئگ یھت احتل افنس ںیم وت رضحت روسؽ رکمی

 ڑھکے وہ ےئگ اؿ یک تشپ ےک اسےنم۔

 دیمح نب دعسمة، دبعاولارث، نیسح ینعی ملعم، انب ربدیة، رمسة :  رافی

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



 

 

  

 ارگ ناوہاری اک وخؿ ڑپکے ںیم گل اجےئ؟

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ناوہاری اک وخؿ ڑپکے ںیم گل اجےئ؟

     396    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ا٨٤ٟذر، اس٤اء ب٨ت ابی بَک :  راوی

 ِٟ َٓاك٤ََٔة ب٨ِٔٔت ا  ٩ًَِ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔیٕ  ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ ٨ِ٤ُٔذرٔ 

َّی اہللُ  َتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِٔ ا٢َ حُتِّیهٔ بََِکٕ َوکَا٧َِت َتُٜوُ٪ فٔی َحِحزَٔها أَ٪َّ ا٣َِزأَّة اِسَت َ٘ َٓ ِوَب  ََّ َِٟحِیٔف ُئؼیُب اٟ ٩ًَِ َز٦ٔ ا  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

ِّی ٓٔیهٔ  ٔحیهٔ َوَػل ـَ ٔػیهٔ َواِن  َوارِقُ

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اشہؾ نب رعفہ، اف ہم تنب اذنملر، اامسء تنب ایب رکب ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن روسؽ رکمی یلص 

 درایتف ایک ہک ضیح اک وخؿ ڑپکے ںیم گل اجےئ وت ایک رکان اچےیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت اس اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 ڑپکے )ہگج( وک لم دف رھپ اس وک لیھچ دف افر اس ڑپکے ںیم امنز ادا رکف۔

 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اشہؾ نب رعفہ، اف ہم تنب اذنملر، اامسء تنب ایب رکب :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ناوہاری اک وخؿ ڑپکے ںیم گل اجےئ؟

     397    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ا٦، ًسی ب٩ زی٨ار، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٩ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، سٔیا٪، ابو٣٘س :  راوی

َسا٦ٔ ثَابْٔت  ِ٘ ٔ٤ِٟ ثَىٔی أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ زٔی٨َارٕ  أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس  ٩ًَِ ازُ  َِٟحسَّ ا

 َ ََّها َسأ ِیٕص ب٨َِٔت ٣ِٔحَؼ٩ٕ أ٧َ َٗ ُت أ٦َُّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ا٢َ َٗ َٗ ِوَب  ََّ ٔة ُئؼیُب اٟ ـَ َِٟحِی ٩ًَِ َز٦ٔ ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٍٕ َوأُِش٠ٔیهٔ ب٤َٔإئ َؤسِسرٕ  ٠َ ـٔ ِّٜیهٔ َٔ  حُ

می یلص دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، اوبدقماؾ، دعی نب دانیر، اؾ سیق تنب نصحم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رک

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ارگ ناوہاری اک وخؿ ڑپکے ںیم گل اجےئ وت ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای 

 مت اس وک رھکچ ڈاول یلسپ )ڈہی فریغہ( ےس افر مت اپین افر ریبی ےس اس وک دوھ ڈاول۔

 اؾ، دعی نب دانیر، اؾ سیق تنب نصحمدیبعاہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، اوبدقم :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ : ابب

 یبنج صخش وک رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ رکان ونممع ےہ

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 ونممع ےہیبنج صخش وک رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ رکان 

     398    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابوسائب، ابوہزیزہ :  راوی

 ٍُ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َوا ٔ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب َِٟحارٔٔث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب 



 

 

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا هَُزیَِزَة َي َُّه َس٤ٔ ثَُه أ٧َ ائٔٔب َحسَّ ٥ِ فٔی  ب٩ِٔ اِْلََطخِّ أَ٪َّ أَبَا اٟشَّ ُٛ َتٔش١ِ أََحُس ِِ ٥َ ََل َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

ائ٥ٔٔ  ٤َِٟأئ اٟسَّ  َوهَُو ُج٨ُْب ا

امیلسؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوباسبئ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ ہن رکے بج ہک فہ صخش یبنج وہ۔

 ث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوباسبئ، اوبرہریہامیلسؿ نب داؤد ف احر :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش وک رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ رکان ونممع ےہ

     399    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساہلل، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ا٦ ٩ًَِ ه٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا حٔبَّاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ هٕ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ٨َ٣ُبِّ أَبٔی هَُزیَِزَة 

َتٔش١ُ ٨ِ٣ُٔه أَِو یََتَوؿَّ  ِِ ائ٥ٔٔ ث٥َُّ َي ٤َِٟأئ اٟسَّ ٩ََّٟ اٟزَُّج١ُ فٔی ا ا٢َ ََل َیبُو َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُ َػل  أ

فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اہمترے دمحم نب احمت، دبع اہلل، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ںیم ےس وکیئ صخش ہن اشیپب رکے رہھٹے وہےئ اپین ںیم رھپ اس اپین ےس لسغ ای فوض رکے۔

 دمحم نب احمت، دبعاہلل، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبنج صخش وک رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ رکان ونممع ےہ

     400    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح َِسازی، یحٌی ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ًحَل٪، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اِْلَِْعَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح   ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ًَِحََلَ٪  ثَىٔی اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َسازٔیُّ  ِِ َِٟب ٩ًَِ ا ٔد 

ائ٥ٔٔ ث٥َُّ يُ  ٤َِٟأئ اٟسَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی أَِ٪ یَُبا٢َ فٔی ا َّی اہللُ  َِٟح٨َابَةٔ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َتَش١َ ٓٔیهٔ ٩ِ٣ٔ ا ِِ 

ادمح نب اصحل دغبادی، ییحی نب دمحم، انب الجعؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن رفنایئ افر اس اپین ےس لسغ انجتب یھب رکےن ےس عنم رفناای۔

 ادمح نب اصحل دغبادی، ییحی نب دمحم، انب الجعؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش وک رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ رکان ونممع ےہ

     401    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، ابوز٧از، ٣وسٰی ب٩ ابو٤ًَا٪، ابوہزیزہ :  راوی

٤َاَ٪  َِ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَبٔی ًُ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ أَبٔیهٔ 

َتَش١َ ٨ِ٣ٔهُ  ِِ ٤َِٟأئ اٟزَّاٛٔٔس ث٥َُّ ُي ٥َ ٧ََهی أَِ٪ یَُبا٢َ فٔی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

فآہل فملس ےن دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، اوبزاند، ومٰیس نب اوبامثعؿ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن ےس افر رھپ اےسی اپین ںیم لسغ رکےن ےس عنم رفناای۔



 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، اوبزاند، ومٰیس نب اوبامثعؿ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش وک رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ رکان ونممع ےہ

     402    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ایوب، اب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّٟٔذی أَِخبََر٧َا  ائ٥ٔٔ ا ٤َِٟأئ اٟسَّ ٥ِ فٔی ا ُٛ ٩ََّٟ أََحُس ا٢َ ََل یَبُو َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ 

 ٔ ٤ََّا ی٨ََِته اَ٪ إٔ٪َّ أَیُّوَب إ٧ٔ ىٔی اب٩َِ َحشَّ ٌِ ٕ َي اُٟوا ٟٔهَٔظا٦ َٗ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ َتٔش١ُ ٨ِ٣ُٔه  ِِ ٔ ََل َیِحزٔی ث٥َُّ َي ٔلَی أَب َِٟحٔسیٔث إ ی هَُزیَِزَة ی بَٔهَذا ا

هُ  ٌِ َٓ ٥ِ َیزِ َٟ ا  َّ ٍَ َحسٔی َٓ ََ أَِ٪ ََل َیزِ ِو اِسَتَلا َٟ ا٢َ إٔ٪َّ أَیُّوَب  َ٘ َٓ 

ہبیتق، ایفسؿ، اویب، انب ریسنی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش رہھٹے وہےئ اپین ںیم 

 اشیپب ہن رکے افر ہن اےسی اپین ےس لسغ رکے۔

 ہبیتق، ایفسؿ، اویب، انب ریسنی، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امحؾ )لسغ اخہن( ںیم اجےن یک ااجزت ےس قلعتم

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 امحؾ )لسغ اخہن( ںیم اجےن یک ااجزت ےس قلعتم



 

 

     403    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًلاء، ابوزبير، جابز :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ًََلإئ   ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ اٟزُّبَيِر

ا٦َ إَٔلَّ  َِٟح٤َّ ََل یَِسُخ١ِ ا َٓ َِٟیِو٦ٔ اِْلَٔخٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ب٤ٔٔئِزَرٕ َػل

 ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اطعء، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ

 فملس ےن اراشد رفناای وج صخش دخا رپ اس ایقتم ےک دؿ رپ نیقی راتھک ےہ فہ امحؾ ںیم ہن دالخ وہ ریغب یسک ہہت دنب فریغہ ےک ینعی اانپ

 رتس دفرسفں ےک اسےنم ہن وھکےل۔

 اطعء، اوبزریب، اجربااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس،  :  رافی

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

  

 ربػ افر افےل ےس لسغ

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 ربػ افر افےل ےس لسغ

     404    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َرش ب٩ ٣ٔـ١، طٌبہ، ٣حزاة ب٩ زاہز، ًبساہلل ب٩ ابی اوفی٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

٩ًَِ ٣َِحزَأََة بِ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا َرِٔشُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٍَ َُّه َس٤ٔ ٕ أ٧َ ٩ٔ َزاهٔز

٩ًَِ ا ُث  َِٟدَلایَا ا٠َّٟهُ أَِوفَی یَُحسِّ ٧ُؤب َوا زِنٔی ٩ِ٣ٔ اٟذُّ َّهُ کَاَ٪ یَِسًُو ا٠َُّٟه٥َّ كَهِّ ٥َ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َا ٨َّٟٔيیِّ َػل َٛ ىٔی ٨ِ٣َٔها  ِّ٘ ٥َّ َن

٤َِٟأئ ا ٔ َوا ِٟبََرز ٠ِٔخ َوا ََّ زِنٔی بٔاٟ ٧َٔص ا٠َُّٟه٥َّ كَهِّ ِوُب اِْلَبَِیُف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ََّ ٔ ی٨َُقَّی اٟ  َِٟبارٔز



 

 

دمحم نب اربامیہ، رشب نب لضفم، ہبعش، زجماة نب زارہ، دبعاہلل نب ایب افیف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس 

رطہقی ےس داع نااگن رکےت ےھت اے دخا ھجم وک انگوہں ےس اپک افر ویطلغں ےس اعمػ رفنا دے۔ اے دخا ھجم وک اپک اصػ رفنا 

 ےس ےک سج رطہقی ےس اصػ ایک اجات ےہ دیفس ڑپکا ربػ افےل افر ڈنھٹے اپین ےس۔ دے اؿ انگوہں

 دمحم نب اربامیہ، رشب نب لضفم، ہبعش، زجماة نب زارہ، دبعاہلل نب ایب افیف :  رافی

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

  

 ایبؿلسغ اک  :   ابب

 ربػ افر افےل ےس لسغ

     405    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ٣وسی، ابزاہی٥ ب٩ یزیس، رٗبة، ٣حزاة اس٠یم، اب٩ ابی اوفی :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس َحسَّ ُس ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َِحزَأََة اِْلَِس٠َیٔمِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َبَة  ِٗ ٩ًَِ ُر ث٨ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٣ُوَسی 

٠ِٔخ َو  ََّ زِنٔی بٔاٟ و٢ُ ا٠َُّٟه٥َّ كَهِّ ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٔ ا٠َّٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی  َِٟبارٔز ٤َِٟأئ ا ٔ َوا ِٟبََرز زِنٔی ا ُه٥َّ كَهِّ

٧َٔص  ِوُب اِْلَبَِیُف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ََّ زُ اٟ ٤َا یَُلهَّ َٛ ٧ُؤب   ٩ِ٣ٔ اٟذُّ

، زجماة ایملس، انب ایب افیف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 

ی ة
آہل دمحم نب ییحی نب دمحم، دمحم نب ومیس، اربامیہ نب سیدی، رق

 انگوہں ےس ربػ افولں افر ڈنھٹے اپین ےس اپک اصػ رفنا دے۔ اے دخا ھجم وک فملس ہی داع نااگن رکےت ےھت اے دخا ھجم وک

 انگوہں ایسس رطہقی ےس اپک رفنا سج رطہقی ےس دیفس ڑپکا لیم لیچک ےس اپک اصػ رک دای اجات ےہ۔

، زجماة ایملس، انب ایب افیف :  رافی

 

ی ة
 دمحم نب ییحی نب دمحم، دمحم نب ومیس، اربامیہ نب سیدی، رق

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

  



 

 

 وسےن ےس لبق لسغ ےس قلعتم

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 وسےن ےس لبق لسغ ےس قلعتم

     406    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ ابی ٗیصطٌیب ب٩ یوسٕ، ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ اؤَیَة ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِهٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ُط َٗ ِیٕص  َٗ  اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی 

َٕ کَاَ٪ ٧َِو٦ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ِی َٛ ًَائَٔظَة  ُِٟت  َ ِب١َ أَِ٪ َسأ َٗ ِب١َ أَِ٪ ی٨ََا٦َ أَِو ی٨ََا٦ُ  َٗ َتٔش١ُ  ِِ َِٟح٨َابَةٔ أََي ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا َّی اہللُ  ل

٨َا٦َ  َٓ  َ أ ٨َا٦َ َوُرب٤ََّا َتَوؿَّ َٓ ١ُ ُرب٤ََّا اَُِتَش١َ  ٌَ ِٔ ِس کَاَ٪ َي َٗ  ََ ٔ َِٟت ک١ُُّ َذٟ ا َٗ َتٔش١َ  ِِ  َي

نب اصحل، دبعاہلل نب ایب سیق ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی ےس ںیم بیعش نب ویفس، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی 

ےن درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احتل انجتب ںیم سک رطہقی ےس وسای رکےت ےھت ای آپ یلص اہلل ہیلع 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اعؾ رطہقی ےس لمع فآہل فملس لسغ رفناےن ےس لبق وساجای رکےت ےھت۔ رضحت اعہشئ دصہقی ےن رفناای 

 رفناای رکےت ےھت افر یبھک فوض رفنا رک وس اجےت ےھت افر لسغ ہن رفناےت اہتبل فوض الزیم رطہقی ےس رفنا ایل رکےت ےھت۔

 بیعش نب ویفس، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب ایب سیق :  رافی

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

  

 رات ےک رشفع ںیم لسغ رکان

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک رشفع ںیم لسغ رکان



 

 

     407    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بزز، ًبازة ب٩ ٧سی، ُـیٕ یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از، :  راوی

یِ  ـَ ُُ ٩ًَِ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ ٧َُسٓیٕ   ٕ ٩ًَِ بُزِز اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔیٕ  ا٢َ َزَخ٠ُِت أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ َٗ َِٟحارٔٔث  ٕٔ ب٩ِٔ ا

َّی اہللُ ٠ُِت أَکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ُِٟتَها  َ َشأ َٓ ًَائَٔظَة  َِٟت ک١ُُّ ًَلَی  ا َٗ  ٔ ه ٢ٔ ا٠َِّٟی١ٔ أَِو ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ َتٔش١ُ ٩ِ٣ٔ أَوَّ ِِ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

١َ فٔی  ٌَ َّٟٔذی َج َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ٠ُُِٗت ا  ٔ ه ٟٔهٔ َوُرب٤ََّا اَُِتَش١َ ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ ََ کَاَ٪ ُرب٤ََّا اَُِتَش١َ ٩ِ٣ٔ أَوَّ ٔ ّة َذٟ ٌَ ٔ َس  اِْل٣َِز

ھا  یک دختم ںیم ییحی نب بیبح نب رعیب، امح

 

عی

ن ف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 

 

ع
د، ربد، ابعدة نب یسن، 

احرض وہا افر اؿ ےس رعض ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک رشفع ہصح ںیم لسغ رفناای رکےت ےھت ای 

 فآہل فملس رہ اکی رطہقی ےس ایک رکےت ےھت یھبک رات ےک رشفع رات ےک آرخ ہصح ںیم؟ اوہنں ےن رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 ںیم لسغ رفناےت افر یھبک آرخ رات ںیم لسغ رفناےت۔ ںیم ےن اہک دخافدن دقفس اک رکش ےہ ہک سج ےن دنی ںیم فتعس ریھک۔

ن ف :  رافی

 

 

 

ع
 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ربد، ابعدة نب یسن، 

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

  

 لسغ ےک فتق رپدہ رکان

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےک فتق رپدہ رکان

     408    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، زہير، ًبسا٠٤َٟ، ًلاء، حرضت ابويٌلی :  راوی

 ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُزَهيِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیلٔیُّ  َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ لَی أَ٪َّ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ٌِ ٩ًَِ َي ًََلإئ   ٩ًَِ  َٔ ٔ ٠٤َ

َؼ  َٓ ِٟبََرازٔ  َتٔش١ُ بٔا ِِ ٥َ َرأَی َرُجَّل َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَز ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َٗ ٠َِیهٔ َو ًَ ََٓح٤َٔس اہللَ َوأَثِىَی  ٨ِٔ٤ِٟبََر  ٌَٔس ا



 

 

رِ 
ٔ

٠َِیِشَتت َٓ  ٥ِ ُٛ َٓإَٔذا اَُِتَش١َ أََحُس تَِر  َِٟحَیاَئ َواٟشَّ يْر یُحٔبُّ ا  َوَج١َّ َح٠ٔی٥ْ َحٌٔیٌّ ٔستِّ

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک  اربامیہ نب وقعیب، زریہ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اوبیلعی ےس رفاتی ےہ ہک

صخش وک اسےنم لسغ رکےت وہےئ داھکی )ینعی ریغب یسک آڑ ےک لسغ رکےت وہےئ داھکی( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ڑچھ 

 راتھک ےہ افر فہ دفتس راتھک ےہ رشؾ افر ےئگ افر اہلل یک دمح ایبؿ رفنایئ رھپ رفناای البہبش دخافدن دقفس ملع افر رشؾ فاال ےہ افر رپدہ ںیم

 رپدہ وک سپ اہمترے ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش لسغ رکے وت اس وک رپدہ رک انیل اچےیہ۔

 اربامیہ نب وقعیب، زریہ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اوبیلعی :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےک فتق رپدہ رکان

     409    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوبَک ب٩ اسحاٚ، اسوز ب٩ ًا٣ز، ابوبَک ب٩ ًیاغ، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابوس٠امی٪، ًلاء، حرضت ابويٌلی :  راوی

 َٙ َٔ ب٩ِٔ أَبٔی ُس٠َامِیَ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ إغ  ًَیَّ ث٨ََا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٪َ

٥َ إٔ٪َّ اہلَل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  لَی  ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َي ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلإئ  إَٔذا أََراَز ٩ًَِ  َٓ يْر  َّ َوَج١َّ ٔستِّ ًَز  

٠َِیَتَواَر ََٔظِیٕئ  َٓ َتٔش١َ  ِِ ٥ِ أَِ٪ َي ُٛ  أََحُس

اوبرکب نب ااحسؼ، اوسد نب اعرم، اوبرکب نب ایعش، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، رضحت اوبیلعی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

البہبش دخافدن دقفس تہب رپدہ فاال ےہ وت اہمترے ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش لسغ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای 

 رکے وت اس وک اچےیہ ہک یسک یئ یک آڑ رک ےل۔

 اوبرکب نب ااحسؼ، اوسد نب اعرم، اوبرکب نب ایعش، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، رضحت اوبیلعی :  رافی



 

 

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےک فتق رپدہ رکان

     410    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًِیسة، ا٤ًع، سا٥ٟ، َکیب، ًبساہلل اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ُت َٟٔزُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا  ٌِ َِٟت َوَؿ ا َٗ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ًَِٔیَسةُ 

ةٕ  َٗ َِٟت ث٥َُّ أََتِیُتُه بِٔٔخِ ا َٗ ِش١َ  ُِ ِٟ ِت ا ََٓذََکَ َشتَرِتُُه  َٓ َِٟت  ا َٗ ٥َ ٣َاّئ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ یُزٔزِ  اہللٔ َػل  هَآَ

ہبیتق، دیبعة، اشمع، اسمل، رکبی، دبعاہلل انب ابعس، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

لسغ رکےن ےک فاےطس اپین راھک افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رپدہ رک ایل رھپ لسغ اک ایبؿ رفناای ںیم اکی ڑپکا دبؿ ےک 

 فاےطس ےل رک احرض وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک ایخؽ ںیہن رفناای۔ کشخ رکےن ےک

 ہبیتق، دیبعة، اشمع، اسمل، رکبی، دبعاہلل انب ابعس، ومیمہن :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےک فتق رپدہ رکان

     411    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ حٔؽ ب٩ ًبساہلل، ابزاہی٥، ٣وسٰی ب٩ ً٘بة، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، ًلاء اب٩ يشار، ابوہزیزة رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َواَ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ِٔ ٩ًَِ َػ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ثَىٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٩ًَِ  َح ُس٠َِی٥ٕ 



 

 

٥َ بَِی٤َ٨َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َیا٧ّا ًََلأئ اب٩ِٔ َيَشإر  َتٔش١ُ ُْعِ ِِ ََل٦ َي ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ أَیُّوُب 

٥َِٟ أَ  َّ َوَج١َّ یَا أَیُّوُب أَ ًَز ٨َاَزاُه َربُّهُ  َٓ ا٢َ  َٗ ١َ یَِحَٔی فٔی ثَِوبٔهٔ  ٌَ َح َٓ ٠َِیهٔ َجَزاْز ٩ِ٣ٔ َذَهٕب  ًَ ا٢َ بَلَی یَا َربِّ ََخَّ  َٗ  ََ ٩ِ أ٨ََُِِیُت ُٛ

 ََ ٔ ٩ًَِ بََزکَات ٩ِٜٔ ََل ُٔىَی بٔی   َوَل

، وفصاؿ نب میلس، اطعء انب اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 

ی ة
ادمح نب ب ص نب دبع اہلل، اربامیہ، ومٰیس نب عم

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رضحت اویب ےگنن وہےن یک احتل ںیم لسغ رفناای رکےت ےھت ہک اس دفراؿ اؿ ےک 

رگ یئگ وت فہ اےنپ ڑپکے ںیم اس وک ڑکپ رک ےنٹیمس ےگل۔ اس فتق دخافدن دقفس ےن اؿ وک اکپرا افر رفناای اے  افرپ وسےن یک ڈٹی آرک

و  ینغ ںیہن انبای۔ رضحت اویب ےن رفناای سک فہج ےس ںیہن۔ اے ریمے رپفرداگر ینعی وت ےن ھجم وک البہبش ینغ 
 ھک
ح

 

ی

اویب ایک ںیم ےن 

ںیہن وہ اتکس۔ بلطم ہی ےہ ہک ںیم اچےہ سج دقر ینغ وہ اجؤں رھپ یھب ںیم ریتی وتمعنں اک  انبای ےہ نکیل ںیم ریتی رباکت ےس ینغ

 اتحمج یہ روہں اگ۔

، وفصاؿ نب میلس، اطعء انب اسیر، اوبرہریة ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
 ادمح نب ب ص نب دبعاہلل، اربامیہ، ومٰیس نب عم

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

  

 اپین ںیم یسک مسق یک دح ےک رقمر ہن وہےن ےس قلعتم

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 اپین ںیم یسک مسق یک دح ےک رقمر ہن وہےن ےس قلعتم

     412    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، زہزی، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار،  :  راوی

 ٬٨ًا

 ًَ ٕس  ٌِ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ثَىٔی إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ أس٥ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ِ اٟزُّهِزٔیِّ 

 ٩ًَِ ٕس  ٨ُِت ٣َُح٤َّ ُٛ ُٚ َو ِٟرَفَ َتٔش١ُ فٔی اِْل٧َٔأئ َوهَُو ا ِِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ أََُِتٔش١ُ أ٧ََا َوهَُو  ًَائَٔظَة 



 

 

 ٩ِ٣ٔ إ٧َٔإئ َواحٔسٕ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک اقمس نب زرکای نب دانیر، ااحسؼ نب وصنمر، اربامیہ نب دعس، زرہی، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی

 

عی

 ریض اہلل 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ربنت ےس لسغ رفناےت وج ہک اکی رفؼ اھت افر ںیم افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 (اکی یہ ربنت ںیم لسغ رفناےت )ینعی دفونں اہھت ڈاؽ رک اس ںیم ےس اپین ےتیل اجےت ےھت

ھا  اقمس نب زرکای نب :  رافی

 

عی

 دانیر، ااحسؼ نب وصنمر، اربامیہ نب دعس، زرہی، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رمد افر وعرت ارگ اکی اسھت ااھٹک لسغ رکںی

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 اسھت ااھٹک لسغ رکںی رمد افر وعرت ارگ اکی

     413    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ہظا٦، ٗتیبہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

٩ًَِ هَٔظا٦ٕ ح و أَِخبََر٧َا ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ِ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ًَ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة 

 ٔ٣ ُٖ ٔ تَر ِِ َتٔش١ُ َوأ٧ََا ٩ِ٣ٔ إ٧َٔإئ َواحٕٔس َن ِِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َي ًَ َّی اہللُ  َِٟت ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ا٢َ ُسَویِْس  َٗ ا َو ٌّ ٨ُِه َج٤ٔی

٨ُِت أ٧ََا ُٛ 

، دبع اہلل، اشہؾ، ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت روسؽ رکمی یلص وسدی نب رصن

 اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ربنت ےس لسغ رفناای رکےت ےھت افر دفونں اس ںیم ےس ولچ ایل رکےت ےھت۔

 ہ، رضحت اعہشئ دصہقیوسدی نب رصن، دبعاہلل، اشہؾ، ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعف :  رافی



 

 

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 رمد افر وعرت ارگ اکی اسھت ااھٹک لسغ رکںی

     414    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ًَِبُس اٟزَّ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ُت أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا

ُث  أس٥َ یَُحسِّ َ٘ ِٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ إ٧َٔإئ َواحٕٔس ٩ِ٣ٔ  ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِت أََُِتٔش١ُ أ٧ََا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  َِٟح٨َابَةٔ ٩ًَِ   ا

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت روسؽ 

 می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں لسغ انجتب اکی یہ ربنت ےس ایک رکےت ےھت۔رک

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 رمد افر وعرت ارگ اکی اسھت ااھٹک لسغ رکںی

     415    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًِیسة ب٩ ح٤یس، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَِٔیَسةُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ِس أَِخبََر٧َا  َ٘ َٟ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  



 

 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِْل٧َٔاَئ أََُِتٔش١ُ أ٧ََا َّی اہللُ  َُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  َوهَُو ٨ِ٣ٔهُ  َرأَیُِتىٔی أ٧َُازٔ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوسد ےس 

 

عی

ہبیتق نب دیعس، دیبعة نب دیمح، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 رفناای ہک مت ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی وہات ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ربنت ںیم نیھچ ٹپھج رکیت

 یھت۔ ینعی لسغ انجتب ےک فتق ںیم افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس اکی ربنت ںیم لسغ رکےت ےھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق نب دیعس، دیبعة نب دیمح، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رمد افر وعرت وک اکی یہ ربنت ےس لسغ رکےن یک ااجزت

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 رمد افر وعرت وک اکی یہ ربنت ےس لسغ رکےن یک ااجزت

     416    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اػ٥، ٣ٌاذة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبة، ًاػ٥، سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ً :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَأػ٥ٕ ح و أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕس َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَأػ٥ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ   أ٧ََِبأ٧ََا 

٨ُِت أَُِتَ  ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ اَذَة  ٌَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ إ٧َٔإئ َواحٕٔس أُبَازُٔرُه َویَُبازُٔرنٔی ٩ًَِ ٣ُ ًَ َّی اہللُ  ٔش١ُ أ٧ََا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِ لٔی َِ لٔی َز ُٗو٢ُ َز َ أ َٓ ا٢َ ُسَویِْس یَُبازُٔرنٔی َوأُبَازُٔرُه  َٗ َِ لٔی  ُٗو٢َ أ٧ََا َز و٢َ َزعٔی لٔی َوأَ ُ٘ َّی َي  َحً

،

 

ی ة
ع

 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر دمحم نب اشبر، دمحم، ص

 

عی

رضحت  اعا ، وسدی نب رصن، دبع اہلل، اعا ، اعمذة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اکی یہ ربنت ےس لسغ رفناےت ےھت۔ ںیم اچیتہ ہک دلجی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہیلع فآہل فملس اچےتہ ےھت ہک دلجی ےس ھجم ےس ےلہپ لسغ ےس افرغ فملس ےس لبق لسغ ےس افرغ وہاجؤں افر آپ یلص اہلل

وہاجںیئ۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک ریمے فاےطس اپین رےنہ دںی افر ںیم یتہک ہک ریمے فاےطس رےنہ 



 

 

 رفنا ںیل افر ںیم اچیتہ یھت ہک ںیم دلجی دف رضحت وسدی ےن رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچےتہ ےھت ہک دلجی ےس لسغ

 ےس لسغ ےس افرغ وہاجؤں وت ںیم یتہک یھت دوھکی ریمے فاےطس اپین رےنہ دف۔

ھا  :  رافی

 

عی

، اعا ، وسدی نب رصن، دبعاہلل، اعا ، اعمذة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی ة
ع

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ص

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

  

 اےسی ایپےل ےس لسغ رکان سج ںیم آاٹ اک ارث ابیق وہ

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 اےسی ایپےل ےس لسغ رکان سج ںیم آاٹ اک ارث ابیق وہ

     417    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣وسٰی ب٩ اًين، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابوس٠امی٪، ًلاء، ا٦ ہانی٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ ٣ح٤س،  :  راوی

ث٨ََا أَبٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ًِيََن  ُس ب٩ُِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ُس ب٩ُِ یَِحٌَی ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َٔ ب٩ِٔ أَبٔی  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ  ٪َ َتٔش ُس٠َامِیَ ِِ ََّٜة َوهَُو َي ِتٔح ٣َ َٓ ٥َ یَِو٦َ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََّها َزَخ٠َِت  ِس ِتىٔی أ٦ُُّ َها٧ٕٔئ أ٧َ َٗ  ١ُ

َّی حٔي ٥ِ َػل َٛ ٤َا أَِزرٔی  َٓ َهی  ُـّ َّی اٟ ََٓؼل َِٟت  ا َٗ حٔئن  ٌَ ِٟ ٕة ٓٔیَها أَثَزُ ا ٌَ ِؼ َٗ ِوٕب زُو٧َُه فٔی  ََ ٔ َضی ُُِش٠َهُ َستََرِتُه ب َٗ  َن 

آہل دمحم نب ییحی نب دمحم، دمحم نب ومٰیس نب انیع، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، اؾ اہین ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

آپ  فملس یک دختم ںیم حتف ہکم ےک دؿ احرض وہںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق لسغ رفنا رےہ ےھت افر اس فتق اف ہم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ آڑ ےئک وہےئ ںیھت یسک ڑپکے ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وکڈنے ےس ہک سج ںیم آاٹ اگل 

وہا اھت اس ےس لسغ رفنا رےہ ےھت۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز اچتش ادا رفنایئ۔ اؾ اہین رفنایت ںیہ ھجم وک اید 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک دقر راعکت ادا رفناںیئ ہک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ ےس افرغ  ںیہن ہک آپ

 وہےئ۔



 

 

 دمحم نب ییحی نب دمحم، دمحم نب ومٰیس نب انیع، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، اؾ اہین :  رافی

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

  

 سج فتق وعروتں ےک رس یک ڈنیمایھں دنگیھ وہیئ وہں وت رس اک وھکانل الزیم ںیہن ےہ

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق وعروتں ےک رس یک ڈنیمایھں دنگیھ وہیئ وہں وت رس اک وھکانل الزیم ںیہن ےہ

     418    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، ابوزبير، ًِیس ب٩ ٤ًير :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ كَِه٤َاَ٪  ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َِٟت أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا َٗ ًَائَٔظَة  ٕ أَ٪َّ   ًَُِِیٔس ب٩ِٔ ٤ًَُيِر

 ٔ٣ َْ إَٔذا َتِوْر ٣َِوُؿو َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ َهَذا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس َرأَیُِتىٔی أََُِتٔش١ُ أ٧ََا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َُ ٓٔیهٔ َٟ ٨َرِشَ َٓ َٔ أَِو زُو٧َُه  ا ١َُِ اٟؼَّ

ّزا ٌِ ُف لٔی َط ُ٘ ًَلَی َرأِٔسی بَٔیَسیَّ ثَََلَث ٣َزَّإت َو٣َا أَِن أُٓٔیُف  َٓ ا  ٌّ  َج٤ٔی

وسدی نب رصن، دبع اہلل، اربامیہ نب امہطؿ، اوبزریب، دیبع نب ریمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک مت ےن 

داھکی ہک ںیم افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اس ربنت ےس لسغ رفناےت ےھت فاہں رپ اکی ڈفؽ اصع ےک 

ھچک مک وہاگ مہ دفونں اس ڈفؽ ےس اکی اسھت لسغ رکان رشفع رکےت وت ںیم اےنپ رس رپ نیت رمہبت اپین ربارب راھک وہا اھت ای اس ےس 

 (اےنپ اہھت ےس افر ںیم اےنپ رس ےک ابؽ وھکؽ  یتی )لسغ رکےن ےک فتق ڈایتل

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اربامیہ نب امہطؿ، اوبزریب، دیبع نب ریمع :  رافی

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

  

ارگ یسک صخش ےن ارحاؾ ےک فاےطس لسغ ایک افر اس ہن ارحاؾ ےک دعب رھپ وخوبش اگلیئ افر اس وخوبش اک ارث ابیق رہ ایگ وت ایک 



 

 

 مکح ےہ؟

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک دعب رھپ وخوبش اگلیئ افر اس وخوبش اک ارث ابیق رہ ایگ وت ایک مکح ےہ؟ ارگ یسک صخش ےن ارحاؾ ےک فاےطس لسغ ایک افر اس ہن

     419    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، وٛیٍ، سٌس و سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ترش، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

یِّ  ٔ ث٨ََا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ُت اب٩َِ  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٨ِ٤َُِٟترٔشٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َیاَ٪  ِٔ ٕ َوُس ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی

ََٓسَخ٠ُِت  ُذ كٔیّبا  ـَ ٣ّا أََن ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أُِػبَٔح ٣ُِْحٔ إ٪ أََحبُّ إ ْٔطَ َ٘ ٠ّٔیا َٔ و٢ُ َْلَِ٪ أُِػبَٔح ٣ُلَّ ُ٘ َ  ٤ًََُز َي ِؤٟهٔ ًَل َ٘ ٔ أَِخبَرِتَُهاَ  َٓ ًَائَٔظَة  ی 

٣ّا ًَلَی نَٔشائٔهٔ ث٥َُّ أَِػَبَح ٣ُِْحٔ  َٖ َلا َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت كَیَِّبُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َ٘ َٓ 

ےھت ہک ارگ ںیم دنگکھ  انہد نب رسی، فعیک، دعس ف ایفسؿ، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفناےت

اگل رک جح رکفں وت ھجم وک ہی لمع ااھچ ولعمؾ وہات ےہ اس ےس ہک ںیم احتل ارحاؾ ںیم وہں افر جح رکفں اس احتل ںیم ہک وخوبش 

الیھپات وہں )ینعی ریمے مسج ای ڑپکے ےس وخوبش آیت وہ( دمحم نب رشتنم ےن رفناای ہی نس رک ںیم رضحت اعہشئ دصہقی یک دختم ںیم 

احرض وہا افر اؿ ےس ایبؿ ایک وت اوہنں ےن رفناای ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وخد وخوبش اگلیئ رھپ آپ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات ےک اپس رشتفی ےل ےئگ رھپ اس یک حبص وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ ابدناھ )وت 

 تل ںیم وخوبش اک ارث ابیق راہ(۔ارحاؾ یک اح

 انہد نب رسی، فعیک، دعس ف ایفسؿ، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 ارگ اناپیک اس ےک مسج رپ یگل وہ وت اس وک زالئ رکے یبنج صخش اےنپ امتؾ مسج رپ اپین ڈاےنل ےس لبق دھکی ےل ہک

 لسغ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبنج صخش اےنپ امتؾ مسج رپ اپین ڈاےنل ےس لبق دھکی ےل ہک ارگ اناپیک اس ےک مسج رپ یگل وہ وت اس وک زالئ رکے

     420    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ا٤ًع، سا٥ٟ، َکیب، ًبساہلل اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ ٣ح٤س ب٩ ًلی، :  راوی

٩ًَِ َس  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ یِٕب  ٩ًَِ َُکَ ا٥ٕٟٔ 

َِٟت  ا َٗ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة  َ ًَبَّإض  َجهُ َو٣َا أ ََُش١َ ََفِ َُيَِر رِٔج٠َِیهٔ َو ََلةٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُوُؿوئَُه ٠ٟٔؼَّ َّی اہللُ  أَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َػابَهُ َتَوؿَّ

ٔ ُِٔش٠َْة ٠َِٟٔح٨َابَةٔ  َِٟت هَٔذه ا َٗ َش٠َُه٤َا  َِ َٓ ی رِٔج٠َِیهٔ  ٤َِٟاَئ ث٥َُّ ٧َهَّ ٠َِیهٔ ا ًَ اَق  َٓ  ث٥َُّ أَ

 نب ویفس، ایفسؿ، اشمع، اسمل، رکبی، دبعاہلل انب ابعس، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب یلع، دمحم

ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس فوض رفناای ہک سج رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رکےن ےک فاےطس فوض رفناای 

ملس ےن اےنپ اپؤں ابمرک ںیہن دوھےئ افر وج ھچک اس اپؤں رپ اگل اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رکےت ےھت نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

فملس ےن اس وک دوھای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ مسج رپ اپین اہبای۔ اس ےک دعب اےنپ اپؤں وک فاہں ےس اٹہای افر دفونں 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک لسغ انجتب یہی اھت۔اپؤں ابمرک دوھےئ۔ رضحت ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک 

 دمحم نب یلع، دمحم نب ویفس، ایفسؿ، اشمع، اسمل، رکبی، دبعاہلل انب ابعس، ومیمہن :  رافی

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

  

 نارےن اک ایبؿ رشؾ اگہ دوھےن ےک دعب زنیم رپ اہھت

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ اگہ دوھےن ےک دعب زنیم رپ اہھت نارےن اک ایبؿ

     421    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس، َکیب، ًبساہلل اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی



 

 

 ًَ ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ِ َُکَ

َِٟت کَا ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟحارٔٔث َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا اَُِتَش١َ ٩ِ٣ٔ ٣َِی٤ُو٧ََة ب٨ِٔٔت ا ًَ َّی اہللُ  َ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ُب بَٔیسٔ  َجُه ث٥َُّ َيرِضٔ ٔش١ُ ََفِ ِِ َی َٓ ًَلَی ٔط٤َأٟهٔ  ُ بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ  ْ ٔش١ُ یََسیِهٔ ث٥َُّ ُيرِفٔ ِِ َی َٓ  ُ َِٟح٨َابَةٔ َیِبَسأ ًَلَی اِْلَِرٔق ث٥َُّ ی٤ََِشُحَها ث٥َُّ ا  ٔ ه

 ُ ٔش٠َُها ث ِِ ٔش١ُ رٔجِ َي ِِ َی َٓ ی  ٔ ث٥َُّ یَت٨ََهَّ ٔ َجَشٔسه ًَلَی َسائٔز ًَلَی َرأِٔسهٔ َو  ُْ ََلةٔ ث٥َُّ ُيرِفٔ ُ ُوُؿوئَُه ٠ٟٔؼَّ أ  ٠َِیهٔ ٥َّ یََتَوؿَّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

عی

دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رکبی، دبعاہلل انب ابعس، ومیمہن ریض اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق لسغ انجتب رفناےت وت ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ابمرک دوھےت رھپ داںیئ رکمی 

 اہھت ےس ابںیئ اہھت رپ اپین ڈاےتل افر رشاگمہ دوھےت رھپ اانپ داایں اہھت زنیم رپ نارےت افر اس رپ رزگےت اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع

 دوھےت افر سج رطہقی ےس امنز ےئلیک فوض ایک اجات ےہ ایس رطہقی ےس فوض رفناےت رھپ رس ابمرک افر وپرے مسج رپ فآہل فملس اہھت

 اپین ڈاےتل اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج ےس ٹہ اجےت افر اےنپ دفونں اپؤں ابمرک اپین ےس دوھےت۔

ھا  دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، اسمل نب :  رافی

 

عی

  ایب دعج، رکبی، دبعاہلل انب ابعس، ومیمہن ریض اہلل 

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

  

 فوض ےس لسغ انجتب اک آاغز رکان

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےس لسغ انجتب اک آاغز رکان

     422    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 َّ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َِٟت ک ا َٗ َّی َها  اَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ََلةٔ ث٥َُّ اُِتَ  أَ ُوُؿوئَُه ٠ٟٔؼَّ ََُش١َ یََسیِهٔ ث٥َُّ َتَوؿَّ َِٟح٨َابَٔة  ٥َ إَٔذا اَُِتَش١َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی إَٔذا اہللُ  َزُه َحً ٌِ ٔ َط َش١َ ث٥َُّ یَُد١ُِّ٠ بَٔیٔسه



 

 

 َ٠ ًَ َٓاَق  َتهُ أَ ََرَشَ ِس أَِرَوی  َٗ َّهُ  ٔ َه٩َّ أ٧َ ََُش١َ َسائَٔز َجَشسٔه ٤َِٟاَئ ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ   ِیهٔ ا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

وسدی نب رصن، دبع اہلل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 دوھےت رھپ سج رطہقی ےس امنز اک فوض وہات سج فتق لسغ انجتب رفناےت وت ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دفونں اہوھتں وک

ےہ اس رطہقی ےس فوض رفناےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ رفناےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دفونں اہوھتں 

ین اےنپ افرپ ڈاےتل رھپ ےس ابولں ںیم الخؽ رفناےت۔ سج فتق نیقی وہاجات ہک مسج ابمرک ںیم اپین چنہپ ایگ ےہ اس فتق نیت رمہبت اپ

 امتؾ مسج ابمرک دوھےت۔

ھا   :  رافی

 

عی

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اہطرت احلص رکےن ںیم داںیئ اجبن ےس ادتبا رکان

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 اہطرت احلص رکےن ںیم داںیئ اجبن ےس ادتبا رکان

     423    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، طٌبہ، اطٌث ب٩ ابی اطٌَاء، ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  أئ  ََ ٌِ ٔث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبُس اہللٔ  ًَ أ٧ََِبأ٧ََا 

٠ٔهٔ َو  ٌُّ ٔ َوَت٨َ ََ فٔی كُُهورٔه ٩َ ٣َا اِسَتَلا ََّی٤ُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُٔحبُّ اٟت َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا ا٢َ بَٔوأسٕم فٔی َطأ٧ِٔهٔ ک٠ُِّهٔ َتَزجُّ َٗ َٗ  ٠ٔهٔ َو

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 

عی

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہبعش، اثعش نب ایب ااثعشء، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

احلص رکےن ںیم افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اجبن ےس )لسغ( رفناان دنسپ ایخؽ رفناےت ےھت اہجں کت وہ اتکس اینپ اہطرت 

وجات نہپ ےنیل ںیم افر یھگنک رکےن ںیم۔ رسمفؼ وج ہک اس رفاتی ےک رافی ںیہ اوہنں ےن )اقمؾ( فاطس ںیم اس دحثی یک رفاتی 



 

 

 رکےت فتق اس دقر ااضہف ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ اکی اکؾ داںیئ اجبن ےس رشفع رکان دنسپ رفناےت ےھت۔

ھا  وسدی نب :  رافی

 

عی

  رصن، دبعاہلل، ہبعش، اثعش نب ایب ااثعشء، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 لسغ انجتب ےک فوض ںیم رس ےک حسم رکےن یک رضفرت ںیہن ےہ

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم رس ےک حسم رکےن یک رضفرت ںیہن ےہلسغ انجتب ےک فوض 

     424    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزا٪ ب٩ یزیس ب٩ خاٟس، اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل، اب٩ س٤اًة، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی َٛير، ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسي٘ہ و  :  راوی

 ٤ًزو ب٩ سٌس، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز

ا٢َ أَ  َٗ ًََة  ِبٔس اہللٔ هَُو اب٩ُِ َس٤َا ًَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَس ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٧َِبأ٧ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ 

 ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕس  ٌِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس ًَ  ٩ًَِ ًَائَٔظَة َو  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ َٔير ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٛ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ

 ِ ُِٟی٤ِىَی ٣َزََّتي ٔ ا ًَلَی یَٔسه  ُ ْ ُیرِفٔ َٓ  ُ ًَلَی هََذا َیِبَسأ ِت اِْلََحازٔیُث  َ٘ َش ََّ َِٟح٨َابَٔة َوا ِش١ٔ ٩ِ٣ٔ ا ُِ ِٟ ٔن أَِو ثَََلثّا ث٥َُّ یُِسخ١ُٔ یََسُه ٩ًَِ ا

َّی یُ ا ََ َحً ٔ ٔش١ُ ٣َا ه٨َُاٟ ِِ َی َٓ ٔجهٔ  ًَلَی ََفِ ی  ُِٟیَِّسَ ٔجهٔ َویَُسُه ا ًَلَی ََفِ ََٓیُؼبُّ بَٔها  ی ُِٟی٤ِىَی فٔی اِْل٧َٔأئ  ُِٟیَِّسَ ٍُ یََسُه ا ـَ ٨َِ٘ٔیُه ث٥َُّ َي

َّی ی٨َُِ٘ٔیَها ث٥َُّ  ی َحً ُِٟیَِّسَ ٔ ا ًَلَی یَسٔه َُّرأب إِٔ٪ َطاَئ ث٥َُّ َيُؼبُّ  ٔش١ُ ًَلَی اٟت ِِ ٤ُٔف َوَي ـِ ُٙ َوی٤َُ ٔش١ُ یََسیِهٔ ثَََلثّا َوَيِشت٨َِٔظ ِِ َي

 َ ََٜذا ک َه َٓ ٤َِٟاَئ  ٠َِیهٔ ا ًَ  َْ ٥ِ ی٤ََِشِح َوأََِفَ َٟ َّ َرأَِسُه  َّی إَٔذا ب٠ََ ًَِیهٔ ثَََلثّا ثَََلثّا َحً َّی اہللُ َوِجَهُه َوذَٔرا اَ٪ ُُِش١ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

  ذَُٔکَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٓامَٔی 

، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ف رمعف نب دعس، انعف، دبع

 

اہلل رمعاؿ نب سیدی نب اخدل، اامسلیع نب دبع اہلل، انب امسعة

ھا  ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لسغ انجتب ےک قلعتم 

 

عی

انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل 



 

 

 رفناای ہک سک رطہقی ےس ہی لسغ رکان اچےیہ افر اس ہلسلس یک تہب یس رفاایت سگر یئگ ںیہ ےلہپ اےنپ داںیئ اہھت رپ دف ای نیت درایتف

ؾ رمہبت اپین ڈاےل رھپ اانپ داایں اہھت ربنت ںیم ڈاےل افر اپین ےل رک اینپ رشؾ اگہ رپ اہبےئ افر ابںیئ اہھت ےس رشؾ اگہ دوھےئ اتہک رش

یگ اجنتس فریغہ یگل وہ وت فہ( اصػ وہ اجےئ۔ اس ےک دعب ارگ دؽ اچےہ وت ابںیئ اہھت وک یٹم ےس رزگے رھپ ابںیئ اہھت رپ اگہ )ںیم دنگ

اپین ڈاےل اہیں کت ہک فہ اصػ وہ اجےئ رھپ دفونں اہوھتں وک نیت رمہبت دوھےئ افر یلک رکے افر انک ںیم اپین دے افر رہچہ 

ینہک دوھےئ سج فتق رس اک ربمن آےئ وت رس رپ حسم ہن رکے ہکلب رس رپ اپین اہب دے اس رطہقی ےس دوھےئ افر نیت نیت رمہبت دفونں 

ھا  ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک لسغ انجتب یک تیفیک لقن رفنایئ۔

 

عی

 رضحت رمع ریض اہلل 

، افزایع، :  رافی

 

ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ف رمعف نب دعس، انعف،  رمعاؿ نب سیدی نب اخدل، اامسلیع نب دبعاہلل، انب امسعة

 دبعاہلل انب رمع

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

  

 لسغ انجتب ںیم مسج اصػ رکےن ےس قلعتم

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 قلعتملسغ انجتب ںیم مسج اصػ رکےن ےس 

     425    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشهٔز ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َّی  أَِخبََر٧َا  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ

ََلةٔ ث٥َُّ یَُد  أَ ُوُؿوئَُه ٠ٟٔؼَّ ََُش١َ یََسیِهٔ ث٥َُّ َتَوؿَّ َِٟح٨َابَةٔ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا اَُِتَش١َ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی إَٔذا ُخی١َِّ اہللُ  ٌٔهٔ َحً ١ُِّ٠ َرأَِسُه بٔأََػأَ

ةَ  َِٟبرَشَ ِس اِسَتبَِرأَ ا َٗ َّهُ  َِٟیهٔ أ٧َ ٔ ٔ  إ ًَلَی َرأِٔسهٔ ثَََلثّا ث٥َُّ ََُش١َ َسائَٔز َجَشٔسه  َٖ  ََغَ

یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق 

 امنز ےئلیک فوض رکےت رھپ رس ےک ابولں اک لسغ انجتب رفناےت ےھت وت ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ابمرک دوھےت رھپ



 

 

اویلگنں ےس الخؽ رفناےت۔ اہیں کت ہک رس ےک اصػ وہےن اک نیقی ف اانیمطؿ احلص وہ اجات رھپ دفونں ولچ رھب رکنیت رمہبت رس رپ 

 اپین ڈاےتل۔ رھپ امتؾ مسج رپ اپین ڈاےتل۔

 یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ںیم مسج اصػ رکےن ےس قلعتم

     426    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪، ٗاس٥، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ؿحاک ب٩ ٣د٠س، ح٨و٠ة ب٩ ابی :  راوی

٩ًَِ ا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ أَبٔی ُس اُک ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  حَّ َـّ ث٨ََا اٟ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا َِٟت کَاَ٪ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ

 ٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  ِّٙ َرأِٔسهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ َٔٔظ هٔ بََسأ ِّٔ َٜ ٔ أََخَذ ب َٓ ِٟٔحََلٔب  ٔ ا ًَا ََٔظِیٕئ ٧َِحو َِٟح٨َابَةٔ َز َذا اَُِتَش١َ ٩ِ٣ٔ ا

ًَلَی َرأِٔسهٔ  ا٢َ بٔه٤َٔا  َ٘ َٓ ِیهٔ  َّٔ َٜ ٔ  اِْلَی٩ٔ٤َِ ث٥َُّ اِْلَِيََّسٔ ث٥َُّ أََخَذ ب

 نب ایب ایفسؿ، اقمس، اعہشئ دص

 

لة

 

ع

 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب ینثم، احضک نب دلخم، حن

 

عی

ہقی ریض اہلل 

ہیلع فآہل فملس سج فتق لسغ انجتب رفناےت وت اکی ربنت اپین اگنمےت الحب یک رطح اک افر اہھت ںیم ےل رک ےلہپ رس ےک داںیئ اجبن 

 ھت ےتلم۔ےس لسغ اک آاغز رفناےت رھپ ابںیئ اجبن ےس رھپ دفونں اہھت ےس اپین ےتیل افر رس رپ اہ

ھا   :  رافی

 

عی

 نب ایب ایفسؿ، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

لة

 

ع

 

 دمحم نب ینثم، احضک نب دلخم، حن

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

  

 یبنج صخش وک رس رپ سک دقر اپین ڈاانل اچےئہ؟



 

 

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 صخش وک رس رپ سک دقر اپین ڈاانل اچےئہ؟یبنج 

     427    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، طٌبة، ابواسحاٚ، سویس، ًبساہلل، طٌبہ، ابواسحاٚ، س٠امی٪، جبير ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی  ٌٔیٕس  ًَِبُس اہللٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َٙ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط

٥ٌٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٩ًَِ ُجَبيِر ُث  زٕ یَُحسِّ َ٪ ب٩َِ رُصَ ُت ُس٠َامِیَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبَة  ٌِ َّی اہللُ ٩ًَِ ُط ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ذَُٔکَ   َػل ًَ

ُى ُسَویِسٕ  ِٔ َٟ ًَلَی َرأِٔسی ثَََلثّا   ُْ أَُِفٔ َٓ ا أ٧ََا  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ِش١ُ  ُِ ِٟ  ٨ًَِٔسُه ا

، اوبااحسؼ، وسدی، دبع اہلل، ہبعش، اوبااحسؼ، امیلسؿ، ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

ی ة
ع

 

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ص

فآہل فملس ےک اسےنم اکی رفز لسغ رکےن ےک ابرے ںیم ذترکہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم وت رکمی یلص اہلل ہیلع 

 اےنپ رس رپ نیت رمہبت اپین ڈااتل وہں۔

، اوبااحسؼ، وسدی، دبعاہلل، ہبعش، اوبااحسؼ، امیلسؿ، ریبج نب معطم :  رافی

 

ی ة
ع

 

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، ص

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 یبنج صخش وک رس رپ سک دقر اپین ڈاانل اچےئہ؟

     428    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوجٌرف، جابز٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ٣دو٢،  :  راوی

٩ًَِ جَ  رَفٕ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َج  ٢ٕ ٩ًَِ ٣َُدوَّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  َّی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ ابٔز



 

 

ًَلَی َرأِٔسهٔ ثَََلثّا  َْ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا اَُِتَش١َ أََِفَ  اہللُ 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، وخمؽ، اوبرفعج، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق لسغ 

 رفناےت وت اےنپ رس رپ نیت رمہبت اپین ڈاےتل۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، وخمؽ، اوبرفعج، اجرب :  رافی

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

  

 ناوہاری ےس لسغ رکےن ےک فتق ایک رکان اچےئہ

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 ناوہاری ےس لسغ رکےن ےک فتق ایک رکان اچےئہ

     429    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٣ؼورب٩ ًبساٟزح٩٤، ا٣ہ ػٔیة ب٨ت طیبة، ًائظہ ػسي٘ہحش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًٔا٪، وہیب،  :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُوَهِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َة أَِخبََر٧َا ا ٔٔیَّ هٔ َػ ٩ًَِ أ٣ُِّ ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٣َِزأَ   ٩ًَِ ُهورٔ ب٨ِٔٔت َطِیَبَة  َٕ أََُِتٔش١ُ ٨ًَِٔس اٟلُّ ِی َٛ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ ّة َسأ

َٕ أَ  ِی َٛ َِٟت  ا َٗ لٔی بَٔها  ا٢َ َتَوؿَّ َٗ ُ بَٔها  أ َٕ أََتَوؿَّ ِی َٛ َِٟت  ا َٗ لٔی بَٔها  َتَوؿَّ َٓ َّٜة  َػّة ٤َ٣ُشَّ ا٢َ ُخٔذی َٔفِ َٗ ُ أ َِٟت ث٥َُّ إٔ٪َّ  َتَوؿَّ ا َٗ بَٔها 

ًَائَٔظُة ٤َٟٔا یُزٔیُس َرُسو٢ُ اہللٔ ٔل٨َِت  َٔ َٓ ٨ًََِها  َق  ٥َ َسبََّح َوأَِْعَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

أَِخبَرِتَُها ب٤َٔا یُ  َٓ ٔلَیَّ  أََخِذتَُها َوَجَبِذتَُها إ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ َّی اہللُ   زٔیُس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

نسح نب دمحم، افعؿ، فبیہ، وصنمرنب دبعارلنمح، اہم ہیفص تنب ہبیش ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن رضحت 

ےس رفاتغ ےک دعب لسغ سک رطہقی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم ناوہاری 

ےس رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت اکی ڑکٹا ےل رک ڑپکے ای رفیئ اک ہک سج ںیم کشم یگل وہ اس ےس اپیک احلص 



 

 

اپیک  رکف۔ اس اخوتؿ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم سک رطہقی ےس اپیک احلص رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت

احلص رکف۔ ہی نس رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای افر اس اخوتؿ یک اجبن ےس رہچہ ریھپ ایل۔ رضحت اعہشئ دصہقی 

 ریض اہلل ھجمس یئگ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اک وہفمؾ ایک ےہ؟ اوہنں ےن رفناای ںیم ےن اس اخوتؿ وک اینپ اجبن چنیھک ایل رھپ

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وج دصقم اھت اس وک فاحض رفنا دای۔روسؽ 

، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

 ی ة
ی

 

 تنب س

 

فی ة
 نسح نب دمحم، افعؿ، فبیہ، وصنمرنب دبعارلنمح، اہم ص

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

  

ا ء وک 

 

ض
ع
 اکی اکی رمہبت دوھانلسغ ںیم ا

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک اکی اکی رمہبت دوھان

 

ض
ع
 لسغ ںیم ا

     430    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌس، َکیب، ًبساہلل اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ًَ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ٩ِ ٣َِی٤ُو٧ََة إٔبَِزاهٔی٥َ 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟت اَُِتَش١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ یََسُه َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٟ َجهُ َوَز َش١َ ََفِ َِ َٓ َِٟح٨َابَةٔ  ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ٔ َجَشسٔه ًَلَی َرأِٔسهٔ َوَسائٔز اَق  َٓ ََلةٔ ث٥َُّ أَ أَ ُوُؿوئَُه ٠ٟٔؼَّ َِٟحائٔٔم ث٥َُّ َتَوؿَّ  بٔاِْلَِرٔق أَِو ا

 ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، اسمل نب ایب ادعجل، رکبی، دبعاہلل انب ابعس، ومیمہن، رفنایت ںیہ

افر رس فملس ےن لسغ انجتب ایک وت اینپ رشؾ اگہ وک دوھای رھپ اہھت وک زنیم رپ ای دویار رپ رزگا رھپ امنز یک رطح فوض ایک افر رھپ وپرے دبؿ 

 رپ اکی رمہبت اپین اہبای۔

 اہلل انب ابعس، ومیمہنااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، اسمل نب ایب ادعجل، رکبی، دبع :  رافی



 

 

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

  

 سج اخوتؿ اک ہچب دیپا وہ فہ سک رطہقی ےس ارحاؾ ابدنےھ

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 سج اخوتؿ اک ہچب دیپا وہ فہ سک رطہقی ےس ارحاؾ ابدنےھ

     431    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی و ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، و يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ سٌس، جٌرف ب٩ ٣ح٤س :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ َٟهُ  ُى  ِٔ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َوا٠َّٟ ُ٘ ٌِ َّی َوَي ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َیِحٌَی ب٩ُِ َس

َِٟوزَ  ٩ًَِ َححَّةٔ ا ٨َِٟاُه  َ َشأ َٓ ِبٔس اہللٔ  ًَ ا٢َ أََتِی٨َا َجابَٔز ب٩َِ  َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  رَفُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌِ َّی َج ث٨ََا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َحسَّ َٓ  َٔ ا

 ٔ ََ٘ َد َٟٔد٤ِٕص  ٥َ ََخَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ََٟسِت أَِس٤َاُئ ب٨ُِٔت ٤ًَُِیٕص اہللُ  ةٔ َو َٔ ُِٟح٠َِی َّی إَٔذا أَتَی َذا ا ُه َحً ٌَ ِج٨َا ٣َ َسةٔ َوََخَ ٌِ َ٘ ِٟ يَن ٩ِ٣ٔ ذٔی ا

ا٢َ اُِتَ  َ٘ َٓ  ٍُ َٕ أَِػ٨َ ِی َٛ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَِرَس٠َِت إ َٓ َس ب٩َِ أَبٔی بََِکٕ  ِّیٔشلٔی ث٥َُّ اِس ٣َُح٤َّ ی ث٥َُّ أَهٔل َِرٔفٔ  َت

انس  رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، ف وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دعس، رفعج نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل اناؾ دمحم ابرق ےس

 اولداع ےک ابرے ںیم وپاھچ۔ اوہن

 

ة
ح 
ھ
ں ےن رفناای اوہنں ےن اہک مہ ولگ اجرب نب دبعاہلل یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےس 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ےس ےلکن سج فتق ناہ ذی ادعقلہ ےک اپچن رفز سگرے ےھت افر مہ ولگ یھب آپ یلص اہلل 

ؾ ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ےلکن سج فتق ذفاہفیلحل ںیم دالخ وہےئ وت اامسء تنب سیمع )اہیلہ اوبرکب( وک ہچب یک فالدت وہیئگ ہک نج اک ان

یلص  دمحم نب ایب رکب اھت۔ اوہنں ےن یسک وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رفاہن ایک افر وپاھچ اب ھجم وک ایک رکان اچےیہ؟ آپ

ؾ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت لسغ رک ےک وگنلٹ ابدنھ ول۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن کیبل اکپرا )ینعی اب ارحا

 (ابدنھ ول

 رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، ف وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دعس، رفعج نب دمحم :  رافی

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



 

 

  

 لسغ ےس افرغ وہےن ےک دعب فوض ہن رکےن ےس قلعتم

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 افرغ وہےن ےک دعب فوض ہن رکےن ےس قلعتملسغ ےس 

     432    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٤ًَا٪ ب٩ حٜی٥، حش٩، ابواسحاٚ، ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، رشیَ، ابواسحاٚ، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ  :  راوی

 رضی اہلل ٬٨ًا

٤َاَ٪  َِ ا٢َ حَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ َٙ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا َحَش٩ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  ث٨ََا ب٩ِٔ َح سَّ

َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  َْ ی ث٨ََا رَشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٥َ ََل ًَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ِش١ٔ  ُِ ِٟ َس ا ٌِ ََ  ُ أ  َیَتَوؿَّ

ھا  ےس رفاتی 

 

عی

ادمح نب امثعؿ نب میکح، نسح، اوبااحسؼ، رمعف نب یلع، دبعارلنمح، رشکی، اوبااحسؼ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

  رفناےت ےھت ویکہکن لسغ رکان اکیف ےہ۔ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ رکےن ےک دعب فوض ںیہن

ھا  :  رافی

 

عی

 ادمح نب امثعؿ نب میکح، نسح، اوبااحسؼ، رمعف نب یلع، دبعارلنمح، رشکی، اوبااحسؼ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 دہ ویبویں ےس امجع رکےک اکی یہ لسغ رفنااناکی ےس زای

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 اکی ےس زایدہ ویبویں ےس امجع رکےک اکی یہ لسغ رفناان



 

 

     433    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٬٨ًا ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، َرش، اب٩ ٣ٔؼ١، طٌبہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ٣ُ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ َرِٔشٕ َوهَُو اب٩ُِ ا َسَة  ٌَ َِٟت أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٕس  َح٤َّ

 ًَ  ُٖ َیُلو َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِت أُكَیُِّب َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ ُذ كٔیّباًَائَٔظُة  ـَ ٣ّا َی٨ِ  لَی نَٔشائٔهٔ ث٥َُّ يُِؼبُٔح ٣ُِْحٔ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت

 

عی

روسؽ رکمی یلص اہلل  دیمح نب دعسمة، رشب، انب لصفم، ہبعش، اربامیہ نب دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےک اپس وہےت ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع  ہیلع فآہل فملس ےک وخوبش اگلای رکیت یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات

 فآہل فملس حبص وک ارحاؾ ابدنےھ وہےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مسج ابمرک ےس وخوبش یتکہم یھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دیمح نب دعسمة، رشب، انب لصفم، ہبعش، اربامیہ نب دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 یٹم ےس ممیت رکان

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 یٹم ےس ممیت رکان

     434    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 أٟ٘ير، جابز ب٩ ًبساہللحش٩ ب٩ اس٤اًی١ ب٩ س٠امی٪، ہی٥َ، سیار، یزیس  :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ َیزٔیَس ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َسیَّاْر  َٗ ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ أَِخبََر٧َا ا َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٘ٔير َٔ

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ٌَِٔت لٔی َٗ ٕ َوُج ًِٔب ٣َٔشيَرَة َطِهز ُت بٔاٟزُّ ِبلٔی نَُٔرِ َٗ َلُه٩َّ أََحْس  ٌِ ٥ِ يُ َٟ ًِٔلیُت َخ٤ِّشا  ُ أ

 َٟ ًََة َو ا َٔ ًِٔلیُت اٟظَّ ُ ِّی َوأ ََلةُ ُيَؼل ًٔی اٟؼَّ أَی٤َ٨َِا أَِزَرَک اٟزَُّج١َ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٓ ِبلٔی َو اِْلَِرُق ٣َِشحّٔسا َوكَُهوّرا  َٗ َم ٧َٔيیٌّ  ٌِ َُِت ٥ِ يُ ٌٔ َُ



 

 

ّة  ِو٣ٔهٔ َخاػَّ َٗ ٔلَی  ُث إ ٌَ ّة َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ یُِب َّٓ ٔلَی ا٨َّٟأض کَا  إ

نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ، مثیہ، ایسر، سیدی اریقفل، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےئگ ںیہ وج ھجم ےس لبق یسک وک انعتئ ںیہن رفناےئ ےئگ۔ افؽ وت اکی ناہ ےک ےن اراشد رفناای ھجم وک اپچن مسق ےک ااعنؾ اطع رفناےئ

ربع ےک اسھت دمد ایک ایگ وہں۔ دفرسے ہی ہک ریمے فاےطس زنیم دجسم انبیئ یئگ ےہ۔ رسیتی ابت ہی ےہ ہک ریمے فاےطس امتؾ 

 دفتل احلص ںیہن یھت( اس فہج ےس اب ریمی زنیم اپک انبیئ یئگ )ینعی ممیت یک دفتل ےس ںیم ونازا ایگ وہں سگہتش اتم وک ہی

اتم ںیم ےس سج صخش وک سج ہگج امنز اک فتق آاجےئ فہ امنز ادا رکے افر وچیھت ابت ہی ےہ ہک ھجم وک افشتع ربکی اک قح دای ایگ 

ع ااسنؿ ےک ےیل ےہ ینعی افشتع اعہم ریمے فاےطس اخص رک دی یئگ ےہ۔ اپوچنںی ابت ہی ےہ ہک ںیم وپری اکانئت افر امتؾ ینب ون

 یبن انب رک اجیھب ایگ وہں ینعی ھجم ےس ےلہپ رہ اکی ینب اخص اینپ وقؾ یک اجبن اجیھب اجات ےہ۔

 نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ، مثیہ، ایسر، سیدی اریقفل، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اکی صخش ممیت رکےک امنز ادا رکےل رھپ اس وک ادنرفؿ فتق اپین لم اجےئ؟

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش ممیت رکےک امنز ادا رکےل رھپ اس وک ادنرفؿ فتق اپین لم اجےئ؟

     435    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ٤ًزو ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ ٧آٍ، ٟیث ب٩ سٌس، بَک ب٩ سوازة، ًلاء ب٩ يشار، ابوسٌیس :  راوی

٩ًَِ بََِکٔ  ٕس  ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس  ٍٕ ٔ ثَىٔی اب٩ُِ ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشارٕ أَِخبََر٧َا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ   ٩ًَِ ب٩ِٔ َسَواَزَة 

 ٔ ًَاَز ٟ َ أََحُسه٤َُا َو أ ََٓتَوؿَّ ٔت  ِٗ َِٟو ٤َا َوَػ٠ََّیا ث٥َُّ َوَجَسا ٣َاّئ فٔی ا ٌٔیٕس أَ٪َّ َرُج٠َئِن َتَی٤َّ ٥ِ ٩ًَِ أَبٔی َس َٟ ٔت َو ِٗ َو ِٟ َؼََلتٔهٔ ٣َا کَاَ٪ فٔی ا

َّی اہللُ َشأَََل ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ٌِٔس اِْلََخُ  ا ُي ا٢َ ِْٟٔلََخٔ أ٣ََّ َٗ ََ َو ََ َػََلتُ ٨ََّة َوأَِجزَأَِت ٌِٔس أََػِبَت اٟشُّ ٥ِ يُ َٟ ا٢َ ٠َّٟٔٔذی  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  



 

 

 ٍٕ ١َُِ َسِه٥ٔ َج٤ِ ٣ٔ ََ ٠َ َٓ  أ٧ََِت 

دویمں ےن ممیت ایک افر ملسم نب رمعف نب ملسم، انب انعف، ثیل نب دعس، رکب نب وسادة، اطعء نب اسیر، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک دف آ

ز امنز ادا رکیل رھپ فتق ےک ادنر اؿ وک اپین لم ایگ۔ ای اکی صخش ےن فوض رک ایل افر امنز اک اس ےن ااعدہ رک ایل افر دفرسے صخش ےن امن

ےن اس صخش  ںیہن ولاٹیئ رھپ دفونں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےس اراشد رفناای ہک سج ےن ہک امنز ںیہن ولاٹیئ یھت ہک مت ےن تنس رپ لمع ایک )ینعی مکح رشح ایس رطہقی ےس ےہ ہک امنز اک ادا رکان 

الزؾ ںیہن( افر اہمتری امنز وہیئگ افر دفرسے صخش ےس رفناای اہمترے فاےطس دفانگ ہصح ےہ ای اہمترے فاےطس اکی رکشل اک ہصح ےہ 

 ( ہی ےہ ہک سج رطہقی ےس رکشل وک تمینغ ےک ناؽ ےس ہصح اتلم ےہ اس دقر مت وک ارج ےلم اگ)بلطم

 ملسم نب رمعف نب ملسم، انب انعف، ثیل نب دعس، رکب نب وسادة، اطعء نب اسیر، اوبدیعس :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش ممیت رکےک امنز ادا رکےل رھپ اس وک ادنرفؿ فتق اپین لم اجےئ؟

     436    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٟیث ب٩ سٌس، ٤ًيرة، بَک ب٩ سوازة، ًلاء ب٩ يشار :  راوی

٩ًَِ بََِکٔ ب٩ِٔ َسَوازَ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ  َُيِرُُه  ٤ًَٔيَرةُ َو ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ َِٟیٔث ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََلأئ َنَِرٕ   ٩ًَِ َة 

َِٟحٔسیَث  َٚ ا  ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُج٠َئِن َوَسا

 ر ےس ذموکرہ رفاتی )رمالس(  یسی رفاتی افرپ سگری ےہ۔وسدی نب رصن، دبع اہلل، ثیل نب دعس، ریمعة، رکب نب وسادة، اطعء نب اسی

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ثیل نب دعس، ریمعة، رکب نب وسادة، اطعء نب اسیر :  رافی

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



 

 

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ادا رکےل رھپ اس وک ادنرفؿ فتق اپین لم اجےئ؟اکی صخش ممیت رکےک 

     437    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، كارٚ ب٩ طہاب :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَى  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ٥ِ٠َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٓ ٕٚ أَِ٪ َرُجَّل أَِج٨ََب  ٩ًَِ كَارٔ ا أَِخبََره٥ُِ  ّٗ َبُة أَ٪َّ ٣َُدارٔ ٌِ ُط

 َٓ أَِج٨ََب َرُج١ْ آََخَ  َٓ ا٢َ أََػِبَت  َ٘ َٓ َٟهُ   َٝ ٔ ََٓذََکَ ذَٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  َتَى ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ا٢َ ٧َِحَو ُيَؼ١ِّ  َ٘ َٓ أََتاُه  َٓ َّى  ٥َ َوَػل تََی٤َّ

 َٗ ىٔی أََػِبَت ٣َا  ٌِ  ا٢َ ِْٟٔلََخٔ َي

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اطرؼ نب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش وک انجتب القح وہیئ وت اس صخش ےن امنز ںیہن زپیھ 

ےن کیھٹ ایک  رھپ فہ صخش روسؽ رکمی یک دختم ںیم احرض وہا افر فاہعق رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مت

  ایک۔افر اکی صخش یبنج وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک یھب فیہ اراشد رفناای ہک وج ےلہپ اراشد رفناای اھت ینعی مت ےن کیھٹ

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اطرؼ نب اہشب :  رافی

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

  

 ذمی اخرج وہےن رپ فوض اک ایبؿ

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 ذمی اخرج وہےن رپ فوض اک ایبؿ

     438    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ٣ی٤و٪، ٣د٠سب٩ یزیس، اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ًباض :  راوی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ًَلٔیٌّ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َتَذاََکَ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٣َِی٤ُوٕ٪ 

َّی اہللُ ِّی أَِسَتهٔی أَِ٪ أَِسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔن اْئ َوإ ِّی ا٣ِزُْؤ ٣َذَّ ٔن ًَلٔیٌّ إ ا٢َ  َ٘ َٓ اْر  َّ٤ًَ َسازُ َو ِ٘ ٔ٤ِٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٤َٟٔکَأ٪ اب٨َِتٔهٔ ٣ٔىِّی  َوا ًَ

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُه  َٟ َ ََٓذََکَ لٔی أَ٪َّ أََحَسه٤َُا َوَنٔشیُتُه َسأ ٤َا  ُٛ َیِشأَُُٟه أََحُس َٓ ٥ِ ُٛ ٤َِِٟذُی إَٔذا َوَجَسُه أََحُس ٥َ َذاَک ا

َِٟیَتَوؿَّ  ََ ٨ِ٣ُٔه َو ٔ ٔش١ِ َذٟ ِِ ٠َِی َٓ ٪َ ًَلَی ُس٠َامِیَ  ُٖ ََلةٔ أَلِختََٔل ُوُؿؤئ اٟؼَّ َٛ ََلةٔ أَِو  ِ ُوُؿوئَهُ ٠ٟٔؼَّ  أ

یلع نب ومیمؿ، دلخمنب سیدی، انب رججی، اطعء، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع افر رضحت امعرےن آسپ ںیم ابت تیچ یک 

افر ںیم اس ہلئسم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  وت رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفاینا ےھجم تہب زایدہ ذمی آیت ےہ

درایتف رکےن ےس رشؾ وسحمس رکات وہں اس ےئل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی ریمے اکنح ںیم ےہ نکیل مت 

ر امعر نب ایرس ںیم ےس( وکیئ دفونں ںیم ےس وکیئ صخش ہلئسم درایتف رکےل وت ںیم ےن انس ہک اؿ دفونں ںیم ےس )دقماد نب اوسد اف

صخش ہی ہلئسم درایتف رکے نان ہچ اؿ رضحات ںیم ےس یسک ےن ہی ہلئسم درایتف ایک نکیل ںیم وھبؽ ایگ ہک ہلئسم درایتف رکےن 

 فاےل وکؿ اصبح ےھت؟ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش وک ااسی وہ ہک اافتؼ ےس

 اس ےک ذمی لکن آےئ وت اس وک اچےیہ ہک اس وک دوھ ڈاےل رھپ امنز یک رطح اک فوض رک ےل۔

 یلع نب ومیمؿ، دلخمنب سیدی، انب رججی، اطعء، انب ابعس :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 اخرج وہےن رپ فوض اک ایبؿذمی 

     439    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبسة، س٠امی٪، ا٤ًع، حِیب ب٩ ابی ثابت، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض، ًلی رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت  ٤ًَُِع  َ ُ٪ اِْل ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِٔیَسةُ  ث٨ََا  سَّ



 

 

ََٓشأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػ  أ٣ََزُِت َرُجَّل  َٓ اّئ  ٨ُِت َرُجَّل ٣َذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِه  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ًَبَّإض  َّی اہلل٩ًَُِ اب٩ِٔ  ا٢َ  ل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

ُِٟوُؿوُئ   ٓٔیهٔ ا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک تہب 

 

عی

دمحم نب احمت، دبعة، امیلسؿ، اشمع، بیبح نب ایب باتب، دیعس نب ریبج، انب ابعس، یلع ریض اہلل 

ابت اک ذترکہ رکف نان ہچ اؿ  زایدہ ذمی آیت یھت ںیم ےن اکی صخش ےس اہک ہک مت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس

اصبح ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس ہلئسم اک ذترکہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ذمی ںیم 

 رصػ فوض رکان اکیف ےہ۔

ھا  دمحم نب احمت، دبعة، امیلسؿ، اشمع، بیبح نب ایب باتب، دیعس نب ریبج، انب ابعس، یلع :  رافی

 

عی

 ریض اہلل 

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 ذمی اخرج وہےن رپ فوض اک ایبؿ

     440    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طٌبہ، س٠امی٪، ا٤ًع، ٨٣ذرہ، ٣ح٤س ب٩ ًلی، ًلی رضی اہلل ٬٨ًا٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس ب٩ حارث،  :  راوی

ا٢َ أَِخبَرَ  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٤ًَُِع  َ ُ٪ اِْل نٔی ُس٠َامِیَ

ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُت ٨ِ٣ُٔذّرا  ٌِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َس٤ٔ َّی اہللُ  ا٢َ اِسَتِحَیِیُت أَِ٪ أَِسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِه  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ًَلٓٔیٕ 

 ٕ َٜيِر ُ ًَلَی ب  ُٖ ُِٟوُؿوُئ أَلِختََٔل ا٢َ ٓٔیهٔ ا َ٘ َٓ َٟهُ  َ َشأ َٓ َساَز  ِ٘ ٔ٤ِٟ أ٣ََزُِت ا َٓ َٓاك٤ََٔة  ٤َِِٟذٔی ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ   ٩ًَِ ا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رشؾ فایح دمحم

 

عی

 نب دبعاالیلع، اخدل نب احرث، ہبعش، امیلسؿ، اشمع، ذنمرہ، دمحم نب یلع، یلع ریض اہلل 

یک فہج ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذمی ےس قلعتم ہلئسم ولعمؾ رکےن ںیم رشؾ وسحمس وہیئ ویکہکن اف ہم 

 ےس ںیم ےن رضحت دقماد ےس اہک وت اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم ریمی وکنمہح ںیھت اس فہج



 

 

 درایتف رفناای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اس ںیم فوض )اکیف( ےہ۔

ھا  دمحم نب دبعاالیلع، اخدل نب احرث، ہبعش، امیلسؿ، اشمع، ذنمرہ، دمحم نب یلع،  :  رافی

 

عی

 یلع ریض اہلل 

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 ذمی اخرج وہےن رپ فوض اک ایبؿ

     441    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ بٜير، س٠امی٪ ب٩ يشار، ًبساہلل اب٩ ًباضاح٤س ب٩ ًیسی، اب٩ وہب، ٣ِخ٣ة  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب  ٕ َٜيِر ُ ٣َُة ب٩ُِ ب ٨َاَها أَِخبََرنٔی ٣َِِخَ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب َوَذََکَ ک٤َٔ٠َّة ٣َ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔیَسی  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ یهٔ 

ًَلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ا٢َ  اب٩ِٔ  َ٘ َٓ ٤َِِٟذٔی  ٩ًَِ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِشأَُٟهُ  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َساَز إ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٨ِهُ أَِرَس٠ُِت ا ًَ

ٍِ ٩ِ٣ٔ أَبٔیهٔ َطِیّئا ٥ِ َيِش٤َ َٟ ٣َُة  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َِِخَ ا٢َ أَبُو  َٗ  ََ َج ِح ََفِ ـَ ِ َواِن أ  َتَوؿَّ

 

 

نب ریکب، امیلسؿ نب اسیر، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دقماد وک دختم ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخممة

وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ذمی ےس قلعتم ہلئسم درایتف رکےن ےک ابرے ںیم اجیھب۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 رفناای مت فوض رکول افر رشؾ اگہ دوھ ڈاول۔

 نب ریکب، امیلسؿ نب اسیر، دبعاہلل انب ابعسادمح  :  رافی

 

 نب یسیع، انب فبہ، رخممة

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 ذمی اخرج وہےن رپ فوض اک ایبؿ



 

 

     442    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٟیث ب٩ سٌس، بٜيرب٩ اطخ، س٠امی٪ ب٩ يشار :  راوی

 ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ٕس  ٌِ َِٟیٔث ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أَِرَس١َ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٗ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ُس٠َامِیَ

٩ًَِ اٟزَّ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِشأَُُٟه  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َساَز إ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٨ًَِهُ ا ا٢َ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ ٤َِِٟذَی  ُج١ٔ َیحُٔس ا

 ِ أ ُه ث٥َُّ َٟٔیَتَوؿَّ ٔش١ُ َذََکَ ِِ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

رصن، دبع اہلل، ثیل نب دعس، ریکبنب اجش، امیلسؿ نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن رضحت دقمار وک رضحت روسؽ وسدی نب 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ذمی ےس قلعتم مکح رشع درایتف رکےن ےک فاےطس اجیھب۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 افر فوض رک ول۔ ےن رفناای مت اینپ رشؾ اگہ دوھ ڈاول

 نب رصن، دبعاہلل، ثیل نب دعس، ریکبنب اجش، امیلسؿ نب اسیر وسدی :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 ذمی اخرج وہےن رپ فوض اک ایبؿ

     443    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًتبہ ب٩ ًبساہلل، ٣اَٟ، ابونرض، س٠امی٪ ب٩ يشار :  راوی

َ٪ بِ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ   ٍُ َٕ َوأ٧ََا أَِس٤َ ٔ ًَلَی ٣َاٟ َئ  ا٢َ رُقٔ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ بِ أَِخبََر٧َا ًُتَِبُة ب٩ُِ  َساز ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا ٔ ٩ٔ َيَشإر  ٩ٔ اِْلَِسَوز

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَِهُ أ٣َََزُه أَِ٪ َيِشأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٔ ٤َِٟزِأَة ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ إَٔذا َز٧َا ٩ِ٣ٔ ا  

إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی اب٨ََِتُه َوأ٧ََا أَِسَتِحٌٔ  َٓ ٤َِِٟذُی  َد ٨ِ٣ُٔه ا َِخَ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َشأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ُه  َٟ َ ی أَِ٪ أَِسأ



 

 

 ٔ ََلة ِ َوُؿوئَهُ ٠ٟٔؼَّ أ َِٟیَتَوؿَّ َجُه َو ِح ََفِ ـَ ٠َِی٨ِ َٓ  ََ ٔ ٥ِ َذٟ ُٛ  إَٔذا َوَجَس أََحُس

یلع ےن رضحت دقمار نب اوسد ےس اہک ہک مت رضحت ہبتع نب دبع اہلل، ناکل، اوبرضن، امیلسؿ نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذمی ےس قلعتم ہلئسم درایتف رکف ہک سج فتق وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اپس اجےئ افر اس 

 فآہل فملس یک یک ذمی اخرج وہ اجےئ وت اس صخش وک ایک رکان اچےیہ؟ ویکہکن ریمے اکنح ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

اصازبادی ںیہ اس فہج ےس ھجم وک ہی ہلئسم درایتف رکےت وہےئ ایح وسحمس وہیت ےہ۔ رضحت دقماد ےن رضحت روسؽ رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش وک اس مسق اک 

فہ اینپ رشؾ اگہ وک دوھ ڈاےل اس ےک دعب اس وک فوض رکان اچےیہ افر اس رطح فوض رکے ہک اسیج فوض امنز ےک فاےطس رکات  اافتؼ وہ وت

 ےہ۔

 ہبتع نب دبعاہلل، ناکل، اوبرضن، امیلسؿ نب اسیر :  رافی

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

  

 سج فتق وکیئ صخش دنین ےس دیبار وہ وت اس وک فوض رکان اچےئہ

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق وکیئ صخش دنین ےس دیبار وہ وت اس وک فوض رکان اچےئہ

     444    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ٤ًزا٪ ب٩ یزیس، اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل، اوزاعی، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ اٟزُّهِزٔیُّ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ سَّ

ا٢َ حَ  َٗ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ثَىٔی َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٥ِ ٩ِ٣ٔ ُٛ ا٦َ أََحُس َٗ ٥َ إَٔذا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبُو هَُزیَِزَة  سَّ

٥ِ ََل یَِس  ُٛ إٔ٪َّ أََحَس َٓ ٠َِیَها ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا  ًَ  َْ َّی ُيرِفٔ ََل یُِسخ١ِٔ یََسُه فٔی اِْل٧َٔأئ َحً َٓ ِی١ٔ   َتِت یَُسهُ رٔی أَی٩َِ بَاا٠َّٟ



 

 

رمعاؿ نب سیدی، اامسلیع نب دبع اہلل، افزایع، دمحم نب ملسم زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش رات ںیم دنین ےس دیبار وہ وت اس وک اانپ اہھت ربنت ںیم ںیہن 

 اچےیہ ہک سج فتق کت ہک فہ صخش اس رپ دف رمہبت ای نیت رمہبت اپین ہن اہب ےل۔ اک ےئ ہک ولعمؾ ںیہن ہک اس اک اہھت سک ہگج راہ ڈاانل

 ینعی رات ںیم وسےت فتق سک سک ہگج اہھت زپا۔

 رمعاؿ نب سیدی، اامسلیع نب دبعاہلل، افزایع، دمحم نب ملسم زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق وکیئ صخش دنین ےس دیبار وہ وت اس وک فوض رکان اچےئہ

     445    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َکیب، ًبساہلل اب٩ ًباضٗتیبہ، زاؤز، ٤ًزو،  :  راوی

ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ  ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ث٨ََا َزاُوزُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ َذاَت أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 َّ ََٓؼل ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔهٔ  ٠َىٔی  ٌَ َح َٓ  ٔ ٩ًَِ َيَشارٔه ٤ُِت  ُ٘ َٓ ِی٠َٕة  ِ ٣ُِدَتََرْ َٟ أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ َّی َو ََٓؼل ٤َُِٟؤذُِّ٪  َحائَهُ ا َٓ َس  َٗ ٍَ َوَر  ی ث٥َُّ اِؿَلَح

ہبیتق، داؤد، رمعف، رکبی، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ابںیئ اجبن ڑھکا وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک داںیئ اجبن رک ایل اسھت امنز ادا یک وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا یک افر ٹیل رک اؿ وک دنین آیئگ اس ےک دعب ؤمذؿ آایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 امنز ادا رفنایئ افر فوض ںیہن رفناای۔

 د، رمعف، رکبی، دبعاہلل انب ابعسہبیتق، داؤ :  رافی

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

  



 

 

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق وکیئ صخش دنین ےس دیبار وہ وت اس وک فوض رکان اچےئہ

     446    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ كٔاوی، ایوب، ابوَٗلبة، ا٧ص :  راوی

ث٨ََا أَیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیُّ  َٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟلُّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أَِخبََر٧َا َي ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  وُب 

ُِٗس َرُسو٢َ اہللٔ ِٟيَرِ ِٖ َو ٠َِی٨ََِرٔ َٓ ٥ِ فٔی َػََلتٔهٔ  ُٛ َص أََحُس ٌَ ا٢َ إَٔذا َن َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ة
ی 
وقعیب نب اربامیہ، دمحم نب دبعارلنمح افطفی، اویب، اوبالق

ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش امنز ںیم افےنھگن گل اجےئ وت اس وک ےلچ اجان اچےیہ افر وس اجان اچےیہ ویکہکن ےن اراشد رفناای مت ولوگں 

 افھگن یک احتل ںیم امنز ادا رکان رتہب ںیہن ےہ۔

، اسن :  رافی

 

ة
ی 
 وقعیب نب اربامیہ، دمحم نب دبعارلنمح افطفی، اویب، اوبالق

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

  

 رشؾ اگہ وھچےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ اگہ وھچےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

     447    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوًبساٟزح٩٤، ْعوہ، ََّسہ ب٨ت ػٔوا٪ٗتیبہ، سٔیا٪، ًبساہلل يٌىی اب٩ ابوبَک،  :  راوی

ِبٔس  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ ًَلَی أَثَزٔهٔ  ا٢َ  َٗ ىٔی اب٩َِ أَبٔی بََِکٕ  ٌِ ِبٔس اہللٔ َي ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٨ُِٔ٘ه  َِ ُ ٥ِ أ َٟ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو



 

 

َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ َة  ِ ََُِّسَ أ ٠َِیَتَوؿَّ َٓ َجهُ  ٥َ ٩ِ٣َ ٣َصَّ ََفِ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  ہللُ 

ہبیتق، ایفسؿ، دبعاہلل ینعی انب اوبرکب، اوبدبعارلنمح، رعفہ، رسبہ تنب وفصاؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 رکے۔ فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک وج صخش اینپ رشؾ اگہ وک وھچےئ اس وک اچےیہ ہک فوض

 ہبیتق، ایفسؿ، دبعاہلل ینعی انب اوبرکب، اوبدبعارلنمح، رعفہ، رسبہ تنب وفصاؿ :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ اگہ وھچےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

     448    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسی، ٣ح٤س ب٩ سواء، طٌبہ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ ب٩ زبير، ََّسة ب٨ت ػٔوا٪ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ُس ب٩ُِ َسَوإئ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َة أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ٩ًَِ ََُِّسَ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ُْعِ

َِٓضی أَحَ  ا٢َ إَٔذا أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َواَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِٔ ِ ب٨ِٔٔت َػ أ ٠َِیَتَوؿَّ َٓ ٔجهٔ  ٔلَی ََفِ ٔ إ ٥ِ بَٔیٔسه ُٛ  ُس

رمعاؿ نب ومیس، دمحم نب وساء، ہبعش، رمعم، زرہی، رعفہ نب زریب، رسبة تنب وفصاؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 اس وک اچےیہ ہک فہ فوض ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش اانپ اہھت رشؾ اگہ کت اچنہپےئ

 رکے۔

 رمعاؿ نب ومیس، دمحم نب وساء، ہبعش، رمعم، زرہی، رعفہ نب زریب، رسبة تنب وفصاؿ :  رافی

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 قلعتمرشؾ اگہ وھچےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس 

     449    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ْعوہ ب٩ زبير :  راوی

ِٟحَ  ٩ًَِ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ُِٟوُؿوُئ ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا  ا٢َ ا َٗ َّهُ  ٥َٜٔ أ٧َ

َوةُ  أَِرَس١َ ُْعِ َٓ َواَ٪  ِٔ ةُ ب٨ُِٔت َػ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ أَِخبََرِت٨ٔیهٔ ََُِّسَ َ٘ َٓ ََکٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ٣َصِّ اٟذَّ َّی اہللُ  َِٟت َذََکَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ

ََکٔ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ ٣َصِّ اٟذَّ َ٘ َٓ ُ ٨ِ٣ٔهُ  أ  یَُتَوؿَّ

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک رمفاؿ نب مکح ےن ایبؿ ایک ہک رشؾ اگہ وھچےن ےس فوض الزیم ےہ افر رفناای 

تنب وفصاؿ ےن اس فاہعق وک ایبؿ رفناای ہک رضحت رعفہ ےن یسک وک رضحت رسبہ ےک اپس اجیھب۔ رسبہ ےن اہک ہک ھجم ےس رضحت رسبہ 

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ابوتں اک ذترکہ رفناای ہک نج ےس فوض رکان الزؾ وہات ےہ وت اراشد رفناای ہک رشؾ 

 اگہ وک وھچےن ےس فوض رکان الزؾ ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ نب زریب :  فیرا

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

  

 لسغ اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ اگہ وھچےن ےس فوض وٹٹ اجےن ےس قلعتم

     450    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌی ب٩ سٌیس، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ََّسة ب٨ت ػٔوا٪ :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبٔی  َٗ َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َواَ٪ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِٔ َة ب٨ِٔٔت َػ َُِّسَ  َ٩ًَِ



 

 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  َوَة ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ا٢َ أَبُو  َٗ  َ أ َّی یََتَوؿَّ ِّی َحً َََٓل ُيَؼل ُه  ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َصَّ َذََکَ َٗ ٥ِ هٔ َوَس٥ََّ٠  َٟ

 ٥ُ٠ًَِ الَی أَ ٌَ ََ َِٟحٔسیَث َواہللُ ُسِبَحا٧َُه َو ٍِ ٩ِ٣ٔ أَبٔیهٔ َهَذا ا  َيِش٤َ

ة تنب وفصاؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااحسؼ نب وصنمر، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب رعفہ، رسب

 اراشد رفناای وج صخش اینپ رشؾ اگہ وک وھچےئ وت اس وک اچےیہ ہک فہ صخش امنز ہن زپےھ بج کت فوض ہن رکےل۔

 ااحسؼ نب وصنمر، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب رعفہ، رسبة تنب وفصاؿ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ : ابب

 رفتیض امنز

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رفتیض امنز

     451    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ا٧ص ب٩ ٣اَٟ يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ سٌیس، ہظا٦ اٟسستوائی، ٗتازہ، :  راوی

ا٢َ  َٗ ِسَتَوائٔیُّ  ث٨ََا هَٔظا٦ْ اٟسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َي َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا   َحسَّ

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  َة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ َؼ ٌِ َٔ ب٩ِٔ َػ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  َٕ ٔ َب١َ ٣َاٟ ِٗ َوأ٪ إٔذِ أَ ِ٘ َی ِٟ َِِِٟیٔت بَيَِن ا٨َّٟائ٥ٔٔ َوا ا٢َ بَِی٨َا أ٧ََا ٨ًَِٔس ا َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

 ٔ َّٙ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّْٟحٔ إ َظ َٓ أُتٔیُت بَٔلِشٕت ٩ِ٣ٔ َذَهٕب ٣َِْلَ٪ ح٤َِّٜٔة َوإٔی٤َا٧ّا  َٓ ََلثَةٔ بَيَِن اٟزَُّج٠َئِن  ََّ َش١َ أََحُس اٟ َِ َٓ َِٟبِل٩ٔ  ِّٚ ا لَی ٣ََزا

 َ٘ ِٟ ِ ا ِٟٔح٤َارٔ ث٥َُّ ا٧ َٚ ا ِو َٓ ١ٔ َو ِِ َِٟب ٠ًََِیهٔ ٠َِب ب٤َٔأئ َز٣ِز٦ََ ث٥َُّ ٠٣َُٔئ ح٤َِّٜٔة َوإٔی٤َا٧ّا ث٥َُّ أُتٔیُت بَٔسابَّٕة زُوَ٪ ا ٍَ ٔجبِرٔی١َ  ُت ٣َ ِ٘ َل٠َ

 ٌَ ا٢َ ٔجبِرٔی١ُ ٗٔی١َ َو٩ِ٣َ ٣َ َٗ ٘ٔی١َ ٩ِ٣َ هََذا  َٓ ٧َِیا  ٤َاَئ اٟسُّ أََتِی٨َا اٟشَّ َٓ ََل٦  َِٟیهٔ ٣َزَِحّبا اٟشَّ ٔ ِس أُِرٔس١َ إ َٗ ْس ٗٔی١َ َو ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ  ََ



 

 

ََ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٕ  ٔ ا٢َ ٣َزَِحّبا ب َٗ ٠َِیهٔ  ًَ ٤ُِت  َش٠َّ َٓ ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ًَلَی آَز٦َ  أََتِیُت  َٓ ٤َِٟحٔیُئ َجاَئ  ٥َ ا ٌِ ٔ ٤َاَئ  بٔهٔ َون َو٧َٔيٓیٕ ث٥َُّ أََتِی٨َا اٟشَّ

ا َٗ ا٧َٔیَة ٗٔی١َ ٩ِ٣َ َهَذا  ََّ ٠َِیه٤َٔا اٟ ًَ َش٤َِّ٠ُت  َٓ ًَلَی َیِحٌَی َؤًیَسی  أََتِیُت  َٓ  ََ ٔ ١َُِ َذٟ ٔ٤ َٓ ْس  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ  ََ ٌَ ٢َ ٔجبِرٔی١ُ ٗٔی١َ َو٩ِ٣َ ٣َ

ا٢َ ٔجبِرٔی١ُ ٗٔی١َ َو  َٗ َة ٗٔی١َ ٩ِ٣َ َهَذا  ََ ٔ اٟ ََّ ٤َاَئ اٟ ََ ٩ِ٣ٔ إَٔر َو٧َٔيٓیٕ ث٥َُّ أََتِی٨َا اٟشَّ ٔ اََل ٣َزَِحّبا ب َ٘ َٓ ٌَ ١َُِ ٩ِ٣َ ٣َ ٔ٤ َٓ ْس  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ  ََ

ََ ٩ِ٣ٔ إَٔر َو٧َٔيٓیٕ ث٥َُّ أََتیِ  ٔ ا٢َ ٣َزَِحّبا ب َٗ ٠َِیهٔ  ًَ ٤ُِت  َش٠َّ َٓ ََل٦  ٠ًََِیهٔ اٟشَّ  َٕ ًَلَی یُوُس أََتِیُت  َٓ  ََ ٔ ١َُِ َذٟ ٔ٤ َٓ َة  ٌَ ٤َاَئ اٟزَّأَ ٨َا اٟشَّ

َش٤َِّ٠ُت  َٓ ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ًَلَی إِٔزرٔیَص  أََتِیُت  َٓ  ََ ٔ َِٟدا٣َٔشَة َذٟ ٤َاَئ ا ََ ٩ِ٣ٔ إَٔر َو٧َٔيٓیٕ ث٥َُّ أََتِی٨َا اٟشَّ ٔ ا٢َ ٣َزَِحّبا ب َ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ 

 ُ ََ ٩ِ٣ٔ إَٔر َو٧َٔيٓیٕ ث ٔ ا٢َ ٣َزَِحّبا ب َٗ ٠َِیهٔ  ًَ َش٤َِّ٠ُت  َٓ ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ًَلَی هَاُروَ٪  أََتِیُت  َٓ  ََ ٔ ١َُِ َذٟ ٔ٤ ازَٔسَة َٓ ٤َاَئ اٟشَّ ٥َّ أََتِی٨َا اٟشَّ

ََ ٩ِ٣ٔ إَٔر َو٧َٔيٓیٕ َٓ  ٔ ا٢َ ٣َزَِحّبا ب َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َش٤َِّ٠ُت  َٓ ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ًَلَی ٣ُوَسی  ََ ث٥َُّ أََتِیُت  ٔ ١َُِ َذٟ ا َجاَوِزتُهُ بَکَی ٗٔی١َ ٣َا ٤ٔ َّ٤٠ََٓ

تٔهٔ  سٔی یَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٌِ ََ َتُه  َِ ٌَ ََ َّٟٔذی  ََل٦ُ ا ُِ ِٟ ا٢َ َیا َربِّ هََذا ا َٗ  ََ ی ٜٔ ًٔی ث٥َُّ  یُِب ا یَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َّ١ُ ٤٣ٔ ـَ ِٓ ثَرُ َوأَ ِٛ َِٟح٨ََّة أَ ا

ا َ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ  ٤ُِت  َش٠َّ َٓ ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ًَلَی إٔبَِزاهٔی٥َ  أََتِیُت  َٓ  ََ ٔ ١َُِ َذٟ ٔ٤ َٓ َة  ٌَ أَ ٤َاَئ اٟشَّ ََ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٕ َو٧َٔيٓیٕ أََتِی٨َا اٟشَّ ٔ ٢َ ٣َزَِحّبا ب

َِِٟیِ  ٍَ لٔی ا ٔ َٕ ث٥َُّ ُرٓ ٠َ٣َ َٕ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ِّی ٓٔیهٔ ک١َُّ َیِو٦ٕ َسِب ٤ُوُر ُيَؼل ٌِ ٤َِٟ َِِِٟیُت ا ا٢َ َهَذا ا َ٘ َٓ ُِٟت ٔجبِرٔی١َ  َ ََٓشأ ٤ُوُر  ٌِ ٤َِٟ ُجوا  ُت ا إَٔذا ََخَ َٓ

 ُ١َِ َها ٣ٔ ُ٘ إَٔذا ٧َِب َٓ ٨ِ٤َُِٟتَهی  ِت لٔی ٔسِسَرةُ ا ٌَ ٔ ٠َِیه٥ِٔ ث٥َُّ ُرٓ ًَ وزُوا ٓٔیهٔ آَٔخَ ٣َا  ٌُ ٥ِ َي َٟ ١َُِ آَذأ٪  ٨ِ٣ُٔه  َُٗها ٣ٔ ٕ َوإَٔذا َوَر ََٗٔل٢ٔ َهَحز

ا َ٘ َٓ ُِٟت ٔجبِرٔی١َ  َ َشأ َٓ ُة أ٧ََِهإر ٧َِهَزأ٪ بَاك٨َٔأ٪ َو٧َِهَزأ٪ َهاهَٔزأ٪  ٌَ ََ َی٠َٔة َوإَٔذا فٔی أَِػ٠َٔها أَِر ٔٔ ِٟ ا ا َِٟح٨َّٔة َوأ٣ََّ فٔی ا َٓ َِٟباك٨َٔأ٪  ا ا ٢َ أ٣ََّ

ِٟبَُلاُئ َوا٨َّٟ  ا َٓ اهَٔزأ٪  ًَلَیَّ اٟوَّ َؿِت  ٠ُُِٗت َُفٔ َت  ٌِ ا٢َ ٣َا َػ٨َ َ٘ َٓ ًَلَی ٣ُوَسی  أََتِیُت  َٓ ًَلَیَّ َخ٤ُِشوَ٪ َػََلّة  َؿِت  ِی١ ث٥َُّ َُفٔ

ََٟحٔة َوإٔ٪َّ  ا ٌَ ٤ُِٟ ائٔی١َ أََطسَّ ا َِٟحُت بَىٔی إرِٔسَ ًَا ِّی  ٔن ََ إ ٥ُ٠ًَِ بٔا٨َّٟأض ٨ِ٣ٔ ِّی أَ ٔن ا٢َ إ َٗ ٩َِٟ َخ٤ُِشوَ٪ َػََلّة   ََ َت ٍِ أ٣َُّ اِرٔج َٓ  ََ ٔ وا ذَٟ ُ٘ یُٔلی

 ََ ٠ََها أَِر ٌَ َح َٓ ًَىِّی   َٕ ِّٔ ُِٟتُه أَِ٪ یَُد َ َشأ َٓ ِّی  ٔلَی َرب ُت إ ٌِ َج ََ ََفَ ٨ِ ًَ  َٕ ِّٔ ُِٟه أَِ٪ یَُد َ َٓاِسأ  ََ ٔلَی َربِّ ٠َِیهٔ إ ًَ ٔلَی ٣ُوَسی  ُت إ ٌِ ٌٔيَن ث٥َُّ َرَج

 َٓ ٌٔيَن  ََ ٠ََها أَِر ٌَ ٠ُُِٗت َج َت  ٌِ ا٢َ ٣َا َػ٨َ َ٘ َٓ ََل٦  ٠ََها ثَََلثٔيَن اٟشَّ ٌَ َح َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ ِّی  ٔلَی َرب ُت إ ٌِ َج َٟتٔهٔ اِْلُولَی ََفَ ا َ٘ ١ََِ ٣َ ا٢َ لٔی ٣ٔ َ٘

 َٓ ِّی  ٔلَی َرب ُت إ ٌِ َج َٟتٔهٔ اِْلُولَی ََفَ ا َ٘ ١ََِ ٣َ ا٢َ لٔی ٣ٔ َ٘ َٓ أَِخبَرِتُهُ  َٓ ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ًَلَی ٣ُوَسی  أََتِیُت  ًَرِشَ َٓ ی٩َ ث٥َُّ  ٠ََها ًرِٔشٔ ٌَ ّة ث٥َُّ َح

ِّی أَِسَتهٔی ٩ِ٣ٔ َر  ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ َٟتٔهٔ اِْلُولَی  ا َ٘ ١ََِ ٣َ ا٢َ لٔی ٣ٔ َ٘ َٓ ََل٦  ٠ًََِیهٔ اٟشَّ ًَلَی ٣ُوَسی  أََتِیُت  َٓ َِٟیهٔ َخ٤َِشّة  ٔ ٍَ إ َّ َوَج١َّ أَِ٪ أَِرٔج ًَز ِّی  ب

٩ًَِ ًَٔبازٔی َوأَِجزٔی ُت  ِٔ َّٔ ًٔی َوَخ ـَ ي ِیُت ََفٔ ـَ ِس أ٣َِ َٗ ٨ُوزَٔی أَِ٪  أَٟها َٓ ََ ًَرِشَ أ٣َِ َِٟحَش٨َةٔ   بٔا

 عہ ےس 
صع
وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، اشہؾ ادلوتسایئ، اتقدہ، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت ناکل نب 

ےک اعمل ںیم افر  انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ںیم تیب اہلل رشفی ےک زندکی اھت افر ںیم دنین



 

 

اجےنگ ےک اعمل ےک درایمؿ اھت ہک اس دفراؿ اکی آدیم دف آدویمں ےک درایمؿ ںیم آایگ )رماد رفہتش ےہ( افر اس ہگج وسےن اک 

اکی تشط الای ایگ وج ےک تمکح افر اامیؿ ےس رپ اھت وت ریما ہنیس اچک ایک ایگ افر ریما ہنیس قلح ےس ےل رک ٹیپ کت اچک ایک ایگ افر 

ا بلق ززمؾ ےک اپین ےس دوھای ایگ اس ےک دعب ریما ہنیس تمکح افر اامیؿ ےس رھب دای ایگ اس ےک دعب ریمے اسےنم اکی اجونر آای ریم

وج ہک رچخ ےس وھچاٹ افر دگےھ ےس ڑبا اھت افر ںیم رضحت ربجالیئ ےک اسھت رفاہن وہایگ افر ےلہپ آامسؿ رپ وج ہک داین ےس رظن آات ےہ 

ےک رہپہ دار ےن اہک ہک وکؿ ےہ؟ وت رضحت ربجالیئ ےن رفناای ںیم ربجالیئ وہں۔ اوہنں ےن درایتف ایک ہک  فاہں اچنہپ۔ فاہں

اہمترے اسھت افر وکؿ ےہ؟ رضحت ربجالیئ ےن رفناای ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ اؿ رہپہ دارفں ےن درایتف ایک ہک ایک فہ 

دوعت دی یئگ ےہ )اوہنں ےن رفناای ہک یج اہں( رھپ اؿ رہپہ دارفں ےن اہک ہک رمةح ینعی  البےئ ےئگ ںیہ ینعی اؿ وک اس ہگج آےن یک

وخش آدمدی )ہی ہلمج الہ رعب اک ہلمج ےہ وج ہک فہ رضحات امہمؿ یک آدم ےک وخیش ےک ومعق رپ وبےتل ںیہ۔ اس ہلمج اک بلطم ہی 

ںیہ ہک رھپ ںیم رضحت آدؾ یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن  ےہ ہک مت اشکدہ افر رتہبنی ہگج آےئگ وہ( رضحت ربجالیئ رفناےت

اؿ وک السؾ ایک اوہنں ےن رفناای رمةح اے اصبح زادے افر اے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! رھپ مہ دفونں دفرسے آامسؿ رپ ےچنہپ 

 وہں۔ رہپہ دارفں افر احم نیظ ےن اس ہگج یھب مہ ےس درایتف ایک ہک وکؿ آای ےہ؟ رضحت ربجالیئ ےن رفناای ہک ںیم ربجالیئ

رعض ایک ہک اہمترے اسھت وکؿ ےہ؟ اوہنں ےن رفناای ریمے اسھت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ رھپ ایس رطہقی ےس اہک ینعی 

یئگ ےہ۔ رھپ  درایتف ایک ایگ ہک فہ البےئ ےئگ ںیہ ینعی اؿ وک دوعت دی یئگ ےہ رضحت ربجالیئ ےن رفناای ہک یج اہں اؿ وک دوعت دی

اوہنں ےن رمةح رفناای افر رفناای ہک تہب رتہب ےہ رشتفی ےل آںیئ رھپ ںیم ییحی افر رضحت ٰیسیع یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ وک 

 ایگ السؾ ایک اوہنں ےن رفناای ہک رمةح اھبیئ افر ینب )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( رھپ مہ ولگ رسیتے آامسؿ رپ ےئگ فاہں یھب درایتف ایک

ہک وکؿ ےہ؟ ربجالیئ ےن اہک ہک اہمترے اسھت وکؿ ےہ؟ اہک ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ ایس رطح ےس اہک ہک رھپ رضحت 

ویفس یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ وک السؾ ایک اوہنں ےن اہک رمةح اے اھبیئ افر امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ مہ ولگ 

رپ ےئگ۔ فاہں یھب ایس رطح ےس اعمہلم وہا رھپ ںیم رضحت ادرسی یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن اؿ وک السؾ ایک وچےھت آامسؿ 

اوہنں ےن رفناای اھبیئ اصبح افر امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ اس ےک دعب مہ دفونں اپوچنںی آامسؿ رپ ےچنہپ اس اقمؾ رپ یھب 

 افر ںیم رضحت اہرفؿ ےک زندکی اچنہپ افر اؿ وک السؾ ایک۔ اوہنں ےن رفناای وخش آدمدی! اے امہرے اسھت یہی اعمہلم شیپ آای

امہرے اھبیئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ رھپ مہ ولگ ےٹھچ آامسؿ رپ ےئگ فاہں یھب ایس رطہقی ےس فاہعق شیپ وہا رضحت ومٰیس یک 

رفناای وخش آدمدی اے امہرے اھبیئ افر امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج  دختم ںیم احرض وہا افر اؿ وک السؾ ایک۔ اوہنں ےن

فتق ںیم آےگ یک رطػ الچ وت فہ رفےن گل ےئگ۔ اؿ ےس درایتف ایک ایگ ہک آپ ویکں رف رےہ ںیہ؟ رفناای ہک ہی ونوجاؿ ہک سج وک 

اتم ےس زایدہ افر رتہب ولگ تنج ںیم دالخ وہےگ۔ آپ ےن داین ںیم ریمے آےگ دعب یبن ابن رک اجیھب اؿ یک اتم ںیم ےس ریمی 



 

 

اہیں کت ہک مہ ولگ اسوتںی آامسؿ رپ چنہپ ےئگ فاہں رپ یھب ایس رطےقی ےس مہ ےس وساالت ےئک ےئگ۔ رھپ ںیم رضحت اربامیہ ےک 

فآہل فملس وخش آدمدی اس  زندکی اچنہپ ںیم ےن اؿ وک السؾ ایک اوہنں ےن رفناای اے ریمے ےٹیب وخش آدمدی افر اے یبن یلص اہلل ہیلع

ےک دعب ےھجم تیب اومعملر یک زایرت رکایئ یئگ )تیب اومعملر رفوتشں اک ہلبق ےہ( ںیم ےن رضحت ربجالیئ انیم ےس درایتف ایک ہک ہی 

ز ادا رفنا رک ایک ےہ؟ رضحت ربجالیئ ےن رفناای ہی تیب اومعملر ےہ اس ںیم رفزاہن رتس زہار رفط ے امنز ادا رفناےت ںیہ رھپ سج فتق امن

ابرہ یک اجبن اجےت ںیہ وت رھپ دفابرہ اس ہگج فاسپ ںیہن آےت )ینعی رفزاہن رتس زہار رفط ے آےت ںیہ اس ےس رفوتشں یک دعتاد افر 

ی اک اؿ اک ریغ ومعمیل دعتاد ںیم وہےن اک ادنازہ وہات ےہ( اس ےک دعب ھجم وک دسرة ایہتنمل یک زایرت رکایئ یئگ )اس ظفل اک رتہمج ےہ ریب

درتخ( افر ہی درتخ اسوتںی آامسؿ ہک افرپ ےہ افر اس وک اس فہج ےس یہتنم اہک اجات ےہ ویکہکن رضحات المہکئ اس اقمؾ رپ ایقؾ 

رفناےت ںیہ افر وکیئ رفہتش اس ےس آےگ ںیہن ڑباتھ ریغب مکح دخافدنی ےک وت اس درتخ ےک ریب وکٹمں ےک ربارب ےھت افر اس 

یک ڑج ںیم اچر رہنںی اجری وہ ریہ ںیھت دف رہنںی یپھچ وہںیئ ںیھت افر دف یلھک وہںیئ رہنںی ںیھت ںیم ےن  درتخ )ینعی دسرة ایہتنمل(

رضحت ربجالیئ ےس درایتف ایک ہک ہی ایک ےہ؟ اوہنں ےن رفناای ہک وج رہنںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یپھچ وہںیئ دیھکی ںیہ 

ںی یلھک وہیئ )دیھکی ںیہ فہ رفات افر  لی یک رہنںی ںیہ( اس ےک دعب ھجم رپ ساچس امنزںی فہ وت تنج یک رطػ ےس یئگ ںیہ افر وج رہن

رفض رقار دی یئگ۔ رھپ ںیم بج رضحت ومٰیس یک دختم ںیم احرض وہا وت اوہنں ےن رفناای مت ےن ایک اکؾ ااجنؾ دای؟ ںیم ےن رعض ایک 

اہک ںیم مت ےس زایدہ ولوگں ےک احؽ ےس فافق وہں ںیم ےن وقؾ ینب ھجم رپ ساچس امنزںی رفض رقار دی یئگ ںیہ رضحت ومٰیس ےن 

ارسالیئ یک اکیف االصح یک وکشش یک یھت افر اہمتری اتم اینت زایدہ دعتاد ںیم امنزںی ہن ادا رک ںیکس یگ۔ مت ولگ رھپ دفابرہ ابراگہ 

رعض رکف نان ہچ رھپ ںیم درابر دخافدنی ںیم دخافدنی ںیم احرض وہ افر دخافدن دقفس ےک وضحر امنزفں یک فیفخت ےک ابرے ںیم 

احرض وہا افر امنز یک فیفخت ےئک اجےن ےک ابرے ںیم رعض ایک اس رپ دخافدن دقفس ےن اچسیل امنزںی رفض رقار دے دی سج 

 )ریمے فتق رضحت ومٰیس یک دختم ںیم دفابرہ احرض وہا وت اوہنں ےن درایتف رفناای ہک مت ےن ایک اکؾ ایک؟ ںیم ےن رعض ایک ہک

رعض رکےن رپ( دخادن اعتیل ےن ساچس ےک اجبےئ امنزںی اچسیل رقار دے دںی )ینعی دس امنزفں یک یمک رفنا دی( رضحت ومٰیس ےن 

رھپ ایس رطہقی ےس رفناای )ینعی اہمتری اتم اس دقر امنزںی ادا ںیہن رک ےکس یگ( مت )رسیتی رمہبت( رھپ ابراگہ دخافدنی ںیم اج رک 

دعتاد ںیم یمک رکاؤ۔ نان ہچ ںیم رھپ ابراگہ اسیدی ںیم احرض وہا )افر امنز یک دعتاد ںیم یمک ےئک اجےن ےک ابرے ںیم  رعض رکف افر اس

رعض ایک( نان ہچ امنزںی سیت رک دی ںیئگ۔ سج فتق ںیم رضحت ومٰیس یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس رعض ایک۔ اوہنں 

دخا فدنی ںیم احرض وہا وت دخافدن دقفس ےن امنزںی سیب رفنا دںی رھپ ایس رطہقی ےس امنزںی ےن رھپ ایس رطہقی ےس اہک رھپ ںیم ابراگہ 

دس وہیئگ رھپ اپچن امنزںی وہںیئگ رھپ ںیم رضحت ومٰیس یک دختم ںیم احرض وہا اوہنں ےن رھپ ایس رطہقی ےس رفناای )ینعی رھپ احرض 

 وک ایح وسحمس وہیت ےہ ہک اب رھپ ابراگہ ایہل ںیم اس ےک ےئل احرض وہں وہ رک امنز ںیم یمک رکا( اس رپ ںیم ےن رعض ایک ہک اب ھجم



 

 

اس رپ اجنمبن اہلل آفاز دی یئگ ہک ںیم ےن اانپ رفض اجری رکدای افر ںیم ےن اےنپ دنبفں رپ )امنز ںیم یمک رک دی( افر ںیم اکی کین 

 اب وہا(۔لمع اک دس انگ ہلص دفں اگ۔ )وت اب اپچن فتق یک امنزفں اک اپچن انگ وث

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، اشہؾ ادلوتسایئ، اتقدہ، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رفتیض امنز

     452    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبساَلًلی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ َٕ َواب٩ُِ َحز٦ِٕ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٔ ٧َُص ب٩ُِ ٣َاٟ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َّی أَ  َٗ ََ َحً ٔ ُت بَٔذٟ ٌِ َج ًٔی َخ٤ِٔشيَن َػََلّة ََفَ ًَلَی أ٣َُّ َّ َوَج١َّ  ًَز َق اہللُ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ ًَ َّی اہللُ  ٣ُزَّ ب٤ُٔوَسی َػل

ا٢َ لٔی  َٗ ٠َِیه٥ِٔ َخ٤ِٔشيَن َػََلّة  ًَ َق  ٠ُُِٗت ََفَ  ََ ٔ ت ًَلَی أ٣َُّ  ََ َق َربُّ ا٢َ ٣َا ََفَ َ٘ َٓ ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ زَّ َوَج١َّ ًَ ًَ  ََ ٍِ َربَّ أج ٣ُوَسی ََفَ

أَِخبَرِتُ  َٓ ٔلَی ٣ُوَسی  ُت إ ٌِ َج َها ََفَ ٍَ َطِْطَ َوَؿ َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ ِّی  ُت َرب ٌِ اَج ََ ََفَ ٔ ُٙ ذَٟ ََ ََل تُٔلی َت إٔ٪َّ أ٣َُّ إٔ٪َّ َٓ َٓ  ََ ٍِ َربَّ ا٢َ َرأج َ٘ َٓ ُه 

زَّ َوجَ  ًَ ِّی  ُت َرب ٌِ اَج ََ ََفَ ٔ ُٙ َذٟ ََ ََل تُٔلی َت ا٢َ أ٣َُّ َ٘ َٓ ٔلَی ٣ُوَسی  ُت إ ٌِ َج ََٟسیَّ ََفَ ِو٢ُ  َ٘ ِٟ ٢ُ ا ا٢َ هَٔی َخ٤ِْص َوهَٔی َخ٤ُِشوَ٪ ََل یَُبسَّ َ٘ َٓ  َّ١

َّ َوَج١َّ  ًَز ِّی  ِس اِسَتِحَیِیُت ٩ِ٣ٔ َرب َٗ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ََ ٍِ َربَّ  َرأج

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ

اراشد رفناای دخا اعتیل ےن ریمی اتم رپ ساچس امنزںی رفض رقار دی ںیہ ںیم سج فتق فاسپ آای وت رضحت ومٰیس ےک اپس ےس سگرا 

 ےن اوہنں ےن رفناای مت رپ دخافدن اعتیل ےن ایک رفض رقار دای۔ ںیم ےن رعض ایک امنزںی ساچس رفض رقار دی ںیہ۔ رضحت ومٰیس

رفناای مت رھپ دخافدن دقفس ےک وضحر احرض وہاجؤ اس ےیل ہک اہمتری اتم امنزفں یک ادایگیئ یک اطتق ںیہن رےھک یگ نان ہچ ںیم اےنپ 

رپفرداگر یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس رعض ایکدخافدن دقفس ےن امنزںی آدیھ دعتاد ںیم رفنا دںی رھپ رضحت ومٰیس یک 



 

 

افر اؿ ےس رعض ایک۔ اوہنں ےن رفناای ہک مت رھپ ابراگہ دخافدنی ںیم احرض وہ اجؤ اس ےیل ہک اہمتری اتم دختم ںیم احرض وہا 

اس دقر امنزفں یک اطتق ںیہن رےھک یگ۔ ںیم فاسپ اےنپ رپفرداگر یک دختم ںیم احرض وہا اس ےن رفناای ہک اپچن امنزںی ںیہ افر فہ 

یسک مسق یک دبتیلی ںیہن وہیت نان ہچ ںیم رضحت ومٰیس یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ساچس ےک دقبر ںیہ ریمے اہیں رپ ہلصیف ںیم 

ےس رعض ایک رضحت ومٰیس ےن رفناای رھپ مت ولگ ابراگہ دخافدنی ںیم احرضی دف۔ ںیم ےن رعض ایک اب ھجم وک رپفرداگر ےس ھچک 

 رعض رکےن ںیم ایح وسحمس وہیت ےہ۔

 ، ویسن، انب اہشب، اسن نب ناکلویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رفتیض امنز

     453    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز، یزیس ب٩ ابو٣اَٟ، ا٧ص ب٩ ٣ا٤ًَٟزو ب٩ ہظا٦، ٣د٠س، سٌیس ب٩  :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ  ًَ ث٨ََا أ٧ََُص أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ  أَبٔی ٣َاٟ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ َٓٔها ب٩ُِ ٣َاٟ ١ٔ َخِلُوَها ٨ًَِٔس ٨ِ٣َُتَهی ََطِ ِِ َب ِٟ ِٟٔح٤َارٔ َوزُوَ٪ ا َٚ ا ِو َٓ ا٢َ أُتٔیُت بَٔسابَّٕة  َٗ  ٥َ ِیهٔ َوَس٠َّ

ا٢َ أََتِسرٔی أَی٩َِ َػ٠َِّیَت  َ٘ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ ََٓؼ١ِّ  ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ  َ٘ َٓ ُت  َّٔسِ َٓ ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ِٛٔبُت َو٣َعٔی ٔجبِرٔی١ُ  ِیَها  َػ٠َِّیَت بَٔلیِ ََفَ َٟ ٔ َبَة َوإ

 َ ا٢َ أََتِسرٔی أَی٩َِ َػ٠َِّیَت َػ٠َِّیَت بُٔلورٔ َسِی٨َاَئ َحِیُث ک َ٘ َٓ ََٓؼ٠َِّیُت  ََٓؼ١ِّ  ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ  َٗ ٤َُِٟهاَجزُ ث٥َُّ  ٠َِیهٔ ا ًَ زَّ َوَج١َّ ٣ُوَسی  ًَ ٥ََّ٠ اہللُ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ََٓؼ٠َِّیُت  ُِٟت  ٨َزَ َٓ ََٓؼ١ِّ  ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ  َٗ ََل٦ ث٥َُّ  ٠ًََِیهٔ اٟشَّ َِٟح٥ٕ َحِیُث ُؤَٟس ًٔیَسی  أََتِسرٔی أَی٩َِ َػ٠َِّیَت َػ٠َِّیَت بَِِٔیٔت 

َّی أَ  ٣َىٔی ٔجبِرٔی١ُ َحً سَّ َ٘ َٓ ََل٦  ٠َِیه٥ِٔ اٟشَّ ًَ ٍَ لٔی اِْل٧ََِِٔیاُئ  ُح٤ٔ َٓ سٔٔض  ِ٘ ٤َِٟ ََل٦ ث٥َُّ َزَخ٠ُِت بَِیَت ا ٔلَی اٟشَّ ٌَٔس بٔی إ ٤ِ٣َُتُه٥ِ ث٥َُّ ُػ

٤َأئ اٟسُّ  َٟةٔ اٟشَّ َِٟدا إَٔذا ٓٔیَها اب٨َِا ا َٓ ا٧َٔیةٔ  ََّ ٤َأئ اٟ ٔلَی اٟشَّ ٌَٔس بٔی إ ََل٦ ث٥َُّ ُػ ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ إَٔذا ٓٔیَها آَز٦ُ  َٓ ًٔیَسی َوَیِحٌَی  ٧َِیا 

ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ  ُٕ إَٔذا ٓٔیَها یُوُس َٓ ٔة  ََ ٔ اٟ ََّ ٤َأئ اٟ ٔلَی اٟشَّ ٌَٔس بٔی إ ََل٦ ث٥َُّ ُػ إٔذَا ٠ًََِیه٤َٔا اٟشَّ َٓ ٔة  ٌَ ٤َأئ اٟزَّأَ ٔلَی اٟشَّ ٌَٔس بٔی إ ث٥َُّ ُػ



 

 

ََل٦ ٠ًََِیهٔ اٟشَّ َٓإَٔذا ٓٔیَها إِٔزرٔیُص  َِٟدا٣َٔشٔة  ٤َأئ ا ٔلَی اٟشَّ ٌَٔس بٔی إ ََل٦ ث٥َُّ ُػ ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ٤َأئ  ٓٔیَها َهاُروُ٪  ٔلَی اٟشَّ ٌَٔس بٔی إ ث٥َُّ ُػ

٠َیِ  ًَ إَٔذا ٓٔیَها ٣ُوَسی  َٓ ازَٔسةٔ  ٌَٔس بٔی اٟشَّ ََل٦ ث٥َُّ ُػ ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ إَٔذا ٓٔیَها إٔبَِزاهٔی٥ُ  َٓ ةٔ  ٌَ أَ ٤َأئ اٟشَّ ٔلَی اٟشَّ ٌَٔس بٔی إ ََل٦ ث٥َُّ ُػ هٔ اٟشَّ

ِّی یَوِ  ٔن ٘ٔی١َ لٔی إ َٓ ِرُت َسأجّسا  َِخَ َٓ ٔظَیِتىٔی َؿَبابَْة  َِ َٓ ٨ِ٤َُِٟتَهی  أََتِی٨َا ٔسِسَرَة ا َٓ ٍٔ َس٤ََوإت  َٚ َسِب ِو ٤ََوأت ٦َ َخ٠َ َٓ ُت اٟشَّ ِ٘

ٔلَی إٔبَِزاهٔی ُت إ ٌِ َج ََ ََفَ ُت ٥ِ بَٔها أ٧ََِت َوأ٣َُّ ُ٘ َٓ ََ َخ٤ِٔشيَن َػََلّة  ٔ ت ًَلَی أ٣َُّ ََ َو ٠َِی ًَ ِؿُت  ٩ًَِ َطِیٕئ ث٥َُّ َواِْلَِرَق ََفَ ِٟىٔی  َ ٥ِ٠َ َيِشأ َٓ  ٥َ

 ٔ ت ًَلَی أ٣َُّ ََ َو ٠َِی ًَ َق اہللُ  ٥ِ ََفَ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَی ٣ُوَسی  و٦َ بَٔها أ٧ََِت أََتِیُت  ُ٘ ََ ٍُ أَِ٪  ِشَتٔلی ََ ََ ََل  َّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت َخ٤ِٔشيَن َػََلّة   ََ

ا ث٥َُّ أََتیِ  ًَرِشّ ًَىِّی   َٕ َّٔ َد َٓ ِّی  ٔلَی َرب ُت إ ٌِ َج َٕ ََفَ ٔٔی ِد ُِٟه اٟتَّ َ اِسأ َٓ  ََ ٔلَی َربِّ ٍِ إ اِرٔج َٓ  ََ ُت َٔ َوََل أ٣َُّ أ٣َََزنٔی بٔاٟزُُّجو َٓ ُت ٣ُوَسی 

 ٌِ َج َّ ََفَ إ٧ٔ َٓ  َٕ ٔٔی ِد ُِٟه اٟتَّ َ َٓاِسأ  ََ ٔلَی َربِّ ٍِ إ اِرٔج َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَی َخ٤ِٔص َػ٠ََوإت  ا ث٥َُّ ُرزَِّت إ ًَرِشّ ًَىِّی   َٕ َّٔ َد َٓ ًَلَی بَىٔی ُت  َق  ُه ََفَ

 ٔٔ ِد ُِٟتُه اٟتَّ َ َشأ َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ ِّی  ٔلَی َرب ُت إ ٌِ َج ا٣ُوا بٔه٤َٔا ََفَ َٗ ٤َا  َٓ ائٔی١َ َػََلَتئِن  ٤ََوأت َواِْلَِرَق إرِٔسَ ُت اٟشَّ ِ٘ ِّی یَِو٦َ َخ٠َ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  َٕ ی

َّهَ  ُِٓت أ٧َ َز ٌَ َٓ  ََ ُت ٥ِ بَٔها أ٧ََِت َوأ٣َُّ ُ٘ َٓ َد٤ِْص بَٔد٤ِٔشيَن  َٓ ََ َخ٤ِٔشيَن َػََلّة  ٔ ت ًَلَی أ٣َُّ ََ َو ٠َِی ًَ ِؿُت  الَی ََفَ ٌَ ََ ا ٩ِ٣ٔ اہللٔ َتَباَرَک َو

 َ٠ًَ ٔلَی ٣ُوَسی  ُت إ ٌِ َج ی ََفَ ٍِ رٔصَّ ٥ِ٠َ أَِرٔج َٓ ی أَِی َحِت٥ْ  ََّها ٩ِ٣ٔ اہللٔ رٔصَّ ُِٓت أ٧َ َز ٌَ َٓ  ٍِ ا٢َ اِرٔج َ٘ َٓ ََل٦   ِیهٔ اٟشَّ

رمعف نب اشہؾ، دلخم، دیعس نب دبعازعلسی، سیدی نب اوبناکل، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

اکی اجونر الای ایگ وج ہک دگےہ ےس ڑبا اھت افر رچخ ےس وھچاٹ اھت اس اک دقؾ سج ہگج کت فملس ےن اراشد رفناای )اکی رفز( ریمے اپس 

اگنہ اجیت یھت فںیہ کت زپات اھت ںیم اس اجونر رپ وسار وہا افر ریمے اسھت ربجالیئ ےھت وت ںیم رفاہن وہایگ رضحت ربجالیئ ےن رفناای 

ادا یک۔ رضحت ربجالیئ ےن رفناای ہک مت ولگ فافق وہ ہک مت ےن امنز سک ہگج ادا یک۔ اب ارت اجؤ افر امنز ادا رکف۔ ںیم ارت ایگ افر امنز 

ہبیط )دمہنی ونمرہ اک بقل( ایس اجبن رجہت وہیگ۔ رھپ رضحت ربجالیئ ےن رفناای اس ہگج ارت اج افر امنز ادا رکف ںیم ےن امنز ادا یک۔ 

سک ہگج امنز ادا یک؟ ہی ہگج تیب امحلل ےہ ہک سج ہگج رضحت ٰیسیع یک  رضحت ربجالیئ ےن درایتف ایک ہک مت فافق وہ ہک مت ےن امنز

فالدت ابمرہک وہیئ یھت رھپ ںیم تیب ادقملس اچنہپ فاہں رپ امتؾ رضحات اءایبء عمج ےھت رضحت ربجالیئ ےن ھجم وک آےگ یک اجبن 

ؽ رپ ےل ےئگ اس ہگج رضحت آدؾ ےس ریمی الماقت ڑباھای۔ ںیم امتؾ رضحات اک اناؾ انب رھپ رضحت ربجالیئ ھجم وک ڑچاھ رک آامسؿ اف

وہیئ۔ اس ےک دعب دفرسے آامسؿ رپ ےل ےئگ فاہں رپ دفونں اخہل زاد اھبیئ رضحت ٰیسیع افر رضحت ییحی ےس الماقت وہیئ۔ رھپ 

اقت رسیتے آامسؿ رپ ےل ےئگ فاہں رپ رضحت ویفس ےس ریمی الماقت وہیئ۔ رھپ وچےھت آامسؿ رپ ےل ےئگ فاہں رپ ریمی الم

رضحت اہرفؿ ےس وہیئ رھپ ھجم وک اپوچنںی آامسؿ رپ ےل ےئگ فاہں رپ رضحت ادرسی ےس الماقت وہیئ۔ رھپ ےٹھچ آامسؿ رپ ےل ےئگ 

فاہں رپ رضحت ومٰیس ےس الماقت وہیئ۔ رھپ اسوتںی آامسؿ رپ ےل ےئگ فاہں رپ ریمی الماقت رضحت اربامیہ ےس وہیئ رھپ ھجم وک 



 

 

 ےئگ اہیں کت ہک مہ ولگ اقمؾ دسرة ایہتنمل ےک زندکی چنہپ ےئگ فاہں رپ ھجم رپ اکی ابدؽ ےک ڑکٹے اسوتںی آامسؿ ےک افرپ ےل

ےن اسہی رک دای )ویکہکن اس ڑکٹے ںیم دخافدن دقفس یک یلجت یھت( ںیم دخافدن دقفس ےک وضحر دجسہ رسی وہایگ اس ےک دعب ھجم ےس 

 اھت اس رفز مت رپ افر اہمتری اتم رپ ساچس امنزںی رفض رقار دی یئگ ںیھت اب رفناای ہک سج رفز ںیم ےن زنیم افر آامسؿ وک دیپا ایک

اؿ امنزفں وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادا رفناںیئ افر اؿ امنزفں وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم وک یھب ادا رکان اچےیہ 

ں ےن ھجم ےس وکیئ ابت ںیہن درایتف یک رھپ ںیم رضحت ومٰیس رہباحؽ ںیم فاسپ آرک رضحت اربامیہ یک دختم ںیم احرض وہا اوہن

یک دختم ںیم احرض وہا اوہنں ےن رفناای ہک سک دقر امنزںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ذہم رقار دی یئگ ںیہ؟ افر اہمتری اتم 

ومٰیس ےن رفناای ہک ہن وت اہمترے ادنر اس دقر رپ ینتک امنزںی ادا رکان الزؾ رفناای ایگ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ساچس امنزںی۔ رضحت 

اطتق ےہ افر ہن یہ اہمتری اتم ںیم اس دقر اطتق ےہ اس فہج ےس مت رھپ اےنپ رپفرداگر یک دختم ںیم فاسپ اج افر امنزفں یک 

رفنا دی۔ اہیں کت ہک فہ  دعتاد ںیم مت یمک رکا۔ نان ہچ ںیم فاسپ وہایگ رھپ دخافدن دقفس ےن امنزفں یک دعتاد ںیم دس امنزفں یک یمک

امنزںی رصػ اپچن ابیق رہ ںیئگ اس رپ رضحت ومٰیس ےن رفناای ہک مت فاسپ اجؤ افر رھپ اکی رمہبت امنزفں یک دعتاد ںیم یمک رکا ول۔ اس 

دخافدنی ںیم احرض  فہج ےس وقؾ ینب ارسالیئ رپ دف امنزںی رقار دی یئگ ںیھت فہ ولگ اس امنز وک ںیہن ادا رک ےکس۔ نان ہچ رھپ ںیم درابر

ز مت وہا افر امنز یک دعتاد ںیم یمک رکاان اچاہ اس رپ دخافدن دقفس ےن رفناای ہک سج رفز ےس ںیم ےن آامسؿ افر زنیم وک دیپا ایک ےہ ایس رف

اؿ امنزفں وک رپ افر اہمتری اتم رپ ساچس امنزںی رفض رقار دی یئگ ںیھت۔ اب ہی اپچن امنزںی ساچس امنزفں ےک ربارب ںیہ وت مت ولگ 

ادا رکف افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم یھب اؿ امنزفں وک ادا رکے )بلطم ہی ےہ ہک اپچن امنزفں ےس مک ہن وہں یگ افر اپچن 

امنزںی اب یعطق افر الزیم رقار دے دی یئگ ںیہ( اس ےک دعب رضحت ومٰیس یک دختم ںیم فاسپ آای اوہنں ےن رفناای ہک مت اجؤ رھپ 

دخافدن دقفس ےک وضحر فاسپ اجؤ۔ اب ہی ابت ایھچ رطح ریمے ذنہ نیشن وہ یکچ یھت۔ ہی مکح اب یعطق افر الزیم ےہ اس مت 

 فہج ےس ںیم رھپ ابراگہ دخا فدنی ںیم )امنز ںیم فیفخت ےئلیک( ںیہن ایگ۔

 رمعف نب اشہؾ، دلخم، دیعس نب دبعازعلسی، سیدی نب اوبناکل، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

رشاب یک رحتم ےس قلعتم دخافدن دقفس ےن اراشد رفناای اے الہ اامیؿ! رشاب افر وجا افر تب افر اپےسن )ےک 

رے درایمؿ ںیم دینمش افر ڑلایئ دیپا ریت( ہی امتؾ ےک امتؾ اناپک ںیہ اطیشؿ ےک اکؾ ںیہ افر اطیشؿ ہی اچاتہ ےہ ہک اہمت



 

 

 رکا دے رشاب الپ افر وجا الھک رک افر رفک دے مت وک اہلل یک اید ےس افر امنز ےس وت مت ولگ وھچڑےت وہ ای ںیہن۔

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ںیہ اطیشؿ ےک اکؾ ںیہ افر رشاب یک رحتم ےس قلعتم دخافدن دقفس ےن اراشد رفناای اے الہ اامیؿ! رشاب افر وجا افر تب افر اپےسن )ےک ریت( ہی امتؾ ےک امتؾ اناپک 

وک اہلل یک اید ےس افر امنز ےس وت مت ولگ وھچڑےت وہ ای اطیشؿ ہی اچاتہ ےہ ہک اہمترے درایمؿ ںیم دینمش افر ڑلایئ دیپا رکا دے رشاب الپ افر وجا الھک رک افر رفک دے مت 

 ںیہن۔

     454    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، یحٌی ب٩ آز٦، ٣اَٟ ب٩ ٣ِو٢، زبير ب٩ ًسی، ك٠حہ ب٩ ٣َرٖ، ٣زة، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ًَٔسٓیٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّبَيِر َو٢ٕ  ِِ َُ ب٩ُِ ٣ٔ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ 

٥َ ا٧ُِتهٔیَ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َی بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا أرُِسٔ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُزََّة   ٕٖ ٔ ٣ََُرِّ ٨ِ٤َُِٟتَهی َوهَٔی فٔی  ب ٔ ا ٔلَی ٔسِسَرة هٔ إ

وِ  َٓ ِیَها ی٨ََِتهٔی ٣َا أُهِبَٔم بٔهٔ ٩ِ٣ٔ  َٟ ٔ َد بٔهٔ ٩ِ٣ٔ َتِحتَٔها َوإ ِیَها ی٨ََِتهٔی ٣َا ُْعٔ َٟ ٔ ازَٔسٔة َوإ ٤َأئ اٟشَّ ا٢َ إٔذِ اٟشَّ َٗ َبَف ٨ِ٣َٔها  ِ٘ َّی يُ َٗٔها َحً

اْغ ٣ٔ  ا٢َ ََفَ َٗ ی  َِ ِِ ِسَرَة ٣َا َي ی اٟشِّ َِ ِِ رَفُ ٩ِ٤َٟٔ َي ِِ ٔ َوُي ة َِٟبَِقَ ٔ ا َِٟد٤ُِص َوَخَواتٔی٥ُ ُسوَرة ٠ََواُت ا ًِٔلَی ثَََلثّا اٟؼَّ
ُ أ َٓ ٩ِ َذَهٕب 

ح٤َٔاُت  ِ٘ ٤ُِٟ ُک بٔاہللٔ َطِیّئا ا تٔهٔ ََل يُرِشٔ  ٣َاَت ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

 دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ادمح نب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، ناکل نب وغمؽ، زریب نب دعی، ہحلط نب رصمػ، رمة، دبعاہلل نب

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعماج ںیم رشتفی ےل ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دسرة ایہتنمل کت ےل ےئگ 

 اجیت ںیہ ایس افر فہ ےٹھچ آامسؿ ںیم ےہ وج زیچںی ینعی کین اامعؽ افر کین ارفاح زنیم ےس افرپ یک رطػ اجیت ںیہ افر فہ فاہں رپ رہھٹ

رطہقی ےس وج زیچںی ینعی )ااکحؾ دخافدنی( افرپ ےس انزؽ وہےت ںیہ فہ یھب فاہں رپ چنہپ رک رہھٹ اجےت ںیہ اہیں کت ہک رفط ے اؿ 
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ی( التفت ااکحؾ اک سج ہگج ےک ابرے ںیم مکح وہات ےہ فہ اؿ ااکحؾ وک اس ہگج اچنہپےت ںیہ ہی آتی رکہمی )ِإْذ 

َ

 

ش

رفنایئ افر رضحت دبعاہلل ےن اس آتی رکہمی وک التفت رفناای )ینعی سج فتق دسرة ایہتنمل وک ڈاھپن ایل( رضحت دبعاہلل ےن رفناای 

اس ےس رماد وسےن ےک رپفاےن ںیہ افر دخافدن دقفس ےک اونار وک وسےن ےک رپفاونں ےس ہیبشت دی یئگ۔ اکی رفاتی ںیم ےہ 

ں( وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک بش رعماج ںیم نیت زیچںی اطع رفنایئ یئگ ںیہ اکی وت امنز اپچن )ینعی وسےن یک ڈٹای

وُسُؽ( ےس ےل رک آرخ کت التفت یک۔ رسیتے وج صخش آپ یلص اہلل ہیلع 
َ
فتق یک افر دفرسی آایت رکہمی وسرہ رقبہ ینعی )ٰانَمَ ارلّ



 

 

رک اجےئ نکیل دخافدن دقفس ےک اسھت اس ےن یسک وک رشکی ہن ایک وہ وت اس ےک انگہ اعمػ رک  فآہل فملس یک اتم ںیم ےس ااقتنؽ

 اجںیئ ےگ۔

 

 دی 

 ادمح نب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، ناکل نب وغمؽ، زریب نب دعی، ہحلط نب رصمػ، رمة، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 امنز سک ہگج رفض وہیئ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز سک ہگج رفض وہیئ؟

     455    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  ثَهُ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٨َُِِٟانٔیَّ َحسَّ ثَهُ أَ٪َّ ا ٌٔیٕس َحسَّ ًَِبَس َربِّهٔ ب٩َِ َس َِٟحارٔٔث أَ٪َّ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ َوهِٕب 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َٜئِن أََتَیا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََّٜة َوأَ٪َّ ٠َ٣َ َؿِت ب٤َٔ ٠ََوأت َُفٔ َٕ أَ٪َّ اٟؼَّ ٔ ٔلَی َز٣ِز٦ََ ِیهٔ َوَس ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ََٓذَهَبا بٔهٔ إ  ٥َ َّ٠

ُه ح٤َِّٜٔة َو  َٓ َبَشا َجِو َٛ َشََلُه ب٤َٔأئ َز٣ِز٦ََ ث٥َُّ  َِ َٓ َجا َحِظَوُه فٔی كَِشٕت ٩ِ٣ٔ َذَهٕب  ا بَِل٨َهُ َوأََِخَ َّ٘ َظ  ٤ّ٠ًِٔآَ

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک ہکم رکمہم ںیم رفض وہںیئ افر دف رفط ے

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ززمؾ ےک ونکںی رپ ےل ےئگ فاہں رپ اؿ اک ٹیپ اچک ایک 

ےس دوھای ایگ رھپ ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آںیتن ابرہ اکنؽ رک وسےن یک تشط ںیم رھک دی ںیئگ رھپ اؿ وک ززمؾ ےک اپین 

 اؿ ےک ادنر ملع ف تمکح رھب دای ایگ۔

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اسن نب ناکل :  رافی

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



 

 

  

 سک رطہقی ےس امنز رفض وہیئ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وہیئ؟سک رطہقی ےس امنز رفض 

     456    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َتئِن أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌَ ِٛ ََلةُ َر َؿِت اٟؼَّ ٢َ ٣َا َُفٔ َِٟت أَوَّ ا َٗ

َِٟحرَضٔ  ِت َػََلةُ ا رَفٔ َوأُت٤َّٔ ِت َػََلةُ اٟشَّ أرُٔقَّ َٓ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ےلہپ دف راعکت ںیھت رھپ رفس یک امنز اینپ

 

عی

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

دفیہ راعکت رںیہ رہظ افر رصع افر اشع افر امنز رجف نکیل رغمب یک امنز وت ربارب ےہ افر رفس افر احتل ایقؾ احتل رپ ریہ ینعی رفس ںیم 

 )دفونں( ںیم اس اک اکی یہ مکح ےہ )افر یہی مکح امنز رجف اک ےہ(۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سک رطہقی ےس امنز رفض وہیئ؟

     457    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ہاط٥ ٠ٌَبکی، وٟیس، ابو ٤ًزو و اوزاعی :  راوی



 

 

ُس ب٩ُِ  َّهُ َسأ٢ََ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ىٔی اِْلَِوَزاعٔیَّ أ٧َ ٌِ ٤ًَِزٕو َي ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو  َٗ َِٟؤٟیُس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ِّیُّ  ٠ََبک ٌِ َِٟب ٔ  َهأط٥ٕ ا ٩ًَِ َػََلة اٟزُّهِزٔیَّ 

ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔلَی ا ِٟهِٔحَزةٔ إ ِب١َ ا َٗ ٥َ ب٤َََّٜٔة  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  زَّ َوَج١َّ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ َق اہللُ  َِٟت ََفَ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوةُ  أَِخبََرنٔی ُْعِ

ِت  َتئِن ث٥َُّ أُت٤َّٔ ٌَ ِٛ َتئِن َر ٌَ ِٛ َؿَها َر ٢َ ٣َا ََفَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَوَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤٟهٔ َػل ََلَة  ِت َػََلةُ اٟؼَّ ا َوأرُٔقَّ ٌّ ََ َِٟحرَضٔ أَِر فٔی ا

 َ ل ًَ رَفٔ  ٔة اِْلُولَیاٟشَّ ـَ ي ِٟرَفٔ  ی ا

ی، فدیل، اوب رمعف ف افزایع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن درایتف ایک رضحت انب اہشب افر زرہی ےس ہک روسؽ رکمی 

ی ک
ت عل

دمحم نب اہمش 

ای اوہنں یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز رجہت ےس ےلہپ سک رطہقی ےس یھت وت اوہنں ےن رفناای ہک ھجم ےس رضحت رعفہ ےن ایبؿ رفنا

ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس انس ہک دخافدن دقفس ےن ےلہپ اےنپ روسؽ رپ دفیہ رتعک امنز رفض رفنایئ رھپ رضح ںیم )ینعی احتل 

 (ایقؾ ںیم( اچر رتعک وپری رفناںیئ افر احتل رفس ںیم دف رتعک یہ لمکم ابیق رںیہ )اس ںیم یمک ںیہن وہیئ

ی، فدیل،  :  رافی

ی ک
ت عل

 اوب رمعف ف افزایعدمحم نب اہمش 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سک رطہقی ےس امنز رفض وہیئ؟

     458    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣اَٟ، ػاٟح ب٩ ٛشا٪، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ ٗتیبہ، :  راوی

 ِٛ ََلةُ َر َؿِت اٟؼَّ َِٟت َُفٔ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ِت أَِخبََر٧َا  أرُٔقَّ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ َتئِن َر ٌَ

َِٟحرَضٔ  رَفٔ َوزٔیَس فٔی َػََلةٔ ا  َػََلةُ اٟشَّ

، اصحل نب اسکؿ، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک امنز یک دف رتعک رفض وہںیئ رھپ امنز رفس اینپ یہ احتل ںیم ہبیتق، ناکل

 ریہ افر رضح )ینعی ایقؾ( یک احتل یک امنز ںیم ااضہف رک دای ایگ۔



 

 

 ہبیتق، ناکل، اصحل نب اسکؿ، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سک رطہقی ےس امنز رفض وہیئ؟

     459    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی و ًبساٟزح٩٤، ابوًوا٧ہ، بٜير ب٩ اخ٨ص، ٣حاہس، ًبساہلل اب٩  :  راوی

 ٔ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  اََل َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا یَِحٌَی َو ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس   ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َٟٔشأ٪ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََلةُ  َؿِت اٟؼَّ ا٢َ َُفٔ َٗ ٖٔ ًَبَّإض  َِٟدِو َتئِن َوفٔی ا ٌَ ِٛ رَفٔ َر ا َوفٔی اٟشَّ ٌّ ََ َِٟحرَضٔ أَِر ٥َ فٔی ا هٔ َوَس٠َّ

ّة  ٌَ ِٛ  َر

رمعف نب یلع، ییحی ف دبعارلنمح، اوبوعاہن، ریکب نب اسنخ، اجمدہ، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 رفض رفناںیئ افر احتل رفس ںیم افر وخػ یک احتل ںیم اکی رتعک امنز رفض فآہل فملس ےن میقم وہےن یک احتل ںیم اچر رتعک

 رقار دی۔

 رمعف نب یلع، ییحی ف دبعارلنمح، اوبوعاہن، ریکب نب اسنخ، اجمدہ، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سک رطہقی ےس امنز رفض وہیئ؟

     460    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل اٟظٌِی، ًبساہلل ب٩ ابوبَک ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، ا٣یة ب٩  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ خاٟس ب٩ اسیس

 ُٕ بِ  أَِخبََر٧َا یُوُس ًَ  ٩ًَِ ِیَٔیُّ  ٌَ ًَِبٔس اہللٔ اٟظُّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ب٩ُِ َس

ا َٗ َّهُ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َخأٟسٔ ب٩ِٔ أَٔسیٕس أ٧َ َة ب٩ِٔ  ٩ًَِ أ٣َُیَّ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ هَٔظا٦ٕ  ا٢َ بََِکٔ ب٩ِٔ ا َٗ ٤ََّا  ََلَة َوإ٧ٔ َُرُ اٟؼَّ ِ٘ ََ  َٕ ِی َٛ ٢َ َٔلب٩ِٔ ٤ًََُز 

ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز یَا اب٩َِ  َ٘ َٓ ُت٥ِ  ِٔ ٔ إِٔ٪ خٔ ََلة وا ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َُرُ ِ٘ ََ ٠َِی٥ُِٜ ُج٨َاْح أَِ٪  ًَ َِٟیَص  َّ َوَج١َّ  ًَز َّی اہللُ اہللُ  أَخٔی إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أََتا٧ َتئِن ًَ ٌَ ِٛ َِّی َر َّ َوَج١َّ أ٣ََز٧ََا أَِ٪ نَُؼل ًَز ٨َ٤َا أَ٪َّ اہللَ  َّ٠ًَ کَاَ٪ ٓامَٔی  َٓ ٨َ٤ََّ٠ا  ٌَ َٓ  ٢ْ ا٢َ ا َو٧َِح٩ُ ُؿَلَّ َٗ رَفٔ  فٔی اٟشَّ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بََِکٕ   ٩ًَِ َِٟحٔسیٔث  ُث بَٔهَذا ا ِیَٔیُّ َوکَاَ٪ اٟزُّهِزٔیُّ یَُحسِّ ٌَ  اٟظُّ

 نب دبعاہلل نب اخدل نب ادیس ےس ویفس نب 

 

ی، دبعاہلل نب اوبرکب نب احرث نب اشہؾ، امی ة

 

عش

 

ش
ل

دیعس، اجحج نب دمحم، دمحم نب دبعاہلل ا

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دبعاہلل نب رمع ےس رفناای ہک مت سک رطہقی ےس امنز رصق ادا رکےت وہ احالہکن دخافدن دقفس ےن اراشد رفناای 

مسق اک انگہ ںیہن ےہ امنز ےک رصق رک ےن ںیم۔ ارگ مت وک وخػ وہ افکر ےک اسفد اک )رصق اک دمار وخػ رپ ےہ اب  ےہ ہک مت ولوگں رپ یسک

وخػ اک اعمل ںیہن( دبعاہلل نب رمع ےن وجاب ںیم رفناای اے ریمے ےجیتھب! رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں ےک 

 ہک مہ ولگ ارماہ ےھت )االسؾ یک ومعمیل ابت ےس یھب انفافق ےھت( آپ یلص اہلل ہیلع اپس ایسی احتل ںیم رشتفی الےئ ےھت بج

فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک ملع ےس فافق رکاای ینعی دنی یک ھجمس وبھج اطع رفنایئ افر ملع یک دفتل مہ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ملس ےن یہ الھکسیئ افر التبیئ ہک مکح دخافدنی ہی ےہ ہک مت ولگ احتل رفس ےس بیصن وہیئ وت ہی ابت مہ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ںیم رفض امنز دف رتعک زپوھ اچےہ وخػ اک اعمل وہ ای ہن وہ۔ سپ رقآؿ رکمی ےس امنز رصق وخػ یک احتل ںیم زپانھ باتب وہات ےہ 

 رشفی رپ یھب لمع رکان رضفری ےہ۔اس ےئل سج رطہقی ےس رقآؿ رکمی یک آایت رپ لمع رضفری ےہ ایس رطہقی ےس دحثی 

 نب دبعاہلل نب اخدل نب  :  رافی

 

ی، دبعاہلل نب اوبرکب نب احرث نب اشہؾ، امی ة

 

عش

 

ش
ل

ویفس نب دیعس، اجحج نب دمحم، دمحم نب دبعاہلل ا

 ادیس

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

  

 ت ںیم امنزںی ینتک دعتاد ںیم رفض رقار دی ںیئگدؿ افر را



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دؿ افر رات ںیم امنزںی ینتک دعتاد ںیم رفض رقار دی ںیئگ

     461    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ابوسہی١، ك٠حہ ب٩ ًِیساہلل :  راوی

و٢ُ جَ  ُ٘ ٍَ ك٠ََِحَة ب٩َِ ًَُِِیٔس اہللٔ َي َّهُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی ُسَهِی١ٕ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّی أَِخبََر٧َا  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اَئ َرُج١ْ إ

ٍُ َزؤیَّ َػِوتٔهٔ َو  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ٧َِحٕس ثَائَٔز اٟزَّأِٔض َنِش٤َ ًَ ٩ًَِ اِْلِٔسََل٦ٔ اہللُ  إَٔذا هَُو َيِشأ٢َُ  َٓ َّی َز٧َا  و٢ُ َحً ُ٘ َه٥ُ ٣َا َي ِٔ ََل َن

ًَلَیَّ  ا٢َ ه١َِ  َٗ َِٟیِو٦ٔ َوا٠َِّٟی٠َةٔ  ٥َ َخ٤ُِص َػ٠ََوإت فٔی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُه َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ ا٢َ َٓ َٗ  ََ وَّ ا٢َ ََل إَٔلَّ أَِ٪ َتلَّ َٗ   َُيِرُه٩َُّ 

َّی  َٟهُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََ َوَذََکَ  وَّ ا٢َ ََل إَٔلَّ أَِ٪ َتلَّ َٗ َُيِرُُه  ًَلَیَّ  ا٢َ َه١ِ  َٗ اَ٪  ـَ ٔ َر٣َ ا٢َ ه١َِ َؤػَیا٦ُ َطِهز َٗ ٥َ اٟزَّکَاَة  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

أَِزبََز اٟزَُّج١ُ َوهَُو يَ  َٓ  ََ وَّ ا٢َ ََل إَٔلَّ أَِ٪ َتلَّ َٗ َّی اہللُ ًَلَیَّ َُيِرَُها  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُؽ ٨ِ٣ٔهُ  ُ٘ ًَلَی َهَذا َوََل أَِن و٢ُ َواہللٔ ََل أَزٔیُس  ُ٘

 َٚ ٠ََح إِٔ٪ َػَس ِٓ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَ

رض وہا وج ہبیتق، ناکل، اوبلیہس، ہحلط نب دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک دجن اک ابدنشہ اکی رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اح

رپاشیؿ احؽ افر دباحؽ گل راہ اھت افر اس صخش یک آفاز یک نھج نھج مہ ولگ وسحمس رک رےہ ےھت۔ نکیل اس صخش یک وگتفگ ںیہن 

ےتھجمس ےھت اہیں کت ہک فہ صخش زندکی چنہپ ایگ۔ مہ وک ولعمؾ وہا ےک ہی صخش االسؾ اک وہفمؾ ھجمس راہ ےہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ےن رفناای االسؾ اک اعترػ ہی ےہ ہک اپچن فتق یک امنزںی ادا رکان رات افر دؿ ںیم۔ اس صخش ےن رعض ایک اس ےک العفہ وت فآہل فملس 

اب وکیئ امنز ریمے ذہم ںیہن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ںیہن افر اب اس ےک العفہ وکیئ دفرسی امنز اہمترے 

مت اچوہ وت زپھ ول افر ناہ راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک۔ اس صخش ےن رعض ایک ریمے افرپ اب اس  ذہم ںیہن ےہ نکیل امنز لفن

 ےک العفہ وت وکیئ ابت الزؾ ںیہن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیہن اہمترا دؽ اچےہ وت یلفن رفزہ روھک اس ےک دعب آپ یلص

ایبؿ رفناای۔ اس ےن رعض ایک اب اس ےک العفہ وت افر ھچک ھجم وک ادا رکان رضفری ںیہن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زوکة ےک ابرے ںیم 

ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیہن نکیل یلفن رطہقی ےس وج اہمترا دؽ اچےہ دے دانی۔ رھپ فہ صخش تشپ ریھپ رک 

 ںیم اس ںیم یسک مسق یک وکیئ یمک  یشی ںیہن رکفں اگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رفاہن وہایگ افر فہ صخش ہی اتہک وہا اج راہ اھت ہک دخا یک مسق



 

 

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس صخش ےن اجنت احلص رکیل ارگ اس ےن چس وبال ےہ۔

 ہبیتق، ناکل، اوبلیہس، ہحلط نب دیبعاہلل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دؿ افر رات ںیم امنزںی ینتک دعتاد ںیم رفض رقار دی ںیئگ

     462    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٧وح ب٩ ٗیص، خاٟس ب٩ ٗیص، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َسأ٢ََ َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ  ِیٕص  َٗ ٧ُوُح ب٩ُِ 

ا٢َ ا َٗ ٠ََوأت  ٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔبازٔه زَّ َوَج١َّ  ًَ ِٓتََرَق اہللُ  ٥ِ ا َٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َػ٠ََوإت ِٓتََرَق ا٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ًَلَی ًَٔبازٔه ہللُ 

ٔ َػ٠ََوإت  ًَلَی ًَٔبازٔه ِٓتََرَق اہللُ  ا٢َ ا َٗ َسه٩َُّ َطِیّئا  ٌِ ََ ِب٠َُه٩َّ أَِو  َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ه١َِ  َٗ َٕ اٟزَُّج١ُ ََل  َخ٤ِّشا  َح٠َ َٓ َخ٤ِّشا 

ا٢َ َرُسو َٗ ُؽ ٨ِ٣ُٔه َطِیّئا  ُ٘ ٠ًََِیهٔ َطِیّئا َوََل ی٨َِ َِٟح٨َّةَ َیزٔیُس  ََٟیِسُخ٩٠ََّ ا  َٚ ٥َ إِٔ٪ َػَس ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٢ُ اہللٔ َػل

ہبیتق، ونح نب سیق، اخدل نب سیق، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ار دی ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخافدن درایتف ایک ہک دخافدن دقفس ےن اےنپ دنبفں رپ سک دقر امنزںی الزؾ رق

دقفس ےن اےنپ دنبفں رپ اپچن فتق امنزںی رفض رقار دی ںیہ اس صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل اؿ امنزفں ںیم آےگ ای ےھچیپ یسک 

فں وک اپچن فتق یک امنزںی رفض رقار مسق یک وکیئ امنز رفض ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخافدن دقفس ےن اےنپ دنب

دی ںیہ اس صخش ےن مسق اھکیئ ہک ںیم اب اؿ امنزفں ںیم وکیئ ااضہف ںیہن رکفں اگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اراشد رفناای ارگ اس صخش ےن چس اہک ےہ وت ہی صخش تنج ںیم دالخ وہ ایگ۔

 سیق، اتقدہ، اسنہبیتق، ونح نب سیق، اخدل نب  :  رافی



 

 

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

  

 امنز جنپ اگہن ےک ےئل تعیب رکےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز جنپ اگہن ےک ےئل تعیب رکےن اک ایبؿ

     463    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣شہز، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، ربیٌة ب٩ یزیس، ابوازریص اٟدوَلنی، ابو٣ش٥٠ اٟدوَلنی، حِیب  :  راوی

 ا٣ين، ًوٖ ب٩ ٣اَٟ اطحعی

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو ٣ُِشهٔز ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَبٔی إِٔزرٔیَص  أَِخبََر٧َا  َة ب٩ِٔ یَزٔیَس  ٌَ ٩ًَِ َربٔی

َٕ اِْلَِطَحعٔیُّ  ٔ ُٖ ب٩ُِ ٣َاٟ ِو ًَ َِٟحِٔیُب اِْل٣َٔيُن  ا٢َ أَِخبََرنٔی ا َٗ َِٟدِوََلنٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا َِٟدِوََلنٔیِّ  َّی ا ٨َّا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ  

ا٢َ أَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َٓبَ اہللُ  ٨َ٣ِا أَیِٔسی٨ََا  سَّ َ٘ َٓ زََّزَها ثَََلَث ٣َزَّإت  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ ًَ َّی اہللُ  وَ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌُ ٔ ٨َاُه ََل تَُباي ٌِ اَي

وا بٔهٔ َط  ُٛ رِشٔ َُ بُُسوا اہلَل َوََل  ٌِ ََ ًَلَی أَِ٪  ا٢َ  َٗ ََل٦َ  ٌَ َٓ ٨َاَک  ٌِ ِس بَاَي َٗ ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َِٟد٤ِٔص َوأرََسَّ ک٤َٔ٠َّة َٓ ٠ََوأت ا ِیّئا َواٟؼَّ

ِشأَُٟوا ا٨َّٟاَض َطِیّئا ََ ّة أَِ٪ ََل  ٔٔیَّ  َخ

 نب سیدی، اوبادرسی اوخلالین، اوبملسم اوخلالین، بیبح انیم، وعػ نب ناکل ایعجش 

 

 ن عة
رمعف نب وصنمر، اوبرہسم، دیعس نب دبعازعلسی، رب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےھٹیب ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی

نیت رمہبت یہی اراشد رفناای ہک مت تعیب ںیہن رکےت اہلل اعتیل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس مہ ولوگں ےن اےنپ اہھت ڑباھےئ 

ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! تعیب وت مہ ولگ آپ  افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک رھپ مہ ےن رعض

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رک ےکچ ںیہ نکیل ہی تعیب وکؿ ےس اکؾ رپ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ولگ دخافدن 

امنزںی ادا رکف رھپ یکلہ آفاز ےس اکی ہملک اراشد رفناای دقفس یک ابعدت رکف افر مت اس ےک اسھت یسک وک رشکی ہن رقار دف افر اپوچنں 

 ہک مت یبھک یسک ےک اسےنم دتس وساؽ ہن الیھپان۔



 

 

 نب سیدی، اوبادرسی اوخلالین، اوبملسم اوخلالین، بیبح انیم، وعػ نب  :  رافی

 

 ن عة
رمعف نب وصنمر، اوبرہسم، دیعس نب دبعازعلسی، رب

 ناکل ایعجش

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

  

 امنز جنپ اگہن یک افحتظ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز جنپ اگہن یک افحتظ اک ایبؿ

     464    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، اب٩ ٣حيریزٗتیبہ، ٣اَٟ،  :  راوی

 ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َُحيِرٔیز ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة   أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَىٔی ٨َٔٛا٧ََة أَِخبََر٧َا 

 ٔ ا٦ ٍَ َرُجَّل بٔاٟظَّ ٤ُِِٟدَسظٔیَّ َس٤ٔ ا٣ٔٔت  یُِسعَی ا ٔلَی ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٤ُِِٟدَسظٔیُّ ََفُِحُت إ ا٢َ ا َٗ ِٟؤِتزُ َوأجْب  و٢ُ ا ُ٘ ٕس َي یُِٜىَی أَبَا ٣َُح٤َّ

َذَب أَ  َٛ ا٢َ ًَُباَزةُ  َ٘ َٓ ٕس  ا٢َ أَبُو ٣َُح٤َّ َٗ َّٟٔذی  أَِخبَرِتُهُ بٔا َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ُه َوهَُو َرائْٔح إ َٟ ًِتََرِؿُت  ا ٕس َس َٓ ُت َرُسو٢َ اہللٔ بُو ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ٤

یِّ  ـَ ٥ِ يُ َٟ ٔ ٩ِ٣َ َجاَئ بٔه٩َّٔ  ٌَٔباز ِٟ ًَلَی ا تََبُه٩َّ اہللُ  َٛ و٢ُ َخ٤ُِص َػ٠ََوإت  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َػل ّٓ ا َٔ ٍِ ٨ِ٣ُٔه٩َّ َطِیّئا اِستِٔد

َِٟح٨َّةَ  ًَِهْس أَِ٪ یُِسخ٠َُٔه ا َٟهُ ٨ًَِٔس اہللٔ  ه٩َّٔ کَاَ٪  ِّ٘ بَهُ َوإِٔ٪ َطاَئ  بَٔح ًَذَّ ِهْس إِٔ٪ َطاَئ  ًَ َٟهُ ٨ًَِٔس اہللٔ  ٠َِیَص  َٓ ٥َِٟ َیأِٔت بٔه٩َّٔ  َو٩ِ٣َ 

َِٟح٨َّةَ   أَِزَخ٠َهُ ا

ہبیتق، ناکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، انب ریحمسی ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن وج ےک ہلیبق ینب انکہن ےس اھت ےک سج وک 

 اکی صخش ےس انس ہک سج یک ا تی اوبدمحم یھت فہ ےتہک ےھت ہک امنز فرت فابج ےہ اس دخمی صخش ےن اہک ہک ںیم ےن ہی دخمی ےتہک ےھت

ابت نس رک رضحت ابعدہ نب اصتم یک دختم ںیم احرض وہا ںیم اؿ ےک اسےنم اچنہپ افر فہ اس فتق دجسم یک رطػ اج رےہ ےھت 

ہ ےن رفناای ہک اوب دمحم ےن طلغ ایبؿ ایک۔ ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اوبدمحم اک وقؽ لقن ایک رضحت ابعد

ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت اپچن امنزںی ںیہ نج وک دخافدن دقفس ےن دنبفں رپ رفض رقار دای ےہ۔ وج صخش اؿ 



 

 

 امنز وک اکلہ ھجمس رک ںیہن وھچڑے اگ وت دخافدن دقفس ےن اس ےک فاےطس دہع امنزفں وک ادا رکے اگ افر اؿ اپوچنں امنزفں ںیم ےس یسک

رک راھک ےہ ہک اس صخش وک تنج ںیم دالخ رفناےئ اگ افر وج صخش اؿ وک ادا ہن رکے وت دخافدن دقفس ےک اپس اس اک ھچک دہع ںیہن 

  رفناےئ افر وخاہ تنج ںیم دالخ رفناےئ۔ےہ )ینعی دخا ےک ذےم اس یک ذہم داری ںیہن ےہ( وخاہ اس صخش وک ذعاب ںیم التبم

 ہبیتق، ناکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، انب ریحمسی :  رافی

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

  

 امنز جنپ اگہن یک تلیضف اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 جنپ اگہن یک تلیضف اک ایبؿامنز 

     465    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟهازٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة 

َتٔش١ُ ٨ِ٣ُٔه ک١َُّ یَِو٦ٕ َخ٤َِص ٣َزَّ  ِِ ٥ِ َي ُٛ ِو أَ٪َّ ٧ََهّزا بَٔبأب أََحٔس َٟ ا٢َ أََرأَیُِت٥ِ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  اُٟوا اہللُ  َٗ إت َه١ِ َیِبَقی ٩ِ٣ٔ َزَر٧ٔهٔ َطِیْئ 

َِٟدَلایَاََل َیِبَقی  َِٟد٤ِٔص َی٤ُِحو اہللُ بٔه٩َّٔ ا ٠ََوأت ا ١ُ اٟؼَّ ََ ٣َ ََ ٔ ََٜذٟ َٓ ا٢َ  َٗ  ٩ِ٣ٔ َزَر٧ٔهٔ َطِیْئ 

گ ہبیتق، ثیل، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ول

 یسک ےک درفازے رپ اکی رہن وہ افر اس ںیم رہ اکی دؿ ںیم اپچن رمہبت لسغ رکے ایک اس صخش ںیم یسک التبؤ ارگ مت ولوگں ںیم ےس

مسق اک وکیئ لیم رےہ اگ۔ رضحات احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ںیہن وکیئ لیم ںیہن رےہ اگ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

افدن دقفس اؿ یک فہج ےس انگوہں یک رفغمت رفنا داتی ےہ۔ امنز وھچڑےن رفناای سب یہی اثمؽ ےہ ہک اپچن فتق یک امنزفں یک دخ

 فاےل ےس قلعتم مکح۔



 

 

 ہبیتق، ثیل، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ایبؿامنز اک  :   ابب

 امنز جنپ اگہن یک تلیضف اک ایبؿ

     466    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسی، حشين ب٩ واٗس، ًبساہلل ب٩ بزیسة :  راوی  حشين ب٩ رحیث،ٓ 

 ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ا َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ًَ  ٩ًَِ ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ا

٩ِ٤َ َتزَ  َٓ ََلةُ  َّٟٔذی بَِی٨َ٨َا َوبَِی٨َُه٥ِ اٟؼَّ ِهَس ا ٌَ ِٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل رَفَ َٗ َٛ ِس  َ٘ َٓ َها  َٛ 

نب فادق، دبعاہلل نب ربدیة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، نیسح

اراشد رفناای امہرے افر انمنیقف ےک درایمؿ وج اعمدہہ ےہ ہک مہ اؿ وک لتق ںیہن رکےت )ہکلب اؿ رپ ااکحؾ االسؾ الوگ رکےت ںیہ( فہ 

 اک افکر ںیم امشر وہاگ افر اؿ اک لتق درتس وہاجےئ اگ۔ امنز ےہ ہک سج صخش ےن امنز وھچڑ دی فہ اکرف وہاگ اےسی صخش

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب ربدیة :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿامنز جنپ اگہن یک تلیضف اک ایب

     467    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ربیٌة، اب٩ جزیخ، ابوزبير، جابز :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َة  ٌَ ُس ب٩ُِ َربٔی ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕب َحسَّ ا٢َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ َّی اہللُ  َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

 ٔ ََلة ِبٔس َوبَيَِن اِلٜرُِفٔ إَٔلَّ َتزُِک اٟؼَّ ٌَ ِٟ َِٟیَص بَيَِن ا  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دنبہ افر

 

 ن عة
 ادمح نب رحب، دمحم نب رب

  ا زایز ںیہن ےہ رگم امنز اک وھچڑان۔ رف ںیم

، انب رججی، اوبزریب، اجرب :  رافی

 

 ن عة
 ادمح نب رحب، دمحم نب رب

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

  

 امنز ےس قلعتم رگتف وہےن ےس قلعتم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رگتف وہےن ےس قلعتمامنز ےس قلعتم 

     468    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزاؤز، ہارو٪، اب٩ اس٤ٌی١، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حش٩، رحیث ب٩ ِٗیؼہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟدزَّاُز  ٌٔی١َ ا ث٨ََا َهاُروُ٪ هَُو اب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ یِٔث ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ٩ًَِ رُحَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  َه٤َّ

ٔلَی أَبٔی هَُزیَِزةَ  َح٠َِشُت إ َٓ ِ لٔی َج٠ٔیّشا َػأّٟحا  ٠ُُِٗت ا٠َُّٟه٥َّ َيَّسِّ ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٣ُِت ا َٗ ا٢َ  َٗ ِٔیَؼَة  ِّی  َٗ ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِهُ  ًَ َرضَٔی اہللُ 

َّ َوَج١َّ  ًَز ِوُت اہلَل  ًَ ٥َ  َز ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتُه ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ثِىٔی بَٔحٔسیٕث َس٤ٔ َحسِّ َٓ َ لٔی َج٠ٔیّشا َػأّٟحا  ١َّ اہللَ  أَِ٪ یَُیَّسِّ ٌَ َٟ

 ٢َ ٣َ و٢ُ إٔ٪َّ أَوَّ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ىٔی بٔهٔ  ٌَ َٔ َٓإِٔ٪ َػ٠ََحِت أَِ٪ َی٨ِ ِبُس ََٔؼََلتٔهٔ  ٌَ ِٟ ا یَُحاَسُب بٔهٔ ا

َتاَزَة أَِو  َٗ  ٔ ٦ ا٦ْ ََل أَِزرٔی َهَذا ٩ِ٣ٔ لََکَ ا٢َ َه٤َّ َٗ ِس َخاَب َوَخَّٔسَ  َ٘ َٓ ََٓشَسِت  ٠ََح َوأ٧ََِحَح َوإِٔ٪  ِٓ ِس أَ َ٘ َؽ  َٓ َ٘ إِٔ٪ ا٧َِت َٓ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّوایَةٔ 

ا٢َ ا٧ُِوزُوا  َٗ تٔهٔ َطِیْئ  ـَ ي ٔ ٩ِ٣ٔ ََفٔ ًَلَی ٧َِحو ٠٤َٔهٔ  ًَ  ُ ٔة ث٥َُّ یَُٜوُ٪ َسائٔز ـَ ي ِٟرَفٔ َؽ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ١ُ بٔهٔ ٣َا َن َّ٤َٜ ُی َٓ  َٕ ِبٔسی ٩ِ٣ٔ َتَلوُّ ٌَ ٔ ه١َِ ٟ



 

 

 ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ هُ أَبُو ا َٔ َٟ ََ َخا ٔ  َذٟ

وہا افر ںیم ےن رعض اوبداؤد، اہرفؿ، انب اامسلیع، امہؾ، اتقدہ، نسح، رحثی نب ہصیبق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دمہنی ونمرہ ںیم احرض 

 وک ایک اے اہلل! وت ےھجم اکی اسیھت افر رقیف اطع رفنا وت ںیم اوبرہریہ ےک اپس ھٹیب ایگ افر ںیم ےن اہک ںیم ےن دخا ےس داع یک یھت ہک ھجم

۔ وہ اتکس ےہ ہک کین اسیھت اطع رفنا سپ ھجم ےس مت وکیئ دحثی ایبؿ رکف ہک وج مت ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس وہ

دخافدن دقفس ھجم وک اس یک فہج ےس افدئہ اطعء رفناےئ۔ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ایقتم ےک دؿ بس ےس ےلہپ امنز اک اسحب وہاگ ارگ امنز دمعہ لکن آےئ )ینعی رشاطئ ےک

اطمقب افر اراکؿ ےک اطمقب اےنپ فتق رپ امنز ادا یک( افر فہ صخش رماد وک چنہپ ایگ افر امنز ربی لکن آیئ وت فہ صخش اسخرہ افر اصقنؿ 

 ںیم زپ ایگ افر ربابد وہایگ افر ارگ رفض امنز ںیم ھچک یمک فاعق وہیئگ وت اس صخش ےس اہک اجےئ اگ ہک مت ولگ ریمے دنبہ یک ھچک امنز لفن

  ےس رفض وک لمکم رک ول۔ اس ےک دعب دفرسے اامعؽ یک یھب یہی احتل وہیگ۔ںیم

 اوبداؤد، اہرفؿ، انب الیعمس، امہؾ، اتقدہ، نسح، رحثی نب ہصیبق :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 قلعتم رگتف وہےن ےس قلعتمامنز ےس 

     469    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوًوا٦، ٗتازہ، حش٩، ابورآٍ، ابوہزیزہ :  راوی

َّی  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٢َ ٣َا أَِخبََر٧َا أَبُو ا ا٢َ إٔ٪َّ أَوَّ َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ اہللُ 

ّة  إِٔ٪ ُؤجَسِت َتا٣َّ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َػََلتُهُ  ِبُس یَِو٦َ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا٧ُِوزُوا ه١َِ یَُحاَسُب بٔهٔ ا َٗ ّة َوإِٔ٪ کَاَ٪ ا٧ُِتَ٘ٔؽ ٨ِ٣َٔها َطِیْئ  تَٔبِت َتا٣َّ ُٛ

 ًَ ٤ًَِا٢ٔ َتِحزٔی  َ ًٔهٔ ث٥َُّ َسائٔزُ اِْل ٕة ٩ِ٣ٔ َتَلوُّ ـَ ي ٍَ ٩ِ٣ٔ ََفٔ ُه ٣َا َؿیَّ َٟ  ١ُ ِّ٤َٜ َٕ یُ ُه ٩ِ٣ٔ َتَلوُّ َٟ ََ َتحُٔسوَ٪  ٔ  لَی َحَشٔب َذٟ

ریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای بس ےس ےلہپ دنبہ وک اوبوعاؾ، اتقدہ، نسح، اوبراعف، اوبرہ



 

 

امنز اک اسحب دانی زپے اگ ارگ فہ حیحص راہ وترتہب ےہ فرہن دخافدن دقفس اراشد رفناےئ اگ مت ولگ اس رطػ دوھکی ہک ریمے دنبفں ےک 

ےس رفض امنز ںیم یمک لمکم رک دی اجےئ یگ رھپ ابیق اامعؽ اک اسحب یھب ایس رطح  اپس ھچک امنز لفن ےہ رھپ ارگ امنز لفن وہیگ وت اس

 ےس وہاگ۔

 اوبوعاؾ، اتقدہ، نسح، اوبراعف، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تف وہےن ےس قلعتمامنز ےس قلعتم رگ

     470    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، نرضب٩ ط٤ی١، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، زرٚ ب٩ ٗیص، یحٌی ب٩ ي٤ٌز، ابوہزیزہ :  راوی

 ِ ا٢َ أ٧َ َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِیٕص  َٗ ٚٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِزَر ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َبأ٧ََا َح٤َّ

بِ  ٌَ ِٟ ٢ُ ٣َا یَُحاَسُب بٔهٔ ا ا٢َ أَوَّ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٤ََز  ٌِ ٠َ٤ََها َوإَٔلَّ َي ِٛ َ إِٔ٪ کَاَ٪ أ َٓ ُس َػََلتُُه 

ا٢َ  ةَ  َٗ ـَ ي ِٟرَفٔ ٠ٔ٤ُوا بٔهٔ ا ِٛ ا٢َ أَ َٗ  َْ َٟهُ َتَلوُّ إِٔ٪ ُؤجَس  َٓ  َٕ ِبٔسی ٩ِ٣ٔ َتَلوُّ ٌَ ٔ ًَزَّ َوَج١َّ ا٧ُِوزُوا ٟ  اہللُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، رضننب لیمش، امحد نب ہملس، زرؼ نب سیق، ییحی نب رمعی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

اراشد رفناای بس ےس ےلہپ دنبہ ےس )ایقتم ےک دؿ( امنز اک اسحب ایل اجےئ اگ سپ ارگ اس یک امنز )لمکم افر درتس( فآہل فملس ےن 

وت کیھٹ ےہ فرہن دخافدن اعتیل رفناےئ اگ ریمے دنبفں ےک اپس ھچک امنز لفن ےہ رھپ ارگ امنز لفن وہیگ وت اس ےس رفض امنز یک یمک 

 لمکم رک دی اجےئ یگ۔

 ؼ نب اربامیہ، رضننب لیمش، امحد نب ہملس، زرؼ نب سیق، ییحی نب رمعی، اوبرہریہااحس :  رافی

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

  



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےس قلعتم رگتف وہےن ےس قلعتم

     471    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٤ًَا٪ ب٩ ابوػٔوا٪ ث٘فی، بہزب٩ اسس، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًَا٪ ب٩ ًبساہلل و ابو٤ًَا٪ ب٩ ًبساہلل،  :  راوی

 ٣وسٰی ب٩ ك٠حہ، ابوایوب

ا٢َ َحسَّ  َٗ فٔیُّ  َ٘ ََّ َواَ٪ اٟ ِٔ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی َػ َِ ُس ب٩ُِ ًُ ُس ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُ ب٩ُِ أََسٕس  ث٨ََا بَِهز

 ٩ًَِ ُث  ا ٣ُوَسی ب٩َِ ك٠ََِحَة یَُحسِّ ٌَ َُّه٤َا َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ أ٧َ ًَ ٤َاُ٪ ب٩ُِ  َِ ِبٔس اہللٔ َوأَبُوُه ًُ ًَ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  َِ ا٢َ یَا ًُ َٗ أَبٔی أَیُّوَب أَ٪َّ َرُجَّل 

بَُس اہللَ َرُسو٢َ  ٌِ ََ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟح٨ََّة  ١ٕ٤َ یُِسخ٠ُٔىٔی ا ٌَ ٘ٔی٥َ اہللٔ أَِخبٔرِنٔی َٔ َُ َک بٔهٔ َطِیّئا َو رِشٔ َُ  َوََل 

 ٔ ًَلَی َراح٠َٔت َُّه کَاَ٪  أ٧َ َٛ ٔؼ١َ اٟزَّح٥َٔ َذِرَها  ََ ََلَة َوتُِؤتَٔی اٟزَّکَاَة َو  هٔ اٟؼَّ

دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ ،یفق، زہبنب ادس، ہبعش، دمحم نب امثعؿ نب دبعاہلل ف اوبامثعؿ نب دبع اہلل، ومٰیس نب ہحلط، اوباویب ےس 

رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک وکیئ لمع ااسی اراشد رفناںیئ ہک وج تنج ںیم اچنہپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت دخافدن دقفس یک ابعدت رکف افر مت یسک وک اس اک یسک رطح ےس رشکی رہسگ ہن انبان افر دے آپ 

 رپ وسار مت امنز افر زوکة ادا رکف افر مت رہتش داری وک اقمئ روھک افر مت افینٹن اک اگلؾ وھچڑ دف۔ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افینٹن

 ےھت۔

دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ ،یفق، زہبنب ادس، ہبعش، دمحم نب امثعؿ نب دبعاہلل ف اوبامثعؿ نب دبعاہلل، ومٰیس نب ہحلط،  :  رافی

 اوباویب

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

  

 دقر راعکت زپانھ اچےئہ؟ احتل ایقؾ ینعی میقم وہےن یک احتل ںیم سک



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 احتل ایقؾ ینعی میقم وہےن یک احتل ںیم سک دقر راعکت زپانھ اچےئہ؟

     472    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، اب٩ ٨٣ٜسر و ابزاہی٥ ب٩ ٣َّسة، ا٧ص :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ ا أََنّشا  ٌَ َة َس٤ٔ َٜٔسرٔ َوإٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیََّسَ ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َّی اہللُ َحسَّ َػل

َتئِن  ٌَ ِٛ َِرَ َر ٌَ ِٟ ةٔ ا َٔ ُِٟح٠َِی ا َوبٔٔذی ا ٌّ ََ ٤َِٟٔسی٨َٔة أَِر ِهَز بٔا  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟوُّ

ر دکر ف اربامیہ نب رسمة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ  ہبیتق، ایفسؿ، انب

دمہنی ونمرہ ںیم رہظ یک اچر راعکت ادا ںیک افر اقمؾ ذفاہفیلحل وج ہک دمہنی ونمرہ ےس نیت لیم ےک افہلص رپ ےہ اس ںیم رصع یک دف 

 ( یک فہج ےس امنز ںیم رصق ایکراعکت ادا ںیک )بلطم ہی ےہ ہک احتل رفس

 ہبیتق، ایفسؿ، انب ر دکر ف اربامیہ نب رسمة، اسن :  رافی

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

  

 احبتل رفس امنز رہظ یک ینتک رتعک زپانھ اچےئہ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ یک ینتک رتعک زپانھ اچےئہ؟احبتل رفس امنز 

     473    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی و ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ح٥ٜ ب٩ ًیی٨ہ، ابوححیٔہ :  راوی

ث٨ََا ُط  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََل َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  َّی َو٣َُح٤َّ ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًُتَِیَبَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ



 

 

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََخَ َٗ َة  َٔ ُت أَبَا ُجَحِی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َ أ ََٓتَوؿَّ َِٟبِلَحأئ  ٔلَی ا َّی إ ى ََ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٔ َِٟهأجَزة ٥َ بٔا

٨ًََزَةْ  َتئِن َوبَيَِن یََسیِهٔ  ٌَ ِٛ َِرَ َر ٌَ ِٟ َتئِن َوا ٌَ ِٛ ِهَز َر َّی اٟوُّ  َوَػل

 ن فہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
ح
ھ

 اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دہعف دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح نب ہنییع، اوب

وبتق دفرہپ احط یک اجبن رشتفی ےل ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاہں رپ فوض ایک افر امنز رہظ یک دف رتعک ادا رفناںیئ افر 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم )رتسہ یک( اکی ڑکلی ڑھکی یھت۔

 ن فہ دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، :  رافی
ح
ھ

 دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح نب ہنییع، اوب

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

  

 تلیضف امنز رصع

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تلیضف امنز رصع

     474    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، وٛیٍ، ٣شٌز و اب٩ ابوخاٟس، بدتری ب٩ ابوبدتری، ابوبَک ب٩ ٤ًارہ ب٩ رویبہ ث٘فی :  راوی

َِٟبِدتَرٔیُّ  ْز َواب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس َوا ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ُه٥ِ َس أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َِٟبِدتَرٔیِّ ک٠ُُّ وُه  ب٩ُِ أَبٔی ا ٌُ ٔ٤

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  فٔیِّ  َ٘ ََّ ٩َِٟ ی٠ََٔخ ا٨َّٟاَر ٩ِ٣ٔ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ُرَویَِبَة اٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ِیهٔ َوَس٠َّ

وبَٔها ِب١َ َُغُ َٗ ٤ِٔص َو َٔ اٟظَّ ِب١َ ك٠ُُو َٗ َّی   ٩ِ٣َ َػل

رری، اوبرکب نب امعرہ نب رفہبی ،یفق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ ومحمد نب الیغؿ، فعیک، 

 

ت

 

ح
ی 

رری نب اوب

 

ت

 

ح
ی 

رعسم ف انب اوباخدل، 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک دفزخ ںیم یبھک فہ صخش دالخ ہن وہاگ ہک سج ےن 

ب ےس لبق امنز زپیھ )ینعی امنز رجف افر رصع زپیھ افر اخص وطر رپ اؿ دفونں امنزفں وسرج ےنلکن ےس لبق امنز زپیھ افر رغفب آاتف



 

 

 اک اامتہؾ ایک(۔

رری، اوبرکب نب امعرہ نب رفہبی ،یفق :  رافی

 

ت

 

ح
ی 

رری نب اوب

 

ت

 

ح
ی 

 ومحمد نب الیغؿ، فعیک، رعسم ف انب اوباخدل، 

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

  

 رصع یک امنز یک افحتظ یک اتدیک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز یک افحتظ یک اتدیک

     475    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، زیس ب٩ اس٥٠، ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، ابویو٧ص :  راوی

 ٩ًَِ ُٗتَِیَبُة  َّ أَِخبََر٧َا  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی یُو٧َُص ٣َِولَی  ٜٔی٥ٕ  َٔ ب٩ِٔ َح ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ   َٕ ٔ ٠ًََِیهٔ ٣َاٟ ی اہللُ 

َٓک ٔ اِْلیََة  َت هَٔذه ِِ َِٟت إَٔذا ب٠ََ ا َ٘ َٓ ا  ّٔ ََٟها ٣ُِؼَح ُتَب  ِٛ ًَائَٔظُة أَِ٪ أَ ا٢َ أ٣َََزِتىٔی  َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ََلة ٠ََوأت َواٟؼَّ ًَلَی اٟؼَّ ِّی َحآُٔووا  ٔن ذ

 ٔ ُِٟوِسَلی َوَػََلة ٔ ا ََلة ٠ََوأت َواٟؼَّ ًَلَی اٟؼَّ ًَلَیَّ َحآُٔووا  أ٠َ٣َِِت  َٓ ُتَها آذ٧َُِتَها  ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ُِٟوِسَلی  ا٧ٔتٔيَن ا َٗ ُٗو٣ُوا ِهَّلِل  َِرٔ َو ٌَ ِٟ ا

ُتَها ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  َّی اہللُ    َػل

ھا  ےک۔ 

 

عی

ہبیتق، ناکل، زدی نب املس، اقعقع نب میکح، اوبویسن ےس رفاتی ےہ وج ہک الغؾ ےھت رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ھا  ےن ےھجم مکح رفناای اکی رقآؿ رکمی یک اتکتب اک افر رفناای ہک سج فتق آتی رکہمی

 

عی

  رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

َ
َ
و ا لَع
ُ

 

فِػ
 
َ
)ح

ی( کت چنہپ اجؤ وت ےھجم التب دانی نان ہچ سج فتق ںیم آتی رکہمی رپ اچنہپ وت ںیم ےن رعض ایک۔ ا
َ
غ
ْ
ص

ُ
 
ْ
 ِة ال
َ
ل َّ
ض
ل
ا
َ
اِت ف
َ
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لَ َ
ّ
ض
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وہنں ےن اس ا

ناای ںیم ےن رضحت روسؽ رطہقی ےس وھکلاای ےہ ینعی مت ولگ افحتظ رکف امنزفں یک افر درایمؿ فایل امنز یک افر امنز رصع یک افر رھپ رف

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس آتی رکہمی وک ایس رطہقی ےس انس ےہ۔

 ہبیتق، ناکل، زدی نب املس، اقعقع نب میکح، اوبویسن :  رافی



 

 

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

  

 ایبؿامنز اک  :   ابب

 رصع یک امنز یک افحتظ یک اتدیک

     476    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ٗتازہ، ابوحشا٪، ًِیسة، ًلی رضی اہلل ٌَالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ َتاَزةُ  َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِٔیَسَة   ٩ًَِ اَ٪  ٩ِ أَبٔی َحشَّ

 ُ٠ َِ ا٢َ َط َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَِهُ  ٤ُِص ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ  بَِت اٟظَّ َّی ََغَ ُِٟوِسَلی َحً ََلةٔ ا ٩ًَِ اٟؼَّ  و٧َا 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اتقدہ، اوباسحؿ، دیبعة، یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

رکےن ےس ابز راھک اہیں کت ہک وسرج رغفب وہایگ  فآہل فملس ےن زغفہ دنخؼ ںیم رفناای ہک مہ ولوگں وک افکر ےن درایمؿ فایل امنز ادا

 ()فاحض رےہ ہک ذموکرہ ابال دحثی ےس ولعمؾ وہا ہک درایمؿ فایل امنز رصع یک امنز ےہ

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اتقدہ، اوباسحؿ، دیبعة، یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 وج صخش امنزرصع رتک رکے اس اک مکح

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش امنزرصع رتک رکے اس اک مکح

     477    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ب٩ سٌیس، یحٌی، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوَٗلبة، ابو٠٣یحًِیساہلل  :  راوی

 ًَ  ٕ َٔير َٛ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ هَٔظا٦ٕ  ثَىٔی یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ثَىٔی أَبُو أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ِ أَبٔی ََٗٔلبََة 

ٍَ بُزَ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٠٤َِٟٔیٔح  ا٢َ ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ٔ ََلة ُوا بٔاٟؼَّ
ا٢َ بََکِّ َ٘ َٓ ٕ ذٔی َُِی٥ٕ  ٩ِ َتَزَک یَِسَة فٔی یَِو٦

٠٤ًََُهُ  ِس َحبَٔم  َ٘ َٓ َِرٔ  ٌَ ِٟ  َػََلَة ا

، اوبحیلم ےس رفاتی ےہ 

 

ة
ی 
ہک مہ ولگ اکی رفز ربدیہ ےک اسھت ےھت۔ اس دؿ دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبالق

ابدؽ اھچےئ وہےئ ےھت وت اوہنں ےن رفناای مت ولگ امنز ںیم دلجی رکف اس ےئل ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای 

 اک ارج یھب ںیہن سج صخش ےن امنز رصع رتک رک دی وت اس ےک اامعؽ ےب اکر وہےئگ )بلطم ہی ےہ ہک اس ےک دفرسے کین لمع

 (ےلم اگ

، اوبحیلم :  رافی

 

ة
ی 
 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبالق

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

  

 میقم وہےن یک احتل ںیم امنز رصع ینتک ادا رکے؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 میقم وہےن یک احتل ںیم امنز رصع ینتک ادا رکے؟

     478    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہی٥َ، ٨٣ؼور ب٩ زاذا٪، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ابوػسیٙ، ابوسٌیس خسری :  راوی

ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٙٔ  أَِخبََر٧َا َي ی سِّ ٩ًَِ أَبٔی اٟؼِّ َِٟؤٟیسٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ َزاَذاَ٪  َٗ

 ٔ ٥َ ف ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّا ٧َِحزُُر َٗٔیا٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َ ا٨َّٟاظٔیِّ  َحزَِر٧ َٓ َِرٔ  ٌَ ِٟ ٔ َوا ِهز ا َٗٔیا٣َُه فٔی ی اٟوُّ

ًَلَی ا یَئِن  ََٟیئِن َوفٔی اِْلَُِخَ َتئِن اِْلُو ٌَ ِٛ ِحَسةٔ فٔی اٟزَّ ِسَر ُسوَرةٔ اٟشَّ َٗ ِسَر ثَََلثٔيَن آیَّة  َٗ  ٔ ِهز ََ َوَحزَِر٧َا َٗٔیا٣َهُ اٟوُّ ٔ ٕٔ ٩ِ٣ٔ َذٟ ِؼ ِّ٨ٟ



 

 

ِسرٔ اِْلَُِخَ  َٗ ًَلَی  َِرٔ  ٌَ ِٟ ََٟیئِن ٩ِ٣ٔ ا َتئِن اِْلُو ٌَ ِٛ ًَلَی فٔی اٟزَّ َِرٔ  ٌَ ِٟ َیئِن ٩ِ٣ٔ ا َتئِن اِْلَُِخَ ٌَ ِٛ ٔ َوَحزَِر٧َا َٗٔیا٣َهُ فٔی اٟزَّ ِهز یَئِن ٩ِ٣ٔ اٟوُّ

 ََ ٔ ٕٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِؼ  ا٨ِّٟ

وقعیب نب اربامیہ، مثیہ، وصنمر نب زاذاؿ، فدیل نب ملسم، اوبدصقی، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ایقؾ اک امنز رہظ افر امنز رصع ںیم ادنازہ ایک رکےت ےھت۔ اکی رمہبت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑھکے ہیلع فآہل فملس ےک

وہےن اک ادنازہ ایک امنز رہظ ںیم وت یلہپ دف راعکت ںیم سیت آایت ےک اطمقب سج رطہقی ےس وسرہ دجسہ ےہ افر دفرسی دف رتعک ںیم 

ازہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ایقؾ رصع ںیم دف راعکت ںیم رہظ یک اسہقب دف راعکت ںیم اس اس اک آداھ افر مہ ولوگں ےن ادن

 اک فصن۔

 وقعیب نب اربامیہ، مثیہ، وصنمر نب زاذاؿ، فدیل نب ملسم، اوبدصقی، اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 میقم وہےن یک احتل ںیم امنز رصع ینتک ادا رکے؟

     479    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوًوا٧ة، ٨٣ؼورب٩ زاذا٪، وٟیس ب٩ ابوَرش، ابو٣توک١، ابوسٌیس خسریسویس ب٩ نرض، ًبساہلل ب٩ ٣بارک،  :  راوی

٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ  َوا٧ََة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َِٟؤٟیٔس أَبٔی َرِٔشٕ  ٩ًَِ ا َزاَذاَ٪ 

 ٩ًَِ  ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ِس  ا َٗ أُ  َیِِقَ َٓ  ٔ ِهز و٦ُ فٔی اٟوُّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا َر ثَََلثٔيَن آَیّة فٔی ک١ُِّ أَبٔی َس

َة آیَ  ًَرِشَ ِسَر َخ٤َِص  َٗ ََٟیئِن  َتئِن اِْلُو ٌَ ِٛ َِرٔ فٔی اٟزَّ ٌَ ِٟ و٦ُ فٔی ا ُ٘ ٕة ث٥َُّ َي ٌَ ِٛ  ّة َر

، وصنمرنب زاذاؿ، فدیل نب اوبرشب، اوبوتملک، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

ة

 

وسدی نب رضن، دبعاہلل نب ابمرک، اوبوعای

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رہظ ںیم بج ڑھکے وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سیت آایت رکہمی ےک اطمقب رہ 



 

 

 ناای رکےت ےھت رھپ امنز رصع یک یلہپ دف رتعک ںیم دنپرہ آایت ےک اطمقب التفت رفناےت۔اکی رتعک ںیم التفت رف

، وصنمرنب زاذاؿ، فدیل نب اوبرشب، اوبوتملک، اوبدیعس دخری :  رافی

 

ة

 

 وسدی نب رضن، دبعاہلل نب ابمرک، اوبوعای

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

  

 امنز رفس ںیم امنز رصع یک ینتک رتعک ادا رکے؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رفس ںیم امنز رصع یک ینتک رتعک ادا رکے؟

     480    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ایوب، ابوَٗلبة، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

َّی اہللُأَِخبََر٧َا  َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِهزَ ُٗتَِیَبُة  َّی اٟوُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل  

َتئِن  ٌَ ِٛ ةٔ َر َٔ ُِٟح٠َِی َِرَ بٔٔذی ا ٌَ ِٟ َّی ا ا َوَػل ٌّ ََ ٤َِٟٔسی٨َٔة أَِر  بٔا

، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمہنی ونمرہ ںیم رہظ یک ہبیتق، امحد، ا

 

ة
ی 
ویب، اوبالق

اچر راعکت ادا رفناںیئ رھپ اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم )ہی ہگج دمہنی ونمرہ ےس نیت لیم ےک افہلص رپ ےہ( رشتفی ےل اج رک امنز رصع یک دف 

 (فآہل فملس ےن احتل رفس ںیم رصق رفناای یلص اہلل ہیلعراعکت ادا رفناںیئ )ینعی آپ 

، اسن نب ناکل :  رافی

 

ة
ی 
 ہبیتق، امحد، اویب، اوبالق

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امنز رفس ںیم امنز رصع یک ینتک رتعک ادا رکے؟

     481    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، حیوة ب٩ رشیح، جٌرف ب٩ ربیٌة، ْعاک ب٩ ٣اَٟ، ٧و١ٓ ب٩ ٣ٌاویہ :  راوی

٩ًَِ َحِیَوةَ  ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ اَک ب٩َِ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َة أَ٪َّ ْٔعَ ٌَ رَفُ ب٩ُِ َربٔی ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َج َٗ یِٕح  ب٩ِٔ رُشَ

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّهُ َس٤ٔ ثَهُ أ٧َ اؤیََة َحسَّ ٌَ ١ََٓ ب٩َِ ٣ُ ثَهُ أَ٪َّ ٧َِو َٕ َحسَّ ٔ َِرٔ ٣َاٟ ٌَ ِٟ اَتِتهُ َػََلةُ ا َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ َي

٤ََّا ُو  َٜأ٧َ َّی اہللُ َٓ ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّهُ َس٤ٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز أ٧َ ًَ اْک َوأَِخبََرنٔی  ا٢َ ْٔعَ َٗ َٟهُ  و٢ُ ٩ِ٣َ تَٔز أَه٠َُِه َو٣َا ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ

هُ َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی حَ  َٔ َٟ ُه َخا َٟ ٤ََّا ُوتَٔز أَه٠َُِه َو٣َا َٜأ٧َ َٓ َِرٔ  ٌَ ِٟ اَتِتُه َػََلةُ ا  ِٔیٕب َٓ

، رعاک نب ناکل، ونلف نب اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

 ن عة
وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ویحة نب رشحی، رفعج نب رب

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناےت ےھت سج صخش یک اکی فتق یک امنز اضعئ وہیئگ وت وگای اس اک رھگ ابر )ینعی بس ھچک( 

رافی رضحت رعاک نب ناکل ےتہک ںیہ ھجم ےس رضحت دبعاہلل نب رمع ےن ایبؿ رفناای ہک اوہنں ےن رضحت  ٹل ایگ اس دحثی ےک

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک سج صخش یک امنزرصع اضق وہ اجےئ وت وگای ہک 

ت دبعاہلل انب رمع ےن رفناای ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس اس صخش اک امتؾ اباہث ٹل ایگ اضعئ وہایگ رضح

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت اس ےس رماد امنز رصع ےہ

، رعاک نب ناکل، ونلف نب اعمفہی :  رافی

 

 ن عة
 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ویحة نب رشحی، رفعج نب رب

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رفس ںیم امنز رصع یک ینتک رتعک ادا رکے؟

     482    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣اَٟ، ٧و١ٓ ب٩ ٣ٌاویہًیسی ب٩ ح٤از، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحِیب، ْعاک ب٩  :  راوی

 َٕ ٔ أک ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ ْٔعَ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ ُزَُِبُة  از ١ََٓ ب٩َِ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ َح٤َّ هُ أَ٪َّ ٧َِو َِ َُّه ب٠ََ  أ٧َ

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اؤیََة  ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ َٟهُ  ٤ََّا ُوتَٔز أَه٠َِهُ َو٣َا َٜأ٧َ َٓ اَتِتهُ  َٓ ََلةٔ َػََلْة ٩ِ٣َ  و٢ُ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ُ٘ ٥ََّ٠ َي

ُس بِ  هُ ٣َُح٤َّ َٔ َٟ َِرٔ َخا ٌَ ِٟ و٢ُ هَٔی َػََلةُ ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َٙ اب٩ُِ ٤ًََُز َس٤ٔ  ٩ُ إِٔسَح

 دی نب اوببیبح، رعاک نب ناکل، ونلف نب اعمفہی، اس رفاتی اک رتہمج دنمرہج ابال دحثی یک رطح ےہ۔یسیع نب امحد، ثیل، سی

 یسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رعاک نب ناکل، ونلف نب اعمفہی :  رافی

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

  

 امنز رغمب ےس قلعتم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب ےس قلعتم

     483    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًِیساہلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، یزیس ب٩ ابوحِیب، ْعاک ب٩ ٣اَٟ، ٧و١ٓ ب٩ ٣ٌاویہ،  :  راوی

 ًبساہلل اب٩ ٤ًز، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١

 ُ٩ًَِ ٣ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَیمِّ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٌِ ثَىٔی أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إِٔسَح َح٤َّ

اؤیَةَ  ٌَ ١ََٓ ب٩َِ ٣ُ ُت ٧َِو ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٕ ٔ أک ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ ْٔعَ َُٟه  َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َحِٔیٕب  ٤ََّا ُوتَٔز أَه٠َُِه َو٣َا َٜأ٧َ َٓ اَتِتُه  َٓ و٢ُ َػََلْة ٩ِ٣َ  ُ٘ َي

َِرٔ  ٌَ ِٟ ٥َ هَٔی َػََلةُ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ 

نب اعمفہی، دبعاہلل انب رمع، ہملس نب  دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، دمحم نب ااحسؼ، سیدی نب اوببیبح، رعاک نب ناکل، ونلف



 

 

ل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دیعس نب ریبج وک زمدہفل ںیم داھکی اوہنں ےن ریبکت زپیھ افر امنز اشع یک دف راعکت ادا 
 ی 
کہ

وسؽ رکمی یلص اہلل رفناںیئ رھپ ایبؿ رفناای ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن ایس رطہقی ےس لمع رفناای اھت اس ہگج افر رفناای ہک رضحت ر

 ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطہقی ےس اس اقمؾ رپ لمع رفناای اھت )ینعی اقمؾ زمدہفل(۔

دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، دمحم نب ااحسؼ، سیدی نب اوببیبح، رعاک نب ناکل، ونلف نب اعمفہی، دبعاہلل انب رمع،  :  رافی

ل
 ی 
کہ

 ہملس نب 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب ےس قلعتم

     484    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١ :  راوی

ا٢َ َرأَیُِت أَِخبََر٧َا  َٗ َهِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ٕ ٣َُح٤َّ ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبيِر  َس

 ِ َتي ٌَ ِٛ ٌَٔظاَئ َر ِٟ ىٔی ا ٌِ َّی َي ََٓؼل ا٦َ  َٗ إت ث٥َُّ أَ ٌَ َٛ زَٔب ثَََلَث َر ِِ ٤َِٟ َّی ا ََٓؼل ا٦َ  َٗ ٍٕ أَ ١ََِ بَٔح٤ِ ٍَ بٔه٥ِٔ ٣ٔ ٔن ث٥َُّ َذََکَ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َػ٨َ

 ََ ٔ ََ فٔی َذٟ ٔ ١ََِ َذٟ ٣ٔ ٍَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػ٨َ َّی اہللُ  ٤َِٟکَأ٪ َوَذََکَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََ ا ٔ ََ فٔی َذٟ ٔ ٤َِٟکَا٪ٔ  َذٟ  ا

ل، اس اک رتہمج یھب اس
 ی 
کہ

 ہقب دحثی اسیج ےہ۔دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، ہملس نب 

ل :  رافی
 ی 
کہ

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، ہملس نب 

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

  

 امنز اشعء ےک اضفلئ



 

 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ےک اضفلئ

     485    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نَرب٩ ًلی، ًلی ب٩ نَر، ًبساَلًلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ  ٩ًَِ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َنَِرٕ  ًَِت٥َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا َنَِرُ ب٩ُِ  َِٟت أَ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ُْعِ

 ِ ِ ٨ًَُِه ٧َا٦َ ا٨َِّٟشاُئ َواٟؼِّ َّی ٧َاَزاُه ٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ  ٌَٔظأئ َحً ِٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا َّی اہللُ  َّی اہللُ اہللٔ َػل َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِخَ َٓ َیاُ٪ 

َُّه  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ِّی َُيَِر أَه١ِٔ ا ٥ِ َی٩ُِٜ َیِو٣َلٕٔذ أََحْس يَُؼل َٟ ٥ِ َو ُٛ ََلَة َُيَِر ٔ اٟؼَّ ِّی هَٔذه  َِٟیَص أََحْس ُيَؼل

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

عی

رصننب یلع، یلع نب رصن، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ء ںیم اتریخ رفنایئ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رضحت رمع یک آفاز آیئ اوہنں ےن رفناای ہک فآہل فملس ےن امنز اشع

وخانیت افر ےچب بس ےک بس وس ےئگ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاہن وہےئ افر اراشد رفناای ہک اہمترے العفہ 

ات )اس فتق کت االسؾ یک ااشتع ںیہن وہیئ یھت رصػ دمہنی ونمرہ ںیم االسؾ الیھپ اھت اس اس امنز وک دفرسا وکیئ صخش ادا ںیہن رک

 زناہن ںیم یسک ہگج وکیئ امنز ادا ںیہن رکات اھت العفہ الہ دمہنی ےک(۔

ھا   :  رافی

 

عی

 رصننب یلع، یلع نب رصن، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 احبتل رفس امنز اشعئ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 احبتل رفس امنز اشعئ

     486    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ب٩ یزیس، بہزب٩ اسس، طٌبہ، ح٥ٜ :  راوی

٤ِزُو  ًَ ٌٔ أَِخبََر٧َا  َّی ب٨َٔا َس ا٢َ َػل َٗ  ٥َُٜ َِٟح ا٢َ أَِخبََرنٔی ا َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُ ب٩ُِ أََسٕس  ث٨ََا بَِهز ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ ب٩ُِ یَزٔیَس  یُس ب٩ُِ ُجَبيِر

َتئِن ث٥َُّ َذََکَ أَ٪َّ  ٌَ ِٛ ٌَٔظاَئ َر ِٟ َّی ا ٥َ ث٥َُّ َػل ا٣َٕة ث٥َُّ َس٠َّ َٗ ٔ زَٔب ثَََلثّا بٔإ ِِ ٤َ ِٟ ٍٕ ا ََ َوَذََکَ أَ٪َّ بَٔح٤ِ ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٓ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ

 ََ ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

رمعف نب سیدی، زہبنب ادس، ہبعش، مکح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دیعس نب ریبج ےن امہرے ارماہ اقمؾ زمدہفل ںیم امنز رغمب یک نیت 

 ےک اسھت رھپ آپ ےن رفناای ہک دبعاہلل نب رمع ےن ایس رطہقی ےس ایک اھت افر اوہنں ےن ایبؿ رفناای ہک رضحت راعکت ادا رفناںیئ ریبکت

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطہقی ےس ایک ےہ۔

 رمعف نب سیدی، زہبنب ادس، ہبعش، مکح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 احبتل رفس امنز اشعئ

     487    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یزیس، بہز ب٩ اسس، طٌبة، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، سٌیس ب٩ جبير :  راوی

ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا بَِهزُ ب٩ُِ أََسٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیزٔیَس  ٌٔیَس ب٩َِ  أَِخبََر٧َا  ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َهِی١ٕ  ُٛ

 ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ََٓؼل ا٦َ  َٗ َ أ َٓ  ٍٕ َّی بَٔح٤ِ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َػل ا٢َ َرأَیُِت  َٗ  ٕ ََٜذا ُجَبيِر ا٢َ َه َٗ َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٌَٔظاَئ َر ِٟ َّی ا زَٔب ثَََلثّا ث٥َُّ َػل

٤َِٟکَا٪ٔ  ٍُ فٔی َهَذا ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِؼ٨َ َّی اہللُ   َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ل، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب رمع 
 ی 
کہ

، ہملس نب 

 

ی ة
ع

 

وک داھکی ہک اوہنں ےن امنز رمعف نب سیدی، زہب نب ادس، ص

اقمؾ زمدہفل ںیم ادا رفنایئ وت ریبکت زپیھ افر امنز رغمب یک نیت راعکت ادا رفناںیئ اس ےک دعب رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک اس اقمؾ رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی ےس لمع رفناےت ےھت۔

ل، دیعس نب ریبج :  رافی
 ی 
کہ

، ہملس نب 

 

ی ة
ع

 

 رمعف نب سیدی، زہب نب ادس، ص

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

  

 تلیضف امجتع

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تلیضف امجتع

     488    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

َّی ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  بُوَ٪  أَِخبََر٧َا  َٗ ا ٌَ ا٢َ َیَت َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

َْٜة بٔا٠َِّٟی١ٔ  ٔ َّٟٔذی٩َ بَاتُوا ٓٔی٥ُِٜ ٓٔی٥ُِٜ ٣َََلئ زُُد ا ٌِ َِرٔ ث٥َُّ َي ٌَ ِٟ ٔ َوَػََلةٔ ا ِحز َٔ ِٟ وَ٪ فٔی َػََلةٔ ا ٌُ َْٜة بٔا٨ََّٟهارٔ َوَیِحَت٤ٔ ٔ َیِشأَُُٟه٥ِ  َو٣َََلئ َٓ

وَ٪ َوأََتِی٨َاه٥ُِ َوهُ  ٨َاه٥ُِ َوه٥ُِ ُيَؼ٠ُّ ِٛ وُٟوَ٪ َتَز ُ٘ َی َٓ ُت٥ِ ًَٔبازٔی  ِٛ َٕ َتَز ِی َٛ ٥ُ٠ًَِ بٔه٥ِٔ  وَ٪ َوهَُو أَ  ٥ِ يَُؼ٠ُّ

ہبیتق، ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولوگں ےک 

اپس لسلسم رفط ے آےت اجےت ںیہ۔ ضعب رفط ے رات ںیم آےت اجےت ںیہ افر ضعب رفط ے دؿ ںیم آےت اجےت افر امتؾ رفط ے امنز 

وہےت ںیہ افر امنز رصع ںیم عمج وہےت ںیہ رھپ رفط ے اہمترے اپس وج ہک رات ےک فتق رےہ ےھت فہ رفط ے افر زایدہ رجف ںیم عمج 

دنلبی یک رطػ ڑچھ اجےت ںیہ سج فتق دخافدن دقفس اؿ ےس وساؽ رکات ےہ احالہکن ہک فہ تہب رتہب رطہقی ےس فافق ےہ ہک مت 

ںیم سک تیفیک ںیم وھچڑا وت فہ رفط ے وجاب دےتی ںیہ ہک سج فتق مہ ےن اؿ ےن ریمے دنبفں وک وکؿ یس احتل ںیم افر داین 

ولوگں وک داین ںیم وھچڑا وت فہ اس فتق امنز ادا رک رےہ ےھت افر سج فتق مہ اؿ ےک اپس ےچنہپ بج یھب فہ ولگ امنز )رصع( ادا رکےن 

 ںیم وغشمؽ ےھت۔



 

 

 ہبیتق، ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تلیضف امجتع

     489    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َٛير ب٩ ًِیس، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔیسٔ بِ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َٔيرُ ب٩ُِ ًَُِِیٕس  َٛ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ٔ ا

 َ ًَل  ٍٔ َِٟح٤ِ ١ُ َػََلةُ ا ـُ ِٔ ََ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ی٩َ ُجزِئّا َوَیِحَت٤ٔ ٥ِ َوِحَسُه بَٔد٤َِشٕة َوًرِٔشٔ ُٛ ٔ أََحٔس ی َػََلة

 ٔ ِحز َٔ ِٟ آَ٪ ا ٔ إٔ٪َّ رُقِ ِحز َٔ ِٟ آَ٪ ا ُؤا إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ َورُقِ ٔ َوارِقَ ِحز َٔ ِٟ َُٜة ا٠َِّٟی١ٔ َوا٨ََّٟهارٔ فٔی َػََلةٔ ا ٔ   کَاَ٪ ٣َِظُهوّزا٣َََلئ

زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، 

ہصح زایدہ وہیت ےہ افر رات افر دؿ ےک رفط ے رہ اکی امنز رجف ںیم  50فملس ےن اراشد رفناای ہک امنز ابامجتع اہنت صخش یک امنز ےس 
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ل
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ا( کت التفت رکفعمج وہےت ںیہ سپ ارگ مت اچوہ وت آتی رکہمی )اَ
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و د
ُب
ْ
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 و َۃ ِل 

 ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تلیضف امجتع

     490    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ب٩ ًلی و يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ سٌیس، اس٤اًی١، ابوبَک ب٩ ٤ًارة ب٩ رویبہ :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس اََل َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ًَلٓٔیٕ َوَي ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ثَىٔی أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  إِٔس٤َ

و٢ُ ََل ی٠َُٔخ ا٨َّٟاَر أََحْس َػ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِب١َ ُرَویَِبَة  َٗ ٤ِٔص َو َٔ اٟظَّ ِب١َ ك٠ُُو َٗ َّی  ل

زَُب  ِِ ََ  أَِ٪ 

وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، اامسلیع، اوبرکب نب امعرة نب رفہبی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن آرضحنت روسؽ رکمی رمعف نب یلع ف 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت وج صخش امنز ادا رکے وسرج ولطع وہےن ےس ےلہپ )ینعی امنز 

 ےس ےلہپ یک امنز ینعی امنز رصع ادا رکے وت فہ صخش دفزخ ںیم ںیہن دالخ وہاگ۔ رجف زپےھ( افر وسرج رغفب وہےن

 رمعف نب یلع ف وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، اامسلیع، اوبرکب نب امعرة نب رفہبی :  رافی

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

  

 ہلل رشفی یک اجبن رخ رکان رفض ےہتیب ا

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تیب اہلل رشفی یک اجبن رخ رکان رفض ےہ

     491    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ابواسحاٚ، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ا٢َ َػ٠َِّی٨َا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ

ًَرَشَ َطِهزّ  َة  ٌَ ًَرَشَ َطِهّزا أَِو َسِب َة  سٔٔض ٔستَّ ِ٘ ٤َِٟ ٥َ ٧َِحَو بَِیٔت ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٣َ ََّ ِِٟ٘ٔب٠َةٔ  ا َط ٔلَی ا َٖ إ َیاُ٪ َورُصٔ ِٔ  ُس

دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوبااحسؼ، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ 

 فملس وک تیب اہلل رشفی مہ ولوگں ےن تیب ادقملس یک اجبن وسہل ای رتسہ ناہ کت امنزںی ادا ںیک اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 یک اجبن امنز ادا رکےن اک مکح وہا )ینعی ہلبق اک رخ دبتلی رک دای ایگ(۔

 دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوبااحسؼ، رباء نب اعزب :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تیب اہلل رشفی یک اجبن رخ رکان رفض ےہ

     492    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، زَکیا ب٩ ابوزائسة، ابواسحاٚ، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ َٙ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح یَّا ب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة  ٩ًَِ َزََکٔ  ُٚ َٕ اِْلَِزَر ُٙ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ إٔبَِزاهٔی٥َ 

َّی ٧َِحَو بَیِ  ََٓؼل ٤َِٟٔسی٨ََة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ِ٘ ٩ًَِ ا ٤َ ِٟ ًَرَشَ َطِهّزا ث٥َُّ ٔت ا َة  سٔٔض ٔستَّ

 َٗ ًَلَی   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی ٣َ ِس کَاَ٪ َػل َٗ ٤َزَّ َرُج١ْ  َٓ َبةٔ  ٌِ َٜ ٔلَی اِل َه إ َُّه ُوجِّ ا٢َ أَِطَهُس أَ٪َّ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ِو٦

 َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َبةٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َٜ ٔلَی اِل ُٓوا إ َٓا٧َِْحَ َبةٔ  ٌِ َٜ ٔلَی اِل َه إ  ِس ُوجِّ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، ااحسؼ نب ویفس، زرکای نب اوبزادئة، اوبااحسؼ، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

رک ےک امنزںی ادا رفناںیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت تیب ادقملس یک اجبن وسہل ناہ کت رخ 

فملس وک تیب اہلل رشفی یک اجبن رخ رک ےک امنز ادا رکےن اک مکح وہا اکی ااصنری احصیب رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یھت اس ےن اہک ںیم اہشدت داتی وہں اس ےک ارماہ امنز ادا رک ےک ااصنر یک اکی امجتع ےک اپس اچنہپ افر فہ امجتع امنز ادا رک ریہ 

ابت یک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک تیب اہلل رشفی یک اجبن رخ رک ےک امنز ادا رکےن اک مکح وہایگ فہ ولگ ایس فتق 

 تیب اہلل رشفی یک اجبن رخ رک ےک امنز ادا رکےن ےگل۔

 زرکای نب اوبزادئة، اوبااحسؼ، رباء نب اعزب دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، ااحسؼ نب ویفس، :  رافی



 

 

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

  

 وکیسن وصرت ںیم تیب اہلل رشفی یک العفہ یسک دفرسی اجبن رخ رک اتکس ےہ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فہ یسک دفرسی اجبن رخ رک اتکس ےہ؟وکیسن وصرت ںیم تیب اہلل رشفی یک الع

     493    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًیسی ب٩ ح٤از، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ازٕ ُزَُِبُة َوأَِح٤َُس  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ َح٤َّ َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٔح َوا ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اَّٟسَّ ب٩ُِ 

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ُح اب٩ِٔ َوهِٕب  ًَلَی اٟزَّاح٠َٔةٔ  َس٥ََّ٠ ُيَشبِّ

٤َُِِٟٜتوبَةَ  ٠َِیَها ا ًَ ِّی  َّهُ ََل ُيَؼل ٠َِیَها َُيَِر أ٧َ ًَ ُه َویُوتٔزُ   َٗٔب١َ أَیِّ َوِجهٕ َتَتَوجَّ

یسیع نب امحد، ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک 

اہلل ہیلع فآہل فملس امنز لفن افینٹن رپ ادا رفناای رکےت ےھت اس ےس لبق تیب اہلل رشفی یک اجبن رخ رک ےک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 امنز ادا رکےن اک مکح وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز فرت یھب ایس رطہقی ےس ادا رفناےت ےھت نکیل رفض امنز ںیہن ادا رفناےت

 ےھت۔

  نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمعیسیع نب امحد، ادمح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےہ؟وکیسن وصرت ںیم تیب اہلل رشفی یک العفہ یسک دفرسی اجبن رخ رک اتکس 



 

 

     494    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی و ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی، ًبسا٠٤َٟ، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ یَِحٌَی  َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ا٢َ کَاَ٪ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٕ ٌٔیُس ب٩ُِ ُجَبيِر ث٨ََا َس َحسَّ

٤َِٟٔسی٨َٔة َو  ٔلَی ا ََّٜة إ ب١ْٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ ِ٘ ًَلَی َزابَّتٔهٔ َوهَُو ٣ُ ِّی  ٥َ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َّ َوِجهُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََ َٓ ُّٟوا  أَی٤َ٨َِا تَُو َٓ َِٟت  ٔ ٓٔیهٔ أ٧ُِز

 اہللٔ 

نب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی، دبعاکلمل، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف 

فملس سج فتق ہکم رکمہم ےس دمہنی ونمرہ رشتفی ال رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اجونر رپ امنز ادا رفناےت افر آتی 
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 اک رخ ےہ۔

 رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی، دبعاکلمل، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وکیسن وصرت ںیم تیب اہلل رشفی یک العفہ یسک دفرسی اجبن رخ رک اتکس ےہ؟

     495    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل اب٩ ٤ًزٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار،  :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ   َػل

ا٢َ ٣َا َٗ َهِت بٔهٔ  ٤ََُا َتَوجَّ رَفٔ َحِی ًَلَی َراح٠َٔتٔهٔ فٔی اٟشَّ ِّی  ََ ُيَؼل ٔ ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َي ا٢َ  َٗ  َْ ٔ ٟ 

ہبیتق نب دیعس، ناکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ افینٹن رپ 



 

 

 یت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس اجبن رخ رک ےک امنز ادا رفناےت۔امنز ادا رفناےت ےھت احتل رفس ںیم سج رطػ فہ افینٹن رخ رک

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

ح 

ح
صی 

 ملع وہا وت یھب امنز وہاجےئ یگیسک ےن دصقا اکی اجبن رہچہ ایک رھپ 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ح ملع وہا وت یھب امنز وہاجےئ یگ

ح
صی 

 یسک ےن دصقا اکی اجبن رہچہ ایک رھپ 

     496    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ٔ اٟأَِخبََر٧َا  َباَئ فٔی َػََلة ُ٘ ا٢َ بَِی٤َ٨َا ا٨َّٟاُض َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ِبٔح َجائَُه٥ِ إٓت ُٗتَِیَبُة  ؼُّ

ِس أ٣ُٔ  َٗ ِی٠ََة َو ٠ًََِیهٔ ا٠َّٟ ِس أ٧ُِز٢َٔ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ ب٠ُٔوَها َوکَا٧َِت َٓ ِ٘ َٓاِسَت َبَة  ٌِ َٜ ب١َٔ اِل ِ٘ َز أَِ٪ َيِشَت

َبةٔ  ٌِ َٜ ٔلَی اِل َٓاِسَتَساُروا إ ا٦ٔ  ٔلَی اٟظَّ  ُوُجوهُُه٥ِ إ

ؿ ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ولگ دجسم ابق ںیم امنز رجف ادا رفنا رےہ ےھت ہک اس دفرا

احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ہک آج یک رات رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقآؿ رکمی انزؽ وہا ےہ افر  اکی صخش

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہبعک یک اجبن رخ رکےن اک مکح انزؽ وہا ےہ سپ اؿ رضحات ےن ایس فتق )ینعی احبتل امنز یہ( رخ 

 رہچہ کلم اشؾ یک اجبن اھت رھپ اؿ ولوگں ےن تیب اہلل یک اجبن رخ رک ایل۔ ہبعک یک اجبن رک ایل ےلہپ اؿ اک

 ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  



 

 

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ : ابب

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

ح ملع وہا وت یھب امنز وہاجےئ یگ

ح
صی 

 یسک ےن دصقا اکی اجبن رہچہ ایک رھپ 

     497    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، اب٩ طہاب :  راوی

ٕس  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َوةُ أ٣ََا أَِخبََر٧َا  َُٟه ُْعِ ا٢َ  َ٘ َٓ َِرَ َطِیّئا  ٌَ ِٟ َ ا
ٔ أََخَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ 

ا٢َ ٤ًَُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی إ٣َٔا٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓؼل ِس ٧َز٢ََ  َٗ ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ و٢ُ إٔ٪َّ ٔجبِرٔی١َ  ُ٘ ََ ٥ِ٠ًَِ ٣َا  ا٢َ  زُ ا َ٘ َٓ َوةُ  یَا ُْعِ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٕ َي وز ٌُ ُت أَبَا ٣َِش ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٕ َي وز ٌُ ََٔظيَر ب٩َِ أَبٔی ٣َِش ُت  ٌِ و٢ُ ٧َز٢ََ َس٤ٔ ُ٘ هٔ َوَس٥ََّ٠ َي

هُ ث٥َُّ َػ٠َِّیُت ٣َ  ٌَ ُه ث٥َُّ َػ٠َِّیُت ٣َ ٌَ ََٓؼ٠َِّیُت ٣َ ىٔی  أ٣ََّ َٓ ٌٔهٔ َخ٤َِص ٔجبِرٔی١ُ  ُه َیِحُشُب بٔأََػأَ ٌَ هُ ث٥َُّ َػ٠َِّیُت ٣َ ٌَ ُه ث٥َُّ َػ٠َِّیُت ٣َ ٌَ

 َػ٠ََوإت 

ہبیتق، ثیل نب دعس، انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب دبعازعلسی ےن امنز رصع ںیم اتریخ یک وت رضحت رعفہ نب زریب ےن 

 انزؽ وہےئ افر اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےس رفناای ہک مت ولگ فافق ںیہن وہ ہک رضحت ربجالیئ

ےک اسےنم امنز یک اناتم رفنایئ۔ ہی نس رک رضحت رمع نب دبعازعلسی ےن رفناای مت وھجمس ہک اے رعفہ مت ایک ہہک رےہ وہ؟ رضحت رعفہ 

 ےن رضحت اوبدوعسد ےس انس فہ ایبؿ رفناےت ےھت ہک ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت ریشب نب ایب دوعسد ےس انس ےہ فہ رفناےت ےھت ہک ںیم

ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک رضحت ربجالیئ انزؽ وہےئ 

ی رھپ وچیھت اس ےک دعب افر اوہنں ےن ریمی اناتم یک ںیم ےن اؿ ےک ارماہ امنز ادا یک رھپ امنز ادا یک۔ دفرسی افر رھپ رسیت

 اپوچنںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اویلگنں رپ اپوچنں امنز وک امشر رفناای۔

 ہبیتق، ثیل نب دعس، انب اہشب :  رافی



 

 

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

  

 رہظ اک افؽ فتق

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رہظ اک افؽ فتق

     498    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ُت أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َسیَّاُر ب٩ُِ َسََل٣ََة 

٤َا أَ  َٛ ا٢َ  َٗ َتهُ  ٌِ ٠ُُِٗت أ٧ََِت َس٤ٔ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َػََلةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ أَبٔی َيِشأ٢َُ َيِشأ٢َُ أَبَا بَزَِزَة  َ٘ َٓ َة  ًَ ا ََ اٟشَّ ٌُ ِس٤َ

َّی اہللُ ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕٔ ا٠َِّٟی١ٔ َوََل یُٔحبُّ  ٩ًَِ َػََلة ٔلَی نِٔؼ ٌَٔظاَئ إ ِٟ ىٔی ا ٌِ َف َتأِخٔيرَٔها َي ٌِ ََ ا٢َ کَاَ٪ ََل یَُبالٔی  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

هِ  ِّی اٟوُّ ا٢َ کَاَ٪ ُيَؼل َٗ ُِٟتهُ  َ َشأ َٓ ُس  ٌِ ََ َٟ٘ٔیُتهُ  َبُة ث٥َُّ  ٌِ ا٢َ ُط َٗ َسَها  ٌِ ََ َِٟحٔسیَث  ِب٠ََها َوََل ا َٗ َِرَ  َز حٔيَن ا٨َِّٟو٦َ  ٌَ ِٟ ٤ُِص َوا َتزُو٢ُ اٟظَّ

َٟ٘ٔیُتهُ  زَٔب ََل أَِزرٔی أَیَّ حٔيٕن َذََکَ ث٥َُّ  ِِ ٤َِٟ ْة َوا ٤ُِص َحیَّ ٤َِٟٔسی٨َٔة َواٟظَّ َصی ا ِٗ ٔلَی أَ ا٢َ َوکَاَ٪ یَِذَهُب اٟزَُّج١ُ إ َ٘ َٓ ُتُه  ِٟ َ َشأ َٓ ُس  ٌِ ََ  

ٔلَی َوجِ  َی٨ُِوزُ إ َٓ ُٖ اٟزَُّج١ُ  َی٨ََِرٔ َٓ ِبَح  ِّی اٟؼُّ ٤ِٟٔائَةٔ ُيَؼل ٔلَی ا يَن إ تِّ أُ ٓٔیَها بٔاٟشِّ ا٢َ َوکَاَ٪ َيِِقَ َٗ ُٓهُ  ٔ ز ٌِ َی َٓ ُُٓه  ٔ ز ٌِ َّٟٔذی َي  هٔ َج٠ٔیٔشهٔ ا

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس ایسر نب السہم ےن لقن ایک اوہنں ےن اہک ںیم ےن اےنپ فادل نادج ےس فہ 

ہ ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یک تیفیک ےک ابرے ںیم ایبؿ رفناںیئ؟ درایتف رفنا رےہ ےھت رضحت اوبربز

رضحت ہبعش ےن ایبؿ رفناای ہک ںیم ےن رضحت ایسر ےس اہک مت ےن اؿ وک انس اوہنں ےن رفناای ہک یج اہں انس سج رطح ہک ںیم مت وک انسات 

وساؽ رکےت ےھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک وہں رھپ اہک ہک ںیم ےن اےنپ فادل اصبح ےس اہک ہک فہ 

قلعتم وت اس رپ اوبربزہ ےن وجاب دای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء ںیم رپفاہ ںیہن رکےت ےھت ومعمیل یس اتریخ رکےن یک۔ 

وسےن وک دنسپ ںیہن رفناےت ےھت افر اؿ ےس درایتف ایک وت  ینعی آدیھ رات کت )یک اتریخ ںیہن رفناےت ےھت( نکیل فہ امنز اشعء ےس لبق

اوہنں ےن رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رہظ اس فتق ادا رفناےت ےھت ہک سج فتق وسرج رغفب وہ اجات اھت افر آپ یلص 



 

 

دمہنی ونمرہ ےک انکرے کت چنہپ اجات افر ہیلع فآہل فملس امنز رصع اس فتق ادا رفناےت ےھت ہک وکیئ صخش امنز رصع ادا رک ےک  اہلل

وسرج وموجد راتہ )ینعی زردی ںیہن آیت( افر امنز رغمب ےک ابرے ںیم ںیم فافق ںیہن وہں ہک ایک فاہعق ایبؿ رفناای۔ اس ےک دعب 

دا رفناےت ےھت ہک امنز ںیم ےن اؿ ےس الماقت یک افر درایتف ایک اوہنں ےن رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف اس فتق ا

ادا رک ےک اکی صخش رتصخ وہات اےنپ یسک دفتس ےک اپس افر فہ اس اک رہچہ داتھکی وت اس ہک رہچہ یک فہ صخش انشتخ رک اتیل افر اس 

 ںیم اسھٹ آایت ےس ےل رک اکی وس آایت التفت رفناےت۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رہظ اک افؽ فتق

     499    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َٛير ب٩ ًِیس، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، زہزی، ا٧ص :  راوی

َٔيرُ ب٩ُِ ًَُِِیٕس  َٛ ا٢َ أَِخبََرنٔی أ٧ََْص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َّی اہللُ َٗ ل

 ٔ ِهز َّی بٔه٥ِٔ َػََلَة اٟوُّ ََٓؼل ٤ُِص  َد حٔيَن َزاَُِت اٟظَّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ

زرہی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن )ینعی رفاہن  ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی،

 وہےئ( سج فتق وسرج ڈلھ ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں ےک ارماہ امنز رہظ ادا رفنایئ۔

 ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، اسن :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رہظ اک افؽ فتق

     500    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابواسحاٚ، سٌیس ب٩ وہب، خبابيٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، زہير،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ث٨ََا ُزَهيِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َي ٌٔیٔس ب٩ِٔ َوهِٕب  ٩ًَِ َس  َٙ ی إِٔسَح

َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٜو٧َا إ ا٢َ َط َٗ ا٢َ َخبَّإب  َٗ حٔی٠َٔها  ٌِ ََ َٙ فٔی  ٨َٜٔا ٗٔی١َ ْٔلَبٔی إِٔسَح ٥ِ٠َ يُِظ َٓ أئ  ـَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ رَحَّ اٟز٣َِّ ًَ

 ٥ِ ٌَ  َن

وقعیب نب اربامیہ، دیمح نب دبعارلنمح، زریہ، اوبااحسؼ، دیعس نب فبہ، ابخب ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص 

 ےک )رگیم یک فہج ےس( ےنلج یک نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک ایخؽ ںیہن رفناای۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک زنیم 

 وقعیب نب اربامیہ، دیمح نب دبعارلنمح، زریہ، اوبااحسؼ، دیعس نب فبہ، ابخب :  رافی

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

  

 احبتل رفس امنز رہظ ںیم دلجی رکےن اک مکح

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 احبتل رفس امنز رہظ ںیم دلجی رکےن اک مکح

     501    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، ح٤زة ًائذی، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ا٢َ َس٤ٔ أَِخبََر٧َا  َٗ ائٔٔذیُّ  ٌَ ِٟ ثَىٔی َح٤ِزَةُ ا ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٌٔیٕس َحسَّ ُت أ٧َََص ب٩َِ ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٌِ

٥َِٟ َیزَِتٔح١ِ ٨ِ٣ُٔه  ٥َ إَٔذا ٧َز٢ََ ٨ِ٣َزَّٔل  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ َٕ َي ٔ ا٢َ َرُج١ْ َوإِٔ٪ کَا٧َِت ٣َاٟ َ٘ َٓ ِهَز  َِّی اٟوُّ َّی ُيَؼل َحً



 

 

ٕٔ ا٨ََّٟهارٔ  ا٢َ َوإِٔ٪ کَا٧َِت ب٨ِٔٔؼ َٗ ٕٔ ا٨ََّٟهارٔ   ب٨ِٔٔؼ

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، ہبعش، زمحة اعذئی، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج 

فہج ےس ایقؾ رکےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج ےس ےن رفاہن وہےت سج فتق کت ہک آپ یلص اہلل فتق احبتل رفس یسک 

وہ  ہیلع فآہل فملس امنز رہظ ہن ادا رفنا ےتیل۔ یسک ےن رعض ایک ہک اچےہ فہ فتق دفرہپ اک یہ وہ؟ اوہنں ےن اہک ہک ارگہچ دفرہپ اک فتق یہ

 ےت۔امنز رہظ ادا رفناےت رھپ رفاہن وہ

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، ہبعش، زمحة اعذئی، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

 رسدی ےک وممس ںیم امنز رہظ ںیم دلجی رکان

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ ںیم دلجی رکانرسدی ےک وممس ںیم 

     502    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ابوسٌیس، بىی ہاط٥، خاٟس ب٩ زی٨ار، ابوخ٠سة، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ٌٔیٕس ٣َِولَی بَىٔی  ث٨ََا أَبُو َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُت أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ زٔی٨َإر أَبُو َخ٠َِسَة  ا٢َ َحسَّ َٗ َهأط٥ٕ 

ََلةٔ  َِْٟحُّ أَبَِزَز بٔاٟؼَّ ٥َ إَٔذا کَاَ٪ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  َٕ ٔ ًَح١ََّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ ِٟبَرِزُ   َوإَٔذا کَاَ٪ ا

دیعس، ینب اہمش، اخدل نب دانیر، اوبدلخة، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دیبع اہلل نب دیعس، اوب

فملس سج فتق رگیم وہیت وت اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رہظ ڈنھٹے فتق زپےتھ افر سج فتق رسدی وہیت امنز رہظ 

 دلجی رفناےت۔



 

 

 دیعس، ینب اہمش، اخدل نب دانیر، اوبدلخة، اسن نب ناکلدیبعاہلل نب دیعس، اوب :  رافی

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

  

 سج فتق رگیم یک دشت وہ وت امنز رہظ ڈنھٹے فتق ادا رکےن اک مکح

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 وت امنز رہظ ڈنھٹے فتق ادا رکےن اک مکحسج فتق رگیم یک دشت وہ 

     503    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طہاب، اب٩ ٣شیب، و ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٤َُِٟشیَّٔب َوأَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٔطَهإب 

 ٔ إ َٓ  ٔ ََلة ٩ًَِ اٟؼَّ أَبِزٔزُوا  َٓ َِْٟحُّ  ا٢َ إَٔذا اِطَتسَّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِیٔح َجهَ َٗ َٓ َِْٟحِّ ٩ِ٣ٔ  َة ا  ٥ََّ٨ ٪َّ ٔطسَّ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، انب بیسم، ف اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق دشدی رگیم وہ وت مت امنز وک ڈنھٹا رکف ویکہکن ہک رگیم اک زفر دفزخ ےک ادنر وجش آےن یک فہج ےس 

 ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، انب بیسم، ف اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق رگیم یک دشت وہ وت امنز رہظ ڈنھٹے فتق ادا رکےن اک مکح



 

 

     504    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، ٤ًز ب٩ حٔؽ، ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، یحٌی ب٩ ٣ٌين، حٔؽ، ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩  :  راوی

 ُیاث، وہ اپ٨ے واٟس سے، حش٩ ب٩ ًِیساہلل، ابزاہی٥، یزیس ب٩ اوض، ثابت ب٩ ٗیص، ابو٣وسی

 َ ث٨ََا أَبٔی ح َوأ٧ََِبأ٧ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ أَِخب ا٢َ َحسَّ َٗ ٕؽ  ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ  َي

ث٨ََا ًُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِْٔؽ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔيٕن  َِٟحَش٩ٔ ٣َ ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث  ِٔ ٤َزُ ب٩ُِ َح

ا٢َ  َٗ هُ  ٌُ َٓ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َیزِ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَِوٕض  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّٟٔذی ب٩ِٔ ًَُِِیٔس اہللٔ  إٔ٪َّ ا َٓ  ٔ ِهز أَبِزٔزُوا بٔاٟوُّ

َِْٟحِّ  ِیٔح َجَه٥ََّ٨  َتحُٔسوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٓ  ٩ِ٣ٔ 

اربامیہ نب وقعیب، رمع نب ب ص، اربامیہ نب وقعیب، ییحی نب نیعم، ب ص، رمعف نب وصنمر، رمع نب ب ص نب ،ثاث، فہ اےنپ فادل 

ےس، نسح نب دیبع اہلل، اربامیہ، سیدی نب افس، باتب نب سیق، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای 

 ز رہظ ڈنھٹے فتق زپوھ ویکہکن وج رگیم مت دھکی رےہ وہ فہ دفزخ ےک وجش یک فہج ےس ےہ۔امن

اربامیہ نب وقعیب، رمع نب ب ص، اربامیہ نب وقعیب، ییحی نب نیعم، ب ص، رمعف نب وصنمر، رمع نب ب ص نب ،ثاث، فہ  :  رافی

 سیق، اوبومیساےنپ فادل ےس، نسح نب دیبعاہلل، اربامیہ، سیدی نب افس، باتب نب 

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

  

 امنز رہظ اک آرخی فتق ایک ےہ؟

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ اک آرخی فتق ایک ےہ؟

     505    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی  حشين ب٩ رحیث،ٓ 



 

 

٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َةَ  ٤ًَِزٕو  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ ا٢َ  أَِخبََر٧َا ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة 

َّی اہللُ  َٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٟ ٍَ ا ِبَح حٔيَن ك٠ََ َّی اٟؼُّ ََٓؼل ٥ُِٜ٤ُِّ٠ زٔی٥ُِٜ٨َ  ٌَ ََل٦ َجائ٥َُِٜ يُ ٠ًََِیهٔ اٟشَّ ٥َ َهَذا ٔجبِرٔی١ُ  َّی ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ِحزُ َوَػل

زَٔب حٔي ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ٠َهُ ث٥َُّ َػل َِ ١َّ ٣ٔ َِرَ حٔيَن َرأَی اٟوِّ ٌَ ِٟ َّی ا ٤ُِص ث٥َُّ َػل ِهَز حٔيَن َزاَُِت اٟظَّ ٤ُِص َوَح١َّ ِْٓٔطُ اٟوُّ بَِت اٟظَّ َن ََغَ

ِبَح حٔيَن أَِسرَفَ  َّی بٔهٔ اٟؼُّ ََٓؼل َس  َِ ِٟ ُٙ ا٠َِّٟی١ٔ ث٥َُّ َجائَُه ا َٔ ٌَٔظاَئ حٔيَن َذَهَب َط ِٟ َّی ا ائ٥ٔٔ ث٥َُّ َػل ِهزَ  اٟؼَّ َّی بٔهٔ اٟوُّ ٠ٔیَّل ث٥َُّ َػل َٗ

َِرَ حٔي ٌَ ِٟ َّی ا ٠ََِهُ ث٥َُّ َػل ١ُّ ٣ٔ ٤ُِص َوَح١َّ حٔيَن کَاَ٪ اٟوِّ بَِت اٟظَّ ٕت َواحٕٔس حٔيَن ََغَ ِٗ زَٔب بَٔو ِِ ٤َِٟ َّی ا ٠َِیهٔ ث٥َُّ َػل َِ ١ُّ ٣ٔ َن کَاَ٪ اٟوِّ

ََ أ٣َِ  ٔ ََلةُ ٣َا بَيَِن َػََلت ا٢َ اٟؼَّ َٗ ًَْة ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ث٥َُّ  ٌَٔظاَئ حٔيَن َذَهَب َسا ِٟ َّی ا ائ٥ٔٔ ث٥َُّ َػل َِٟیِو٦َ ِْٓٔطُ اٟؼَّ ََ ا ٔ  ٔص َوَػََلت

نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اراشد رفناای ہی ربجالیئ ںیہ وج ہک مت وک دنی الھکسےن رشتفی الےئ ںیہ رھپ امنز ادا رفنایئ اوہنں ےن رجف یک سج فتق حبص اصدؼ وہیئ 

ڑی رفینش وج ہک رشمؼ یک اجبن آامسؿ ےک انکرے رظن آیت ےہ( افر امنز رہظ ادا یک سج فتق وسرج ڈلھ ایگ رھپ )ینعی فہ یبمل وچ

امنز رصع ادا رفنایئ۔ سج فتق رہ یئ اک اسہی اس ےک ربارب دھکی ایل العفہ اسہی زفاؽ ےک رھپ امنز رغمب ادا رفنایئ سج فتق وسرج 

آایگ رھپ امنز اشعء ادا رفنایئ سج فتق قفش اغبئ وہیئگ رھپ االگ رفز وہا وت امنز رجف ادا رفنایئ  رغفب وہایگ افر رفزہ ااطفر رکےن اک فتق

اس فتق ھچک رفینش وہیئگ رھپ امنز رہظ ادا رفنایئ۔ سج فتق اسہی رہ اکی یئ اک اسہی دفانگ وہایگ رھپ امنز رغمب اس فتق ادا رفنایئ 

ےن اک فتق آایگ رھپ امنز اشعء ادا رفنایئ سج فتق رات اک اکی ہصح سگر ایگ اس ےک سج فتق وسرج رغفب وہایگ افر رفزہ ااطفر رک

 دعب امنزفں اک فتق اؿ دف فتق ےک درایمؿ ےہ ہک سج رطہقی ےس ںیم ےن آج افر لک امنز ادا یک یھت۔

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ اک آرخی فتق ایک ےہ؟

     506    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

ًِیسة ب٩ ح٤یس، ابو٣اَٟ اطحعی سٌس ب٩ كارٚ، َٛير ب٩ ٣سرک، ابوًبساٟزح٩٤ ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س اذرمی،  :  راوی

 اسوزب٩ یزیس، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز

 ًَ ًَِٔیَسةُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس اِْلَذَِرمٔیُّ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  سٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَبُو  ٌِ َٕ اِْلَِطَحعٔیِّ َس ٔ ٩ِ أَبٔی ٣َاٟ

 َ ٔ ك ِسُر َػََلة َٗ ا٢َ کَاَ٪  َٗ  ٕ وز ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٔ ب٩ِٔ ٣ُِسرٕٔک  َٔير َٛ  ٩ًَِ  ٕٚ َّی اہللُ ارٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َسا٦ٕ َوفٔی اٟظِّ  ِٗ َ ٔلَی َخ٤َِشٔة أ َسا٦ٕ إ ِٗ ٕٔ ثَََلثََة أَ ِی ِهَز فٔی اٟؼَّ ٕ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟوُّ َسا٦ ِٗ ٔة أَ ٌَ ٔلَی َسِب َسا٦ٕ إ ِٗ َ  َتأئ َخ٤َِشَة أ

اوبدبعارلنمح دبعاہلل نب دمحم اذریم، دیبعة نب دیمح، اوبناکل ایعجش دعس نب اطرؼ، ریثک نب دمرک، اوسدنب سیدی، دبعاہلل نب دوعسد 

رگنا ںیم نیت دقؾ ےس ےل رک اپچن دقؾ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رہظ یک امنز اک ادنازہ وممس 

 کت افر وممس رسنا ںیم اپچن ےس ےل رک است دقؾ کت اھت۔

اوبدبعارلنمح دبعاہلل نب دمحم اذریم، دیبعة نب دیمح، اوبناکل ایعجش دعس نب اطرؼ، ریثک نب دمرک، اوسدنب سیدی، دبعاہلل نب  :  رافی

 دوعسد

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

  

 امنز رصع ےک افؽ ےس قلعتم

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ےک افؽ ےس قلعتم

     507    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلاء ب٩ ابورباح، جابز ب٩ ًبساہلل ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ًبساہلل ب٩ حارث، ثور، س٠امی٪ ب٩ ٣وسی، :  راوی

ثَىٔی  ث٨ََا ثَِوْر َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ًََلأئ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس  ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ُس٠َامِیَ

ا٢َ َسأ٢ََ َرُج١ْ َرُسو٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ِهزَ أَبٔی َربَإح  َّی اٟوُّ ََٓؼل ا٢َ َػ١ِّ ٣َعٔی  َ٘ َٓ ََلةٔ  ٩ًَِ ٣ََواٗٔیٔت اٟؼَّ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل



 

 

ٌَٔظا ِٟ ٤ُِص َوا َُابَِت اٟظَّ زَٔب حٔيَن  ِِ ٤َ ِٟ ٠َُه َوا َِ ِیُئ ک١ُِّ َطِیٕئ ٣ٔ َٓ َِرَ حٔيَن کَاَ٪  ٌَ ِٟ ٤ُِص َوا َُِت اٟظَّ ُٙ حٔيَن َزا َٔ  َئ حٔيَن َُاَب اٟظَّ

٠َِیهٔ  َِ ِیُئ اِْلِٔنَشأ٪ ٣ٔ َٓ َِرَ حٔيَن کَاَ٪  ٌَ ِٟ ٠َُه َوا َِ ِیُئ اِْلِٔنَشأ٪ ٣ٔ َٓ ِهَز حٔيَن کَاَ٪  َّی اٟوُّ ا٢َ ث٥َُّ َػل َُِِٗی١َ َٗ زَٔب حٔيَن کَاَ٪  ِِ ٤َ ِٟ َوا

 ٔ ٌَٔظأئ أَُری إ ِٟ ا٢َ فٔی ا َٗ َِٟحارٔٔث ث٥َُّ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ  ٔٙ َٔ  لَی ث٠ُُٔث ا٠َِّٟی١ٔ َُِیبُوبَٔة اٟظَّ

دیبع اہلل نب دیعس، دبعاہلل نب احرث، وثر، امیلسؿ نب ومیس، اطعء نب اوبرابح، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن 

مت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک افاقت امنز ےس قلعتم وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای 

ریمے اسھت امنز ادا رکف رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ ادا رفنایئ سج فتق وسرج رغفب وہایگ افر امنز رصع ادا یک اسیج 

ہک اسہی رہ اکی یئ اک اس ےک ربارب وہایگ )العفہ اسہی ایلص ےک وج ہک نیع دفرہپ ےک فتق وہات ےہ( افر امنز رغمب ادا یک سج فتق 

ب وہایگ افر امنز اشعء ادا یک سج فتق قفش رغفب وہایگ رافی ےن لقن ایک ہک رھپ دفرسے دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل وسرج رغف

فملس ےن امنز رہظ ادا یک سج فتق ااسنؿ اک اسہی اس ےک ربارب وہایگ )وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عم اسہی الص ےک اکی لثم 

ا رفنایئ سج فتق ااسنؿ اک اسہی دفانگ وہایگ )عم اسہی الص ےک وت اکی لثم اسہی ےک دعب آپ یلص اہلل رپ امنز ادا یک( افر امنز رصع اد

ہیلع فآہل فملس ےن امنز رصع ادا رفنایئ( افر امنز رغمب ادا رفنایئ قفش رغفب وہےن ےس لبق۔ رضحت دبعاہلل نب احرث ےن رفناای ہک 

 ء ادا رفنایئ افر دفرسے رفز سج فتق اسہی وچدہ دقؾ وہایگ وت امنز ادا رفنایئ۔ںیم اتھجمس وہں رافی ےن ایبؿ ایک ہک امنز اشع

 دیبعاہلل نب دیعس، دبعاہلل نب احرث، وثر، امیلسؿ نب ومیس، اطعء نب اوبرابح، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 امنز رصع ںیم دلجی رکےن ےس قلعتم

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ںیم دلجی رکےن ےس قلعتم

     508    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہٗتیبہ، ٟیث، ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی



 

 

 َّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی َػََلَة أَِخبََر٧َا  ٥َ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

ِیُئ ٩ِ٣ٔ حُِحَزتَٔها َٔ ِٟ ٥ِ َیِوَهزِ ا َٟ ٤ُِص فٔی حُِحَزتَٔها  َِرٔ َواٟظَّ ٌَ ِٟ  ا

ہبیتق، ثیل، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رصع ادا رفنایئ افر 

 دوھپ رجحہ ےک ادنر یھت افر ایھب اسہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رجحہ ےس افرپ یک اجبن )ینعی دویار رپ( ںیہن ڑچاھ اھت۔

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ہبیتق، ثیل، :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ںیم دلجی رکےن ےس قلعتم

     509    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نَر، ًبساہلل، ٣اَٟ، زہزی و اسحاٚ ب٩ ًبساہلل، ا٧ص سویس ب٩ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ثَىٔی اٟزُّهِزٔیُّ َوإِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ِبٔس اہللٔ  ًَ

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ  اہللٔ َػل َٗ وَ٪ َو َیأِتٔیه٥ِٔ َوه٥ُِ يَُؼ٠ُّ َٓ ا٢َ أََحُسه٤َُا  َ٘ َٓ َُٗبإئ  ٔلَی  اهُٔب إ َِرَ ث٥َُّ یَِذَهُب اٟذَّ ٌَ ِٟ ِّی ا کَاَ٪ ُيَؼل

ْة  ٌَ ٔٔ ََ ٤ُِص ٣ُزِ  اِْلََخُ َواٟظَّ

 ہیلع فآہل فملس امنز رصع وسدی نب رصن، دبع اہلل، ناکل، زرہی ف ااحسؼ نب دبع اہلل، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

ادا رفناےت رھپ اجےن فاال صخش اقمؾ ابق اجات افر فاہں ےک رضحات ےس فہ صخش الماقت رکات فہ امنز ادا رکےت اجےت ای وسرج افاچن وہات 

 ()احالہکن اقمؾ ابق دمہنی ونمرہ ےس نیت لیم ےک افےلص رپ فاعق ےہ

 ااحسؼ نب دبعاہلل، اسنوسدی نب رصن، دبعاہلل، ناکل، زرہی ف  :  رافی

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



 

 

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ںیم دلجی رکےن ےس قلعتم

     510    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ ٗتیبہ، ٟیث، :  راوی

َّهُ أَِخبََرُه أَ٪َّ َرُسو٢َ  َٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ْة َویَِذ  ْة َحیَّ ٌَ ٔٔ ََ ٤ُِص ٣ُزِ َِرَ َواٟظَّ ٌَ ِٟ ِّی ا ْة کَاَ٪ ُيَؼل ٌَ ٔٔ ََ ٤ُِص ٣ُزِ َوالٔی َواٟظَّ ٌَ ِٟ ٔلَی ا اهُٔب إ  َهُب اٟذَّ

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رصع ےس رفاتغ احلص 

وہ رک( فہ صخش وعایل )انیم یتسب( ںیم چنہپ اجات  رفناےت افر وسرج افاچن افر اتکمچ وہا وہات افر اجےن فاال صخش الچ اجات )ینعی امنز ےس افرغ

 افر وسرج دنلب راتہ۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 قلعتمامنز رصع ںیم دلجی رکےن ےس 

     511    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ربیعی ب٩ رحاغ، ابوابیف، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اِْلَبِ  إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ َیٔف 



 

 

٤ُِص بَ  َِرَ َواٟظَّ ٌَ ِٟ ِّی ب٨َٔا ا ٥َ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ْة کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ اُئ ٣َُح٠ِّ ـَ  ِی

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، ریعیب نب رحاش، اوباضیب، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس مہ ولوگں ہک ارماہ امنز رصع ادا رفناےت افر وسرج دیفس افر افاچنیئ رپ وہات اھت۔

 ریعیب نب رحاش، اوباضیب، اسن نب ناکل ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ںیم دلجی رکےن ےس قلعتم

     512    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ابوبَک ب٩ ٤ًَا٪ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ، ابوا٣ا٣ة ب٩ سہ١ :  راوی

ُت أَبَا  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕٕ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َسِه١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی َِ ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ ًُ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ أ٣َُا٣ََة ب٩َِ ب٩ُِ َنَِرٕ 

و٢ُ َػ٠َّیِ  ُ٘ َوَجِس٧َاُه يَُؼ َسِه١ٕ َي َٓ  َٕ ٔ ًَلَی أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ َّی َزَخ٨َ٠ِا  ِج٨َا َحً ِهَز ث٥َُّ ََخَ ٔ اٟوُّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٍَ ٤ًََُز ب٩ِٔ  َِرَ ٨َا ٣َ ٌَ ِٟ ِّی ا ل

َّی ا ٔ َػََلةُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِرَ َوهَٔذه ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ًَّٟٔی َػ٠َِّیَت  ََلةُ ا ٔ اٟؼَّ ٥ًَِّ ٣َا َهٔذه ِّی٠ُُِٗت یَا  ٨َّا نَُؼل ُٛ ًَّٟٔی  ٥َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  ہللُ 

 نب لہس ےس رفاتی ےہ ہک فہ ایبؿ رفناےت ےھت ہک اکی رفز ںیم 

 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، اوبرکب نب امثعؿ نب لہس نب فینح، اوبانامة

ںیم ایگ ںیم ےن داھکی ہک فہ امنز ےن رضحت رمع نب دبعازعلسی ےک ارماہ امنز رہظ ادا یک۔ اس ےک دعب رضحت اسن نب ناکل یک دختم 

رصع زپےنھ ںیم وغشمؽ ںیہ؟ ںیم ےن اہک ہک اچچ اجؿ! آپ ےن وکؿ ےس فتق یک امنز ادا یک؟ اوہنں ےن رفناای ہک امنز رصع زپیھ ےہ 

 ۔افر اس امنز اک یہی فتق ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت مہ ولگ ہی امنز زپےتھ ےھت

 نب لہس :  رافی

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اوبرکب نب امثعؿ نب لہس نب فینح، اوبانامة

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



 

 

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ںیم دلجی رکےن ےس قلعتم

     513    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابو٤٘٠ًہ ٣سنی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ :  راوی

٤ًَِزٕو ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََِٟسنٔیُّ  ٤ََة ا َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ َػ٠َِّی٨َا فٔی َز٣َأ٪ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ

 َٟ ا٢َ  َٗ  َٖ ا اِنََرَ َّ٤٠ََٓ ِّی  َوَجِس٧َاُه ُيَؼل َٓ  َٕ ٔ ٔلَی أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٨َا إ ِٓ ٔ ث٥َُّ اِنََرَ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ِهزَ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٨َ٠ُِٗا َػ٠َِّی٨َا اٟوُّ ِیُت٥ِ  ٨َا َػ٠َّ

ًَح٠َِّ  َُٟه  ُٟوا  وَّ َ٘ َٓ َِرَ  ٌَ ِٟ ِّی َػ٠َِّیُت ا ٔن ا٢َ إ ٤َا َرأَیُِت أَِػَحابٔی ُيَؼ٠ُّوَ٪ َٗ َٛ ِّی  ٤ََّا أَُػل ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  َت 

ااحسؼ نب اربامیہ، اوبب ہمق دمین، دمحم نب رمعف، اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن رضحت رمع نب دبعازعلسی ےک دفر ںیم امنز ادا 

ےس افرغ وہ ےکچ وت اوہنں ےن درایتف ایک ہک مت یک اس ےک دعب مہ ولگ رضحت اسن نب ناکل یک دختم ںیم آےئگ۔ بج فہ امنز 

ولگ امنز ادا رک ےکچ وہ؟ مہ ولوگں ےن اہک مہ ولگ امنز رہظ ادا رک ےکچ ںیہ۔ اوہنں ےن رفناای ںیم ےن وت امنز رصع زپھ یل ےہ۔ ولوگں 

امنز ایس فتق ادا رکات وہں ہک ےن رعض ایک ہک آپ ےن وت امنز ےس دلجی ںیم رفاتغ احلص رکیل اس رپ اوہنں ےن رفناای ہک ںیم وت 

 سج فتق مہ ےن اےنپ اس ںویں وک امنز ادا رکےت داھکی۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوبب ہمق دمین، دمحم نب رمعف، اوبہملس :  رافی

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

  

 امنز رصع ںیم اتریخ رکان

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   باب

 امنز رصع ںیم اتریخ رکان



 

 

     514    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز ب٩ ایاض ب٩ ٣٘ات١ ب٩ ٣ظ٤زد ب٩ خاٟس، اس٤اًی١، ًَلء ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ إٔیَأض ب٩ِٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ًَلَی أَِخبََر٧َا  َّهُ َزَخ١َ  ََلُئ أ٧َ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ات١ٔٔ ب٩ِٔ ٣َُظ٤ِزٔٔد ب٩ِٔ َخأٟٕس  َ٘ ٣ُ

ا َزَخ٨٠َِ  َّ٤٠َ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔ َوَزاُرُه بَٔح٨ِٔب ا ِهز َٖ ٩ِ٣ٔ اٟوُّ ٔ حٔيَن اِنََرَ ة َِٟبَِرَ ٔ بٔا َٕ فٔی َزارٔه ٔ اأ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ َٗ ٠َِیهٔ  ًَ ٢َ أََػ٠َِّیُت٥ِ ا 

ََٓؼ٠َِّی٨َا  ٨َ٤ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِرَ  ٌَ ِٟ وا ا ََٓؼ٠ُّ ا٢َ  َٗ  ٔ ِهز ًََة ٩ِ٣ٔ اٟوُّ ا ٨َا اٟشَّ ِٓ ٤ََّا اِنََرَ ٨َ٠ُِٗا ََل إ٧ٔ َِرَ  ٌَ ِٟ ُت َرُسو٢َ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨َِٓا  ا اِنََرَ َّ٤٠ََٓ

 ُ٤ِٟ ََ َػََلةُ ا و٢ُ ت٠ِٔ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ اہللٔ َػل َٗ ِیَلأ٪  نَِی اٟظَّ َّی إَٔذا کَا٧َِت بَيَِن رَقِ َِرٔ َحً ٌَ ِٟ ُُٗب َػََلَة ا ٙٔ َج٠ََص َیزِ ٔ ٨َآ

٠ٔیَّل  َٗ َّ َوَج١َّ ٓٔیَها إَٔلَّ  ًَز ا ََل یَِذَُکُ اہللَ  ٌّ ََ ٨ََِقَ أَِر َٓ 

ررج نب اخدل، اامسلیع، العء نب دبعارلنمح ےس رفاتی
،

 

مش

 ےہ ہک مہ ولگ رضحت اسن نب ناکل یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 

یک دختم ںیم رہش رصبہ ںیم اؿ ےک اکمؿ رپ ےچنہپ۔ مہ ولگ امنز رہظ ےس رفاتغ احلص رک ےکچ ےھت افر اؿ اک اکمؿ دجسم ےس لصتم 

 ایھب وت اھت وت سج فتق مہ ولگ رضحت اسن یک دختم ںیم احرض وہےئ وت اوہنں ےن اہک ہک مت ےن امنز رصع ادا یک مہ ےن اہک ہک ںیہن

مہ ولگ امنز رہظ ادا رک ےک آےئ ںیہ۔ رضحت اسن ےن رفناای ہک مت امنز رصع ادا رکفمہ ولگ ڑھکے وہےئگ افر مہ ےن امنز رصع ادا یک 

سج فتق مہ ولگ امنز رصع ےس افرغ وہےئگ وت رضحت اسن ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس 

ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک ہی انمقف یک امنز ےہ ہک ہی ھٹیب رک ااظتنر رک راہ ےہ امنز رصع اک )ایہی ہک ہی صخش آاتفب ےک  آپ یلص اہلل

رغفب وہےن اک ااظتنر رک راہ ےہ( سج فتق آاتفب اطیشؿ ےک دفونں وگنیسں ںیم وہایگ وت اس صخش ےن اھٹ رک اچر وھٹکن ناری افر 

 ی ںیہن یک رگم وھتڑی یس۔اؿ ںیم اس ےن اید دخافدن

ررج نب اخدل، اامسلیع، العء نب دبعارلنمح :  رافی
،

 

مش

 یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ںیم اتریخ رکان



 

 

     515    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٠َِیهٔ َو أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ َّی اہللُ  ا٢َ  َػل َٗ  ٥َ َس٠َّ

َٟهُ  ٤ََّا ُوتَٔز أَه٠َُِه َو٣َا َٜأ٧َ َٓ َِرٔ  ٌَ ِٟ ُٔوتُهُ َػََلةُ ا ََ َّٟٔذی   ا

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، اسمل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج صخش یک 

 ۔امنز رصع اضعئ وہیئگ وت وگای ہک اس اک رھگ ابر ٹل ایگ

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، اسمل :  رافی

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

  

 امنز رصع یک آرخی فتق ےس قلعتم

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع یک آرخی فتق ےس قلعتم

     516    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ واؿح، ٗسا٣ة يٌىی اب٩ طہاب، بزز، ًلاء ب٩ ابورباح، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَاحٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ بُزِزٕ  ىٔی اب٩َِ ٔطَهإب  ٌِ َُٗسا٣َُة َي ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٕ ب٩ُِ َوأؿٕح  ِبٔس اہللٔ  أَِخبََر٧َا یُوُس ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز

٦َ ٔجبِرٔی١ُ َو  سَّ َ٘ َت َٓ  ٔ ََلة ٤ُِّ٠ُه ٣ََواٗٔیَت اٟؼَّ ٌَ ٥َ ُي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ٔجبِرٔی١َ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َّ َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُه َوا٨َّٟاُض َخ٠ِ َٔ ١ََِ َخ٠ِ ١ُّ ٣ٔ ٤ُِص َوأََتاُه حٔيَن کَاَ٪ اٟوِّ َِٟت اٟظَّ ِهَز حٔيَن َزا َّی اٟوُّ ََٓؼل ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

ُه َوا٨َّٟاُض  َٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٠ِ ًَ َّی اہللُ  ٦َ ٔجبِرٔی١ُ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل سَّ َ٘ َت َٓ  ٍَ ٤َا َػ٨َ َٛ  ٍَ َؼ٨َ َٓ َٕ َرُسو٢ٔ اہللَٔطِدٔؼهٔ  َّی اہللُ  َخ٠ِ َػل



 

 

َّی ا ٦َ ٔجبِرٔی١ُ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل سَّ َ٘ َت َٓ ٤ُِص  َِرَ ث٥َُّ أََتاُه حٔيَن َوَجَبِت اٟظَّ ٌَ ِٟ َّی ا ََٓؼل  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ هُ ًَ َٔ ٥َ َخ٠ِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

 ِٟ َّی ا ََٓؼل  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٦َ ٔجبِرٔی١ُ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َوا٨َّٟاُض َخ٠َ سَّ َ٘ َت َٓ  ُٙ َٔ زَٔب ث٥َُّ أََتاُه حٔيَن َُاَب اٟظَّ ِِ ٤َ

 ٌٔ ِٟ َّی ا ََٓؼل  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُه َوا٨َّٟاُض َخ٠ِ َٔ ٥َ َخ٠ِ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِحزُ َػل َٔ ِٟ َّٙ ا َظاَئ ث٥َُّ أََتاُه حٔيَن اِنَظ

َّی ا َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُه َوا٨َّٟاُض َخ٠ِ َٔ ٥َ َخ٠ِ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٦َ ٔجبِرٔی١ُ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل سَّ َ٘ َت َساَة َٓ َِ ِٟ َّی ا ََٓؼل  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ہللُ 

ََٓؼ٨َ  ١ََِ َطِدٔؼهٔ  انَٔی حٔيَن کَاَ٪ ه١ُّٔ اٟزَُّج١ٔ ٣ٔ ََّ َِٟیِو٦َ اٟ ِهَز ث٥َُّ أََتاُه حٔيَن کَاَ٪ ث٥َُّ أََتاُه ا َّی اٟوُّ ََٓؼل ٍَ بٔاِْل٣َِٔص  ١ََِ ٣َا َػ٨َ ٣ٔ ٍَ

٤ُِص  َِرَ ث٥َُّ أََتاُه حٔيَن َوَجَبِت اٟظَّ ٌَ ِٟ َّی ا ََٓؼل ٍَ بٔاِْل٣َِٔص  ٤َا َػ٨َ َٛ  ٍَ َؼ٨َ َٓ ١ََِ َطِدَؼِیهٔ  ٍَ  ه١ُّٔ اٟزَُّج١ٔ ٣ٔ َؼ٨َ َٓ  ٍَ ٤َا َػ٨َ َٛ

 ٔ ز ِِ ٤َِٟ َّی ا ََٓؼل ٌَٔظاَئ ث٥َُّ بٔاِْل٣َِٔص  ِٟ َّی ا ََٓؼل ٍَ بٔاِْل٣َِٔص  ٤َا َػ٨َ َٛ  ٍَ َؼ٨َ َٓ أََتاُه  َٓ ٨َ٤ُِٗا  ٨َ٤ُِٗا ث٥َُّ ٨َ٤ِٔ٧ا ث٥َُّ  ٨َ٤ِٔ٨َٓا ث٥َُّ  أََتاُه حٔيَن َب 

َسا َِ ِٟ َّی ا ََٓؼل ٍَ بٔاِْل٣َِٔص  ٤َا َػ٨َ َٛ  ٍَ َؼ٨َ َٓ َْٜة  ٔ ِحزُ َوأَِػَبَح َوا٨ُُّٟحو٦ُ بَازَٔیْة ٣ُِظتَب َٔ ِٟ ا٢َ ٣َا بَيَِن َهاَتئِن ا٣َِتسَّ ا َٗ َة ث٥َُّ 

ْت  ِٗ ََلَتئِن َو  اٟؼَّ

 ینعی انب اہشب، ربد، اطعء نب اوبرابح، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربجالیئ رضحت روسؽ 

 

ویفس نب فاحض، دقامة

ت ربجالیئ آےگ وہےئگ افر رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم افاقت امنز ےک التبےن ےک فاےطس رشتفی الےئ وت رضح

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک ےھچیپ وہےئگ وت اوہنں ےن امنز رہظ یک اناتم رفنایئ سج فتق وسرج رغفب وہایگ 

ینعی رھپ رضحت ربجالیئ رشتفی الےئ سج فتق رہ اکی زیچ اک اسہی اس ےک ربارب وہایگ )العفہ اسہی ایلص ےک( افر ایس رطہقی ےس ایک 

رضحت ربجالیئ آےگ یک اجبن ڑبھ ےئگ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک ےھچیپ یک رطػ وہ ےئگ وت رضحت 

ربجالیئ ےن رصع یک امنز زپیھ۔ رھپ رضحت ربجالیئ رشتفی الےئ سج فتق وسرج رغفب وہایگ افر رضحت ربجالیئ آےگ یک 

 ہیلع فآہل فملس اؿ ےک )ینعی رضحت ربجالیئ ےک ےھچیپ وہےئگ( افر ولگ روسؽ رکمی اجبن وہ ےئگ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہےئگ وت رضحت ربجالیئ ےن امنز اشعء یک اناتم رفنایئ اس ےک دعب رضحت ربجالیئ حبص 

 افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اصدؼ ےک وفرا دعب رشتفی الےئ افر فہ )اناتم ےئلیک( آےگ ڑھکے وہ ےئگ

ےھچیپ ڑھکے وہےئگ افر ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہےئ وت اوہنں ےن امنز رجف یک اناتم رفنایئ اس ےک دعب 

عم اسہی ایلص ےک( افر سج اےلگ دؿ رضحت ربجالیئ اس فتق رشتفی الےئ ہک سج فتق رہ اکی زیچ اک اسہی اس ےک ربارب وہایگ )

رطہقی ےس لک لمع ایک اھت ایس رطہقی ےس لمع رفناای افر اوہنں ےن امنز رہظ یک اناتم رفنایئ۔ رھپ فہ اس فتق رشتفی الےئ سج 

ز اناتم فتق رہ اکی زیچ اک اسہی دفانگ وہایگ افر سج رطہقی ےس سگہتش رفز لمع رفناای اھت ایس رطہقی ےس لمع رفناای افر امنز رصع یک امن



 

 

رفنایئ رھپ فہ اس فتق رشتفی الےئ ہک سج فتق وسرج رغفب وہایگ افر سج رطہقی ےس سگہتش رفز لمع رفناای اھت ایس رطہقی ےس 

لمع رفناای افر امنز رغمب یک اناتم رفنایئ رھپ مہ ولگ رفاہن وہےئ افر وس ےئگ۔ رھپ رات ںیم اھٹ ےئگ وت ربجالیئ رشتفی الےئ افر 

 ایک اھت ایس رطہقی ےس لمع رفناای افر امنز اشعء یک اناتم رفنایئ رھپ اس فتق رشتفی الےئ ہک سج فتق امنز رجف سج رطہقی ےس لک

یک رفینش ولطع وہیئگ افر حبص وہیئگ نکیل اتسرے اصػ ےلھک وہےئ ےھت افر ایس رطہقی ےس لمع رفناای ہک سج رطہقی ےس سگہتش رفز 

رفنایئ افر اس ےک دعب رفناای ہک اؿ دفونں امنزفں ےک درایمؿ ںیم امنزفں اک فتق ےہ ینعی اکی  لمع رفناای اھت حبص یک امنز یک اناتم

 رفز افؽ فتق ادا رکںی افر دفرسے رفز آرخ فتق سب امنزفں ےک یہی فتق ںیہ۔

 ینعی انب اہشب، ربد، اطعء نب اوبرابح، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 

 ویفس نب فاحض، دقامة

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

  

 سج صخش ےن وسرج رغفب وہےن ےس لبق دف راعکت ادا ںیک اس ےن امنز رصع ںیم رشتک رک یل۔

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رک یل۔سج صخش ےن وسرج رغفب وہےن ےس لبق دف راعکت ادا ںیک اس ےن امنز رصع ںیم رشتک 

     517    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، ٣ٌت٤ز، ٤ٌ٣زا، اب٩ كاؤض، ًبساہلل اب٩ ًباض، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤َّزا  ٌِ ُت ٣َ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  كَاُوٕض 

َتئِن ٩ِ٣ٔ َػََل  ٌَ ِٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک َر َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِه  ًَ زَُب هَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ِِ ََ ِب١َ أَِ٪  َٗ َِرٔ  ٌَ ِٟ ٔ ا ة

بِ  ّة ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ اٟؼُّ ٌَ ِٛ ٤ُِص أَِو َر ِس أَِزَرَک اٟظَّ َ٘ َٓ ٤ُِص  ٍَ اٟظَّ ِب١َ أَِ٪ َتِل٠ُ َٗ  ٔح 

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رمعما، انب اطؤس، دبعاہلل انب ابعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ای اکی رتعک امنز رجف ادا  فملس ےن اراشد رفناای سج صخش ےن امنز رصع یک دف راعکت ںیم وسرج رغفب وہےن ےس لبق رشتک رکیل



 

 

 رکیل وسرج ےک ےنلکن ےس لبق وت اس صخش ےن امنز رصع افر امنز رجف ںیم رشتک رک یل۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رمعما، انب اطؤس، دبعاہلل انب ابعس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن وسرج رغفب وہےن ےس لبق دف راعکت ادا ںیک اس ےن امنز رصع ںیم رشتک رک یل۔

     518    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، ٣ٌت٤ز، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َّزا  ٌِ ُت ٣َ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ی َس٤َ٠ََة 

َِرٔ  ٌَ ِٟ ّة ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا ٌَ ِٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک َر َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِب١َ َػل َٗ  ٔ ِحز َٔ ِٟ ّة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ ٤ُِص أَِو أَِزَرَک َر ِٔیَب اٟظَّ ََ ِب١َ أَِ٪  َٗ  

ِس أَِزَرَک  َ٘ َٓ ٤ِٔص  َٔ اٟظَّ  ك٠ُُو

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج 

رشتک رکیل امنز رصع ںیم وسرج ےک رغفب وہےن ےس لبق ای اکی رتعک امنز رجف ںیم وسرج ولطع وہےن صخش ےن اکی رتعک ںیم 

 ےس لبق رشتک رکیل وت وگای ہک اس ےن امنز ںیم رشتک رکیل )امنز رجف اک وثاب احلص وہایگ(۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن وسرج رغفب وہےن ےس لبق دف راعکت ادا ںیک اس ےن امنز رصع ںیم رشتک رک یل۔



 

 

     519    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٨٣ؼور، ٓـ١ ب٩ زٛين، طیبا٪، یحٌی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ٤ًزو  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا َطِیَباُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ يِٕن  َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ی َس٤َ٠ََة 

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٠ِیُت٥َّٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ ٤ُِص  زَُب اٟظَّ ِِ ََ ِب١َ أَِ٪  َٗ َِرٔ  ٌَ ِٟ ٔ ا ٕ ٩ِ٣ٔ َػََلة ٢َ َسِحَسة ٥ِ أَوَّ ُٛ ا٢َ إَٔذا أَِزَرَک أََحُس َٗ  ٥ََّ٠

٠ِیُت٥َّٔ َػََلَتهُ  َٓ ٤ُِص  ٍَ اٟظَّ ِب١َ أَِ٪ َتِل٠ُ َٗ ِبٔح  ٢َ َسِحَسةٕ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ اٟؼُّ  َػََلَتهُ َوإَٔذا أَِزَرَک أَوَّ

لضف نب دنیک، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق مت رمعف نب وصنمر، 

ںیم ےس وکیئ صخش امنز رصع ےک ےلہپ دجسفں ںیم رشتک رک ےل رغفب آاتفب ےس لبق وت اس وک اچےیہ ہک اینپ امنز لمکم رکے افر 

  رک ےل وسرج ےنلکن ےس لبق وت اینپ امنز وک لمکم رکے۔سج فتق امنز رجف ےک ےلہپ دجسہ ںیم رشتک

 رمعف نب وصنمر، لضف نب دنیک، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رغفب وہےن ےس لبق دف راعکت ادا ںیک اس ےن امنز رصع ںیم رشتک رک یل۔سج صخش ےن وسرج 

     520    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار و ََّس ب٩ سٌیس، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ أَبٔی  أَِخبََر٧َا  ثُوَ٪  ٔد یَُحسِّ ٩ًَِ اِْلَِْعَ ٌٔیٕس َو ٩ًَِ ََُِّسٔ ب٩ِٔ َس ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر َو  ٩ًَِ أَِس٥َ٠َ 

ِب١َ  َٗ ِبٔح  ّة ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ اٟؼُّ ٌَ ِٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک َر َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ُِص  هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍَ اٟظَّ ِس أَِزَرَک أَِ٪ َتِل٠ُ َ٘ َٓ

َِرَ  ٌَ ِٟ ِس أَِزَرَک ا َ٘ َٓ ٤ُِص  زَُب اٟظَّ ِِ ََ ِب١َ أَِ٪  َٗ َِرٔ  ٌَ ِٟ ّة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ ِبَح َو٩ِ٣َ أَِزَرَک َر  اٟؼُّ

ہبیتق، ناکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر ف رسب نب دیعس، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

ناای سج صخش ےن امنز رجف یک اکی رتعک ںیم رشتک رکیل وسرج ےنلکن ےس لبق وت اس صخش ےن امنز رجف ںیم رشتک فملس ےن اراشد رف

 سج صخش ےن امنز رصع یک اکی رتعک ںیم رشتک رکیل وسرج ولطع ےس لبق وت اس صخش ےن امنز رصع ںیم رشتک رک یل۔ رکیل افر

 ف رسب نب دیعس، ارعج، اوبرہریہہبیتق، ناکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر  :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن وسرج رغفب وہےن ےس لبق دف راعکت ادا ںیک اس ےن امنز رصع ںیم رشتک رک یل۔

     521    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزاو ز، سٌیس ب٩ ًا٣ز، طٌبہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، نَرب٩ ًبساٟزح٩٤، جسہ ٣ٌاذ :  راوی

 ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َنَِرٔ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ب٩ِٔ 

ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َ٘ َٓ ِّی  َؼل َُ ٠ُِت أَََل  ُ٘ َٓ ٥ِ٠َ ُيَؼ١ِّ  َٓ اَئ  ًَرِفَ اذٔ اب٩ِٔ  ٌَ ٣ُ ٍَ ٣َ َٖ َّهُ كَا اذٕ أ٧َ ٌَ هٔ ٣ُ ا٢َ َجسِّ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

٤ُِص َو  ِٔیَب اٟظَّ ََ َّی  َِرٔ َحً ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ٤ُِص ََل َػََلَة  ٍَ اٟظَّ َّی َتِل٠ُ ِبٔح َحً َس اٟؼُّ ٌِ ََ  ََل 

اوبداف د، دیعس نب اعرم، ہبعش، دعس نب اربامیہ، رصننب دبعارلنمح، دجہ اعمذ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اعمذ نب رفعاء 

 فہج ےس دف رتعک ہک ارماہ وطاػ ایک وت اوہنں ےن وطاػ یک دف رتعک ںیہن زپںیھ۔ اس رپ رضحت اعمذ ےن رفناای ہک مت ےن سک

ںیہن زپںیھ۔ رضحت اعمذ نب رفعاء ےن رفناای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای امنز رصع ےک دعب وکیئ 

 امنز ںیہن ےہ سج فتق کت ہک آاتفب رغفب ہن وہ اجےئ۔

 دجہ اعمذ اوبداف د، دیعس نب اعرم، ہبعش، دعس نب اربامیہ، رصننب دبعارلنمح، :  رافی

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

  



 

 

 امنز رغمب اک افؽ فتق بک ےس ےہ؟

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب اک افؽ فتق بک ےس ےہ؟

     522    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ہظا٦، ٣د٠س ب٩ یزیس، سٔیا٪ ثوری، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، س٠امی٪ ب٩ بزیسة :  راوی

٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ِورٔیِّ  ََّ َیاَ٪ اٟ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ  ٩ًَِ أَِخبََرنٔی  َ٪ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ثَٕس 

 َٗ ٌَ أَبٔیهٔ  ا٢َ أ٥َِٔٗ ٣َ َ٘ َٓ ََلةٔ  ٔت اٟؼَّ ِٗ ٩ًَِ َو ُه  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أ٣ََزَ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٓ َِٟیِو٣َئِن  ٨َا َهَذی٩ِٔ ا

٤ُِص  َِٟت اٟظَّ ِحَز ث٥َُّ أ٣َََزُه حٔيَن َزا َٔ ِٟ َّی ا ََٓؼل  ٔ ِحز َٔ ِٟ ا٦َ ٨ًَِٔس ا َٗ َ أ َٓ اَئ  بََٔلَّل  ـَ ٤َِص بَِی ِهَز ث٥َُّ أ٣َََزُه حٔيَن َرأَی اٟظَّ َّی اٟوُّ ََٓؼل

 ُٙ َٔ زَٔب ث٥َُّ أ٣َََزُه حٔيَن َُاَب اٟظَّ ِِ ٤َ ِٟ ا٦َ ا َٗ َ أ َٓ ٤ِٔص  ٍَ َحأجُب اٟظَّ َٗ َِرَ ث٥َُّ أ٣َََزُه حٔيَن َو ٌَ ِٟ ا٦َ ا َٗ َ أ ٌَٔظاَئ ث٥َُّ أ٣َََزُه ٩ِ٣ٔ َٓ ِٟ ا٦َ ا َٗ َ أ َٓ

 ِٟ َر بٔا ٨َوَّ َٓ ٔس  َِ ِٟ ََ ا ٔ ٩ًَِ َذٟ  َ
اُئ َوأََخَّ ـَ ٤ُِص بَِی َِرَ َواٟظَّ ٌَ ِٟ َّی ا ٥َ أَِ٪ یُبِرَٔز ث٥َُّ َػل ٌَ ٔ َوأَِن ِهز ٔ ث٥َُّ أَبَِزَز بٔاٟوُّ ِحز زَٔب  َٔ ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ث٥َُّ َػل

هَ  ََٓؼَلَّ ٌَٔظاَئ حٔيَن َذَهَب ث٠ُُُث ا٠َِّٟی١ٔ  ِٟ ا٦َ ا َٗ َ أ َٓ ُٙ ث٥َُّ أ٣َََزُه  َٔ ِب١َ أَِ٪ َئِیَب اٟظَّ َٗ ٔ ََلة ٔت اٟؼَّ ِٗ ٩ًَِ َو ائ١ُٔ  ا٢َ أَی٩َِ اٟشَّ َٗ ا ث٥َُّ 

ُت َػََلت٥ُِٜٔ ٣َا بَيَِن ٣َا َرأَیُِت٥ِ  ِٗ  َو

رمعف نب اشہؾ، دلخم نب سیدی، ایفسؿ وثری، ب ہمق نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیة ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس رہ اکی امنز اک فتق درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن آپ یلص

مت دف دؿ کت امہرے ارماہ امنز ادا رکف )اتہک مت وک رہ امنز ےک الضف افر ریغ الضف فتق ےک ابرے ںیم ولعمنات وہ ںیکس( افر آپ 

ں ےن ریبکت  یہ امنز رجف یک رھپ امنز رجف ادا رفنایئ رھپ اؿ وک اس فتق کت مکح رفناای ہک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای البؽ وک اوہن

 سج فتق کت دیفس اھت افر امنز رصع ادا رفنایئ رھپ مکح رفناای اؿ وک سج فتق وسرج رغفب وہایگ افر امنز رغمب ادا رفنایئ رھپ مکح رفناای

اؿ وک امنز رجف رفینش ںیم ادا رفنایئ افر امنز رہظ  ادا رفنایئ رھپ دفرسے دؿ مکح رفناایاؿ وک سج فتق قفش رغفب وہایگ افر امنز اشعء 

یھب ڈنھٹے فتق ںیم ادا رفنایئ افر امنز تہب زایدہ ڈنھٹے فتق ںیم ادا رفنایئ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز 

ریخ رفنایئ رھپ امنز رغمب قفش رغفب وہےن ےس لبق ادا رفنایئ۔ رھپ مکح رفناای رصع ادا رفنایئ افر وسرج وموجد اھت نکیل ےلہپ رفز ےس ات



 

 

وت اوہنں ےن امنز اشعء یک ریبکت زپیھ۔ سج فتق رات اک اہتیئ ہصح سگر ایگ وت اس فتق امنز اشعء ادا رفنایئ اس ےک دعب رفناای فہ صخش 

 روھک ہک مت ولوگں ےک افاقت امنز اس ےک درایمؿ ںیم ںیہ۔ اہکں ےہ وج امنز ےک افاقت ےک ابرے ںیم درایتف رک راہ اھت۔ اید

 رمعف نب اشہؾ، دلخم نب سیدی، ایفسؿ وثری، ب ہمق نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیة :  رافی

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

  

 امنز رغمب ںیم دلجی اک مکح

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب ںیم دلجی اک مکح

     523    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ابوَرش :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ اَ٪ ب٩َِ بََٔل٢ٕ  ُت َحشَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َرِٔشٕ 

َّی ٍَ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل َُّه٥ِ کَا٧ُوا ُيَؼ٠ُّوَ٪ ٣َ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  زَٔب ث٥َُّ  أَِس٥َ٠َ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِِ ٤َ ِٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ اہللُ 

 ٔ ٔلَی أََهاٟ وَ٪ إ ٌُ ٍَ ٔسَها٣ٔه٥ِٔ َیزِٔج ٔ وَ٪ ٣ََواٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َیز٣ُِوَ٪ َویُِبَٔرُ َصی ا ِٗ ٔلَی أَ  یه٥ِٔ إ

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوبرشب، اکی صخش ےس رفاتی لقن یک یئگ ےہ وج ہک ہلیبق املس ےس قلعت راتھک اھت افر فہ احصہب رکاؾ ںیم ےس 

 ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز رغمب ادا رفنا رک اےنپ اکمانت یک رطػ اکی احصیب ےھت فہ رفناےت ںیہ ہک ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل

 رفاہن وہےت ےھت رہش ےک انکرے فہ ولگ ریت نارےت ےھت افر سج ہگج رپ ریت اج رک زپات وت فہ ولگ اس ریت وک دھکی ایل رکےت ےھت۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوبرشب :  رافی

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

  



 

 

 امنز رغمب ںیم اتریخ ےس قلعتم

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب ںیم اتریخ ےس قلعتم

     524    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جبيرة، ابو ت٤ی٥ جیظانی، ابوََرة ُٔاریٗتیبہ، ٟیث، خاٟس ب٩ نٌی٥، حرضمی، اب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی تَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ هَُبيَِرَة  مٔیِّ  َِٟحرِضَ ِی٥ٕ ا ٌَ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ َخيِر ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َة أَِخبََر٧َا  َََِرَ ٩ًَِ أَبٔی  َِٟحِیَظانٔیِّ  ٤ٔی٥ٕ ا

َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ا٢َ َػل َٗ ارٔیِّ  َٔ ِِٟٔ ًَلَی ٩ِ٣َ کَاَ٪ ا َؿِت  ََلَة ُْعٔ ا٢َ إٔ٪َّ َهٔذهٔ اٟؼَّ َٗ ٔؽ  ٤َُِٟد٤َّ َِرَ بٔا ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

ٍَ اٟظَّ  َّی یَِل٠ُ َسَها َحً ٌِ ََ ُه أَِجزُُه ٣َزََّتئِن َوََل َػََلَة  َٟ ٠َِیَها کَاَ٪  ًَ َى  َٓ وَها َو٩ِ٣َ َحا ٌُ یَّ ـَ َٓ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ ٔ اه  ُس ا٨َِّٟح٥ُ اهُٔس َواٟظَّ

 ین، اوبرصبة افغری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ہبیتق، ثیل، اخدل نب میعن، رضحیم، انب ریبجة، اوب میمت ج  

ص ںیم ادا رفنایئ سج ےک دعب رفناای ہی امنز اےلگ رضحات رپ شیپ یک یئگ وج ہک مت ولوگں

م

 

ح
م

ےس  ےن امنز رصع مہ ولوگں ےک اسھت اقمؾ 

لبق فافت اپ ےکچ ںیہ اؿ ولوگں ےن اس وک اضعئ رفناای )ادا ںیہن یک(۔ سپ وج صخش اس امنز یک افحتظ رکے اگ وت اس صخش وک دفانگ 

 وثاب ےلم اگ افر وکیئ امنز اس امنز ےک دعب ںیہن ےہ سج فتق کت ہک اتسرہ ولطع ہن وہ۔

 ین، اوبرصبة افغریہبیتق، ثیل، اخدل نب میعن، رضحیم، انب ریبجة، اوب :  رافی

 

  میمت ج  

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

  

 رغمب یک امنز ںیم آرخی فتق اک ایبؿ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رغمب یک امنز ںیم آرخی فتق اک ایبؿ



 

 

     525    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ابوزاؤز، طٌبہ، ٗتازہ، ابوایوب اززی، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ُت أَبَا أَیُّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ِبٔس اہللٔ وَب أَِخبََر٧َا  ًَ  ٩ًَِ ُث  اِْلَِززٔیَّ یَُحسِّ

 ٔ ِهز ٔ اٟوُّ ُت َػََلة ِٗ ا٢َ َو َٗ هُ  ٌُ َٓ هُ أَِحَیا٧ّا َوأَِحَیا٧ّا ََل َیزِ ٌُ َٓ َتاَزةُ َیزِ َٗ َبُة کَاَ٪  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٤ِزٕو  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ُت َػََلة ِٗ َِرُ َوَو ٌَ ِٟ ٥َِٟ َتِحرُضِ ا ٣َا 

٤ُِص َوَو  ِؼرَفَّ اٟظَّ ََ  ٥ِ َٟ َِرٔ ٣َا  ٌَ ِٟ ُت ا ِٗ ِٕ ا٠َِّٟی١ُ َوَو ٥َِٟ ی٨ََِتٔؼ ٌَٔظأئ ٣َا  ِٟ ُت ا ِٗ ٙٔ َوَو َٔ ِم ثَِوُر اٟظَّ ُ٘ ٥ِ َيِش َٟ زٔٔب ٣َا  ِِ ٤َ ِٟ ُت ا ِٗ

٤ُِص  ٍِ اٟظَّ ٥َِٟ َتِل٠ُ ِبٔح ٣َا   اٟؼُّ

اس دحثی وک  رمعف نب یلع، اوبداؤد، ہبعش، اتقدہ، اوباویب ازدی، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ہبعش ےن رفناای اتقدہ ےن یھبک

رموفع رقار دای وہ افر یھبک رموفع ںیہن رفناای امنز رہظ اک فتق اس فتق کت ےہ ہک امنز رصع اک فتق ہن آےئ افر امنز رصع اک فتق اس 

فتق کت ےہ ہک وسرج زرد ہن وہ ینعی وسرج ںیم زردی دیپا ہن وہ افر امنز رغمب اک فتق اس فتق کت ےہ ہک قفش یک زیتی ہن 

امنز اشعء اک فتق اس فتق کت ےہ ہک سج فتق کت فصن بش ہن سگر اجےئ افر امنز رجف اک فتق اس فتق کت ےہ  رتصخ وہ افر

 ہک وسرج ہن ےلکن۔

 رمعف نب یلع، اوبداؤد، ہبعش، اتقدہ، اوباویب ازدی، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رغمب یک امنز ںیم آرخی فتق اک ایبؿ

     526    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساہلل و اح٤س ب٩ س٠امی٪، ابوزاؤز، بسر ب٩ ٤ًَا٪، ابوبَک ب٩ ابو٣وسی اطٌزی :  راوی

ًَِبَسةُ  َٗ أَِخبََر٧َا  ٤َاَ٪  َِ ٩ًَِ بَِسرٔ ب٩ِٔ ًُ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  اََل َحسَّ َٗ ُه  َٟ ُى  ِٔ َ٪ َوا٠َّٟ ِبٔس اہللٔ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ًَلَیَّ ب٩ُِ  ا٢َ إ٣ََِٔلّئ 



 

 

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ث٨ََا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٥ِ٠َ یَزُزَّ َحسَّ َٓ  ٔ ََلة ٩ًَِ ٣ََواٗٔیٔت اٟؼَّ ٥َ َسائ١ْٔ َيِشأَُُٟه 

َِٟت اٟ ٔ حٔيَن َزا ِهز ا٦َ بٔاٟوُّ َٗ َ أ َٓ َّٙ ث٥َُّ أ٣َََزُه  ٔ حٔيَن اِنَظ ِحز َٔ ِٟ ا٦َ بٔا َٗ َ أ َٓ أ٣َََز بََٔلَّل  َٓ ٠َِیهٔ َطِیّئا  ًَ َٕ و٢ُ ا٧َِتَؼ ُ٘ ائ١ُٔ َي َ٘ ِٟ ٤ُِص َوا ظَّ

 ٥ُ٠ًَِ ٤ُِص ا٨ََّٟهاُر َوهَُو أَ بَِت اٟظَّ زٔٔب حٔيَن ََغَ ِِ ٤َِٟ ا٦َ بٔا َٗ َ أ َٓ ْة ث٥َُّ أ٣َََزُه  ٌَ ٔٔ ََ ٤ُِص ٣ُزِ َِرٔ َواٟظَّ ٌَ ِٟ ا٦َ بٔا َٗ َ أ َٓ ث٥َُّ أ٣َََزُه  ث٥َُّ أ٣َََزُه 

 ُ٘ ائ١ُٔ َي َ٘ ِٟ َٖ َوا ٔس حٔيَن اِنََرَ َِ ِٟ ِحَز ٩ِ٣ٔ ا َٔ ِٟ َ ا
ُٙ ث٥َُّ أََخَّ َٔ َُاَب اٟظَّ ٌَٔظأئ حٔيَن  ِٟ ا٦َ بٔا َٗ َ أ ِهزَ َٓ َ اٟوُّ

٤ُِص ث٥َُّ أََخَّ ِت اٟظَّ ٌَ و٢ُ ك٠ََ

و٢ُ اِح٤َزَِّت اٟظَّ  ُ٘ ائ١ُٔ َي َ٘ ِٟ َٖ َوا َّی اِنََرَ َِرَ َحً ٌَ ِٟ َ ا
َِرٔ بٔاِْل٣َِٔص ث٥َُّ أََخَّ ٌَ ِٟ ٔت ا ِٗ یٕب ٩ِ٣ٔ َو ٔلَی رَقٔ َّی إ زَٔب َحً ِِ ٤َِٟ َ ا

٤ُِص ث٥َُّ أََخَّ

 َ
ٙٔ ث٥َُّ أََخَّ َٔ ؤن اٟظَّ ُ٘ ُت ٓامَٔی بَيَِن َهَذی٩ِٔ کَاَ٪ ٨ًَِٔس ُس ِٗ َو ِٟ ا٢َ ا َٗ ٔلَی ث٠ُُٔث ا٠َِّٟی١ٔ ث٥َُّ  ٌَٔظاَئ إ ِٟ  ا

دبعة نب دبعاہلل ف ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، دبر نب امثعؿ، اوبرکب نب اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک مسق اک وکیئ وجاب فآہل فملس یک دختم ںیم اکی صخش افاقت امنز درایتف رکات وہا 

رہظ ںیہن انعتئ رفناای افر البؽ وک مکح رفناای اوہنں ےن ریبکت زپیھ امنز رجف یک سج فتق حبص اصدؼ وہیئگ رھپ مکح رفناای اؿ وک اوہنں ےن 

ہی اتہک اھت ہک ایھب دفرہپ اک فتق وہ راہ ےہ ینعی آرضحنت اس یک امنز یک ریبکت زپیھ سج فتق وسرج اک زفاؽ وہایگ افر ےنہک فاال صخش 

ابت ےس وخبیب فافق ےھت ہک وسرج ڈلھ اکچ ےہ )افر زفاؽ اک فتق متخ وہ اکچ ےہ( رھپ اوہنں ےن اؿ وک مکح رفناای افر امنز رصع یک 

امنز رغمب یک ریبکت زپیھ سج فتق ہک وسرج ریبکت زپیھ افر وسرج دنلب وہ راہ اھت اس ےک دعب اؿ وک مکح رفناای نان ہچ اوہنں ےن 

رغفب وہایگ رھپ اؿ وک مکح رفناای افر اوہنں ےن امنز اشعء یک ریبکت زپیھ سج فتق قفش اغبئ وہیئگ۔ رھپ اؿ وک مکح رفناای دفرسے رفز 

ولطع وہایگ )اکیف اتریخ رک ےک امنز رجف ےک ادا رکےن اک افر سج فتق امنز ےس رفاتغ احلص وہیئگ وت ےنہک فاال صخش اتہک اھت ہک وسرج 

امنز ادا رفنایئ( اس ےک دعب امنز رہظ ادا رکےن ںیم اتریخ رفنایئ یتح ہک سگہتش رفز سج فتق امنز رصع ادا یک یھت وسرج اس ےک زندکی 

فاال صخش اہک  وہایگ رھپ امنز رصع ادا رکےن ںیم اتریخ رفنایئ اہیں کت ہک سج فتق امنز رصع ےس رفاتغ احلص رک ےکچ ےھت وت ےنہک

رکات اھت وسرج الؽ رگن اک وہایگ رھپ امنز رغمب ادا رکےن ںیم اتریخ رفنایئ۔ اہیں کت ہک قفش رغفب وہےن اک فتق آایگ۔ اس ےک 

 دعب امنز اشعء ںیم اہتیئ رات کت اتریخ رفنایئ رھپ رفناای ہک فتق امنز اؿ دفونں افاقت امنز ےک درایمؿ ےہ۔

 دبعة نب دبعاہلل ف ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، دبر نب امثعؿ، اوبرکب نب اوبومیس ارعشی :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رغمب یک امنز ںیم آرخی فتق اک ایبؿ

     527    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، زیس ب٩ حباب، خارجة ب٩ ًبساہلل ب٩ س٠امی٪ ب٩ زیس ب٩ ثابت، حشين ب٩ َظير ب٩ سَل٦ :  راوی

ث٨ََا َخارَٔجُة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ َ٪ ب٩ِٔ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ

 ٔ ًَلَی َجاب ًَلٓٔیٕ  ُس ب٩ُِ  ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َو٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ٦ ٔ ب٩ِٔ َسَلَّ ََٔظير ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ  ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ اِْلَِنَؼارٔیِّ َٗ ٔ ب٩ِٔ  ز

 ٩ًَِ َٟهُ أَِخبٔر٧َِا  ٨َ٠ِا  ُ٘ َد َرُسو٢ُ اہللَٔٓ ا٢َ ََخَ َٗ  َٕ َِٟححَّأد ب٩ِٔ یُوُس ٥َ َوَذاَک َز٩َ٣َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َػََلةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َػل

 ِٟ َّی ا أک ث٥َُّ َػل َ
ِسَر اٟرشِّ َٗ ِیُئ  َٔ ِٟ ٤ُِص َوکَاَ٪ ا َِٟت اٟظَّ ِهَز حٔيَن َزا َّی اٟوُّ ََٓؼل  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ِسَر اہللُ  َٗ ِیُئ  َٔ ِٟ َِرَ حٔيَن کَاَ٪ ا ٌَ

 ُ ُٙ ث َٔ َُاَب اٟظَّ ٌَٔظاَئ حٔيَن  ِٟ َّی ا ٤ُِص ث٥َُّ َػل َُابَِت اٟظَّ زَٔب حٔيَن  ِِ ٤َ ِٟ َّی ا أک َوه١ِّٔ اٟزَُّج١ٔ ث٥َُّ َػل َ
ِحَز حٔيَن اٟرشِّ َٔ ِٟ َّی ا ٥َّ َػل

ِهَز حٔيَن کَاَ٪ اٟ ٔس اٟوُّ َِ ِٟ َّی ٩ِ٣ٔ ا ِحزُ ث٥َُّ َػل َٔ ِٟ ٍَ ا ِسَر ٣َا ك٠ََ َٗ ٠َِیهٔ  َِ َِرَ حٔيَن کَاَ٪ ه١ُّٔ اٟزَُّج١ٔ ٣ٔ ٌَ ِٟ َّی ا ١ُّ كُو٢َ اٟزَُّج١ٔ ث٥َُّ َػل وِّ

 ِٟ َّی ا ٤ُِص ث٥َُّ َػل َُابَِت اٟظَّ زَٔب حٔيَن  ِِ ٤َِٟ َّی ا ةٔ ث٥َُّ َػل َٔ ُِٟح٠َِی ٔلَی ذٔی ا ٙٔ إ ٨َ ٌَ ِٟ ٔلَی ث٠ُُٔث ا٠َِّٟی١ٔ أَِو َئشيرُ اٟزَّاُٛٔب َسيَِر ا  ٌَٔظاَئ إ

أَِسرَفَ  َٓ ِحَز  َٔ ِٟ َّی ا ََّ َزیِْس ث٥َُّ َػل ٕٔ ا٠َِّٟی١ٔ َط  نِٔؼ

 نب دبعاہلل نب امیلسؿ نب زدی نب باتب، نیسح نب ریشب نب السؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر 

 

ادمح نب امیلسؿ، زدی نب ةحب، اخرح ة

وہےئ افر اؿ ےس اہک ہک مت ںیمہ روسؽ رکمی یلص اناؾ دمحم ابرق نب یلع نب نیسح رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری یک دختم ںیم احرض 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ادا رکےن ےک رطہقی ےک قلعتم رفنا افر فہ دفر اجحج نب ویفس اظمل ابداشہ اک دفر اھت رضحت اجرب ہن رفناای

 ادا رفنایئ ہک سج فتق وسرج ڈلھ ایگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاہن وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ

افر اسہی ایلص وجےت ےک ےمست ےک ربارب اھت اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رصع ادا رفنایئ سج فتق ااسنؿ اک اسہی اس 

سج فتق وسرج رغفب وہایگ رھپ ےک ربارب وہایگ۔ العفہ اس اسہی ےک وج ہک )وجہت ےک( ہمست ےک ربارب اھت رھپ امنز رغمب ادا رفنایئ ہک 

امنز اشعء ادا رفنایئ سج فتق قفش رغفب وہیئگ اس ےک دعب سج فتق حبص اصدؼ ومندار وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز 

دعب امنز رصع ادا  رجف ادا رفنایئ۔ رھپ اےلگ دؿ امنز رہظ ادا رفنایئ سج فتق ااسنؿ اک اسہی اس ےک ربارب وہایگ )عم اسہی ایلص ہک( اس ےک

رفنایئ سج فتق ااسنؿ اک اسہی اس ےک دفےنگ یک ربارب وہایگ اس دقر دؿ )ابیق( اھت ہک ارگ وکیئ صخش دمہنی ونمرہ ےس افٹن رپ وسار وہ 

ب اس رک درایمہن راتفر ےس رفاہن وہ وت فہ اشؾ وہےن کت ذفاہفیلحل چنہپ اجےئ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رغم



 

 

فتق ادا رفنایئ ہک سج فتق وسرج رغفب وہایگ اس ےک دعب امنز اشعء اہتیئ رات ای فصن بش ےک فتق ادا رفنایئ اس ںیم رافی وک 

 ہبش ےہ رھپ رجف یک رفینش ںیم امنز ادا رفنایئ۔

 نب دبعاہلل نب امیلسؿ نب زدی نب باتب، نیسح نب ریشب :  رافی

 

  نب السؾادمح نب امیلسؿ، زدی نب ةحب، اخرح ة

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رغمب یک امنز ںیم آرخی فتق اک ایبؿ

     528    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًوٖ، سیار ب٩ سَل٣ة٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی،  :  راوی

ثَىٔی َسیَّاُر ب٩ُِ َسََل٣َةَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ْٖ ِو ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَلَی أَبٔی بَزَِزَة  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َٕ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِی َٛ ُه أَبٔی  َٟ َ َشأ ًَّٟٔی َتِسًُو٧ََها اِْلُولَی َٓ َِٟهحٔيَر ا ِّی ا ا٢َ کَاَ٪ ُيَؼل َٗ ٤َُِِٟٜتوبََة  ِّی ا ٥َ ُيَؼل

 ِ٤ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َواٟظَّ َصی ا ِٗ ٔلَی َرِح٠ٔهٔ فٔی أَ ٍُ أََحُس٧َا إ َِرَ حٔيَن یَزِٔج ٌَ ِٟ ِّی ا ٤ُِص َوکَاَ٪ ُيَؼل ْة َوَنٔشیُت ٣َا حٔيَن َتِسَحُف اٟظَّ ُص َحیَّ

 ِٟ ا٢َ فٔی ا ِب٠ََها َٗ َٗ ُه ا٨َِّٟو٦َ  َت٤ََة َوکَاَ٪ یََِکَ ٌَ ِٟ ًَّٟٔی َتِسًُو٧ََها ا ٌَٔظاَئ ا ِٟ َ ا زٔٔب َوکَاَ٪ َيِشَتٔحبُّ أَِ٪ یَُؤَخِّ ِِ َسهَا ٤َ ٌِ ََ َِٟحٔسیَث  َوا

يَن  تِّ أُ بٔاٟشِّ ُٖ اٟزَُّج١ُ َج٠ٔیَشُه َوکَاَ٪ َيِِقَ ٔ ز ٌِ َساةٔ حٔيَن َي َِ ِٟ ت١ُٔ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا َٔ ٤ِٟٔائَةٔ  َوکَاَ٪ ی٨َِ ٔلَی ا  إ

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبربزہ یک دختم ںیم احرض وہا وت ریمے فادل ےن اؿ ےس 

 

دمحم نب اشبر، ییحی، وعػ، ایسر نب السمة

درایتف رفناای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفض امنزںی سک رطہقی ےس ادا رفناای رکےت ےھت۔ اوہنں ےن رفناای ہک 

رہظ ہک سج وک مت افؽ امنز ےتہک وہ اس فتق ادا رفناےت ہک سج فتق وسرج ڈلھ اجات افر امنز رصع اس فتق ادا رفناےت ےھت ہک امنز 

امہرے ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ رھگ رپ چنہپ اجات افر فہ صخش دمہنی ونمرہ ےک انکرہ ںیم وہات امنز رصع ادا رک ےک افر وسرج اصػ افر 

ر اوبربزہ ےن امنز رغمب ےک قلعتم وج رفناای فہ ںیم وھبؽ ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء ںیم اتریخ افاچنیئ رپ وہات اھت اف

مہ ےس ریبعت رکےت وہ افر امنز اشعء ےس لبق وسےن وک ربا وصتر رفناےت ےھت افر ایس 

 

عی
رکےن وک دنسپ رفناےت ےھت ہک سج وک مت ولگ 



 

 

ےک دعب وگتفگ وک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف اس فتق ادا رفناےت ہک سج فتق رہ اکی رطہقی ےس امنز اشعء ےک رفاتغ 

صخش اےنپ دفتس یک انشتخ رک اتیل )رفینش وہاجیت( افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ںیم اسھٹ آایت ےس ےل رک اکی وس آایت 

 رکہمی کت التفت رفناےت۔

  دمحم نب اشبر، ییحی، :  رافی

 

 وعػ، ایسر نب السمة

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

  

 امنز اشعء ےک افؽ فتق اک ایبؿ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ےک افؽ فتق اک ایبؿ

     529    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، حشين ب٩ ًلی ب٩ حشين، وہب ب٩ ٛشا٪، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن  ٩ًَِ حَُشئِن ب٩ِٔ  ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔی َوهُِب ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ِیَشاَ٪ َٗ َٛ

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََل٦ إ ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ا٢َ َجاَئ ٔجبِرٔی١ُ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ث٨ََا َجابٔزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ ٤ُِص َٗ َِٟت اٟظَّ  َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َزا

 َّ ََٜث َحً ٤ُِص ث٥َُّ ٣َ َِٟت اٟظَّ ِهَز حٔيَن ٣َا ََٓؼ١ِّ اٟوُّ ُس  ٥ُِٗ َیا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َ٘ ٥ُِٗ یَا َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ َِرٔ  ٌَ ٠َُه َجائَُه ٠ِٟٔ َِ ِیُئ اٟزَُّج١ٔ ٣ٔ َٓ ی إَٔذا کَاَ٪ 

ََٓؼ  ا٦َ  َ٘ َٓ زَٔب  ِِ ٤َِٟ ََٓؼ١ِّ ا  ٥ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ُِص َجائَهُ  َّی إَٔذا َُابَِت اٟظَّ ََٜث َحً َِرَ ث٥َُّ ٣َ ٌَ ِٟ ََٓؼ١ِّ ا ُس  ٤ُِص ٣َُح٤َّ َها حٔيَن َُابَِت اٟظَّ َلَّ

ََٜث  ِحزُ َسَواّئ ث٥َُّ ٣َ َٔ ِٟ ٍَ ا َها ث٥َُّ َجائَهُ حٔيَن َسَل ََٓؼَلَّ ا٦َ  َ٘ َٓ ٌَٔظاَئ  ِٟ ََٓؼ١ِّ ا  ٥ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ُٙ َجائَُه  َٔ َّی إَٔذا َذَهَب اٟظَّ ِبٔح َحً  فٔی اٟؼُّ

ِیُئ اٟزَّجُ  َٓ سٔ حٔيَن کَاَ٪  َِ ِٟ ِبَح ث٥َُّ َجائَهُ ٩ِ٣ٔ ا َّی اٟؼُّ ََٓؼل ا٦َ  َ٘ َٓ ََٓؼ١ِّ  ُس  ٥ُِٗ یَا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َ٘ ََٓؼ١ِّ َٓ ُس  ٥ُِٗ یَا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َهُ  َِ ١ٔ ٣ٔ

٥ُِٗ َیا ٣َُح٤َّ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  َِ ِیُئ اٟزَُّج١ٔ ٣ٔ َٓ ََل٦ حٔيَن کَاَ٪  ٠ًََِیهٔ اٟشَّ ِهَز ث٥َُّ َجائَهُ ٔجبِرٔی١ُ  َّی اٟوُّ َِرَ ث٥َُّ َجائَهُ ََٓؼل ٌَ ِٟ َّی ا ََٓؼل ََٓؼ١ِّ  ُس 

٤ُِص َو  زٔٔب حٔيَن َُابَِت اٟظَّ ِِ ٌَٔظأئ حٔيَن َذَهَب ث٠ُُُث ٤َ٠ِٟٔ زَٔب ث٥َُّ َجائَهُ ٠ِٟٔ ِِ ٤َِٟ َّی ا ََٓؼل ََٓؼ١ِّ   ٥ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًَِهُ  ٥ِ َیز٢ُِ  َٟ ّتا َواحّٔسا  ِٗ



 

 

َؼ  َٓ  ٥ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ِبٔح حٔيَن أَِسرَفَ ٔجسا ٌَٔظاَئ ث٥َُّ َجائَُه ٠ٟٔؼُّ ِٟ َّی ا ََٓؼل ََٓؼ١ِّ   ٥ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٢ُ َؼ ا٠َِّٟی١ٔ اِْلَوَّ َٓ ا٢َ ٣َا بَيَِن ١ِّ  َ٘ َٓ ِبَح  َّی اٟؼُّ ل

ْت ک٠ُُّهُ  ِٗ  َهَذی٩ِٔ َو

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، نیسح نب یلع نب نیسح، فبہ نب اسکؿ، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربجالیئ 

دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس!  دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ سج فتق وسرج رغفب وہایگ افر اہک ہک اوھٹ اے

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ ادا رفنایئ سج فتق ہک وسرج ک ک ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رےک رےہ سج 

فملس اھٹ اج افر فتق ہک اسہی رہ اکی صخش ےک ربارب وہایگ وت رضحت ربجالیئ رشتفی الےئ افر رفناای ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل 

امنز ادا رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹ ےئگ افر سج فتق وسرج رغفب وہایگ وت رضحت ربجالیئ رشتفی الےئ افر رفناای ہک 

رج اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت اھٹ اج افر امنز رغمب ادا رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رغمب ادا رفنایئ بج ہک وس

رغفب وہایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رےک رےہ اہیں کت ہک قفش رغفب وہایگ۔ رضحت ربجالیئ رشتفی الےئ افر رفناای 

ہک اھٹ اج افر امنز اشعء ادا رکف۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئگ افر امنز اشعء ادا رفنایئ۔ رھپ رضحت ربجالیئ حبص 

الےئ افر رفناای اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت اھٹ اج افر امنزرجف ادا رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےت یہ رشتفی 

وہےئگ افر امنز رجف ادا رفنایئ۔ رھپ اےلگ رفز رضحت ربجالیئ رشتفی الےئ سج فتق ہک اسہی ااسنؿ اک اس ےک ربارب وہایگ افر رفناای ہک 

 ہیلع فآہل فملس امنز ادا رفنا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ ادا رفنایئ رھپ رضحت ربجالیئ اس فتق اھٹ اج اے دمحم یلص اہلل

آپ رشتفی الےئ ہک سج فتق رہ اکی یئ اک اسہی دف انگ وہایگ افر رفناای اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹ اج امنز ادا رفنا۔ نان ہچ 

 ےن امنز رصع ادا رفنایئ افر امنز رغمب ےک فاےطس رضحت ربجالیئ اس فتق رشتفی الےئ ہک سج فتق یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وسرج رغفب وہایگ افر فہ اس فتق رشتفی الےئ سج فتق ےلہپ رفز رشتفی الےئ ےھت افر رفناای اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت 

ےن امنز رغمب ادا رفنایئ رھپ امنز اشعء ےک فاےطس اس فتق رشتفی الےئ سج فتق اھٹ اج امنز ادا رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ز اشعء ادا رات اک رسیتا ہصح سگر ایگ اھت افر رفناای اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹ اج امنز ادا رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امن

اکیف رفینش وہیئگ یھت افر اہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹ اج امنز ادا  رفنایئ رھپ رضحت ربجالیئ اس فتق رشتفی الےئ ہک بج

 رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رجف ادا رفنایئ رھپ رضحت ربجالیئ ےن رفناای اؿ دفونں فتق یک درایمؿ امنز اک فتق ےہ۔

 ، فبہ نب اسکؿ، اجرب نب دبعاہللوسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، نیسح نب یلع نب نیسح :  رافی

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



 

 

  

 امنز اشعء ںیم دلجی اک مکح

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ںیم دلجی اک مکح

     530    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی و ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حش٩، ححاد، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ٔس  ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََل َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إٔبَِزاهٔی٥َ 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٨َِٟا َجابَٔز ب٩َِ  َ َشأ َٓ اُد  َِٟححَّ ٔس٦َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ِهزَ ب٩ِٔ َحَش٩ٕ  ِّی اٟوُّ هٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل

ْة  اُئ َن٘ٔیَّ ـَ ٤ُِص بَِی َِرَ َواٟظَّ ٌَ ِٟ ٔ َوا َِٟهأجَزة وا  بٔا ٌُ ِس اِجَت٤َ َٗ ٌَٔظاَئ أَِحَیا٧ّا کَاَ٪ إَٔذا َرآه٥ُِ  ِٟ ٤ُِص َوا زَٔب إَٔذا َوَجَبِت اٟظَّ ِِ ٤َ ِٟ َوا

 ُٙ َٔ اٟظَّ َ
ِس أَبَِلئُوا أََخَّ َٗ  ًَح١ََّ َوإَٔذا َرآه٥ُِ 

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رمعف نب یلع ف دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دعس نب اربامیہ، دمحم نب رمعف نب نسح، اجحج، اجرب نب دبعاہلل

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رہظ دفرہپ ےک فتق ادا رفناےت ےھت )ینعی وسرج ڈےتلھ یہ( افر امنز رصع اس فتق ادا رفناےت ےھت ہک 

 افر امنز وسرج دیفس افر اصػ وہات افر امنز رغمب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس فتق ادا رفنایئ بج ہک وسرج رغفب وہایگ

اشعء )ےک ابرے ںیم ومعمؽ ہی اھت( سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس المہظح رفناےت ہک عمجم وہایگ ےہ وت دلجی ادا رفناےت افر 

 سج فتق دےتھکی ہک ولوگں ےن اتریخ رفنا دی ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اتریخ رفناےت۔

 ر، دمحم، ہبعش، دعس نب اربامیہ، دمحم نب رمعف نب نسح، اجحج، اجرب نب دبعاہللرمعف نب یلع ف دمحم نب اشب :  رافی

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

  

 رغفب قفش اک فتق



 

 

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رغفب قفش اک فتق

     531    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، رٗبة، جٌرف ب٩ ایاض، حِیب ب٩ سا٥ٟ، ن٤ٌا٪ ب٩ َظير :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َساٟ رَفٔ ب٩ِٔ إٔیَإض  ٌِ ٩ًَِ َج َبَة  َٗ ٩ًَِ َر ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٕ ٥ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ََٔظير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٔ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ة ٔ ًَٔظأئ اِْلَٔخَ ََلة ٔ اٟؼَّ أت َهٔذه َ٘ ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟأض ب٤ٔٔی ا٢َ أ٧ََا أَ َٗ ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ؤن ا ُ٘ ٥َ ُيَؼ٠ِّیَها ُٟٔش َس٠َّ

ةٕ  ََ ٔ اٟ ََ ٔ ٟ 

، رفعج نب اایس، بیبح نب

 

ی ة
، رجری، رق

 

 اسمل، امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ںیم امتؾ ولوگں ےس دمحم نب دقامة

زایدہ امنز اشعء ےک ابرے ںیم فافق وہں ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء اس فتق ادا رفناےت ہک سج 

 فتق رسیتی رات اک اچدن رغفب وہاجات۔

، رفعج :  رافی

 

ی ة
، رجری، رق

 

  نب اایس، بیبح نب اسمل، امعنؿ نب ریشبدمحم نب دقامة

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رغفب قفش اک فتق

     532    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل، ًٔا٪، ابوًوا٧ہ، ابوَظير، َظير ب٩ ثابت، حِیب ب٩ سا٥ٟ، ن٤ٌا٪ ب٩ َظير٤ًَا٪ ب٩  :  راوی

 ََ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َرِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٤َاُ٪ ب٩ُِ  َِ ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ًُ ٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٔظير



 

 

٩ًَِ ا٨ُّٟ  ةٔ کَاَ٪ َسا٥ٕٟٔ  ٌَٔظأئ اِْلَٔخَ ِٟ ََلةٔ َػََلةٔ ا ٔ اٟؼَّ ٔت هَٔذه ِٗ ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟأض بَٔو َ ِّی َْل ٔن ا٢َ َواہللٔ إ َٗ  ٕ ََٔظير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  َّی ٌِ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ةٕ  ََ ٔ اٟ ََ ٔ ٟ ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ؤن ا ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼ٠ِّیَها ُٟٔش  اہللُ 

اوبریشب، ریشب نب باتب، بیبح نب اسمل، امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای دخا یک  امثعؿ نب دبع اہلل، افعؿ، اوبوعاہن،

مسق ںیم امتؾ ولوگں ےس زایدہ اس امنز ےک فتق ینعی امنز اشعء ےک فتق ےک ابرے ںیم فافق وہں رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ی رات اک اچدن رغفب وہاجات۔ہیلع فآہل فملس اس امنز وک اس فتق ادا رفناےت ہک سج فتق رسیت

 امثعؿ نب دبعاہلل، افعؿ، اوبوعاہن، اوبریشب، ریشب نب باتب، بیبح نب اسمل، امعنؿ نب ریشب :  رافی

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

  

 امنز اشعء ںیم اتریخ رکان بحتسم ےہ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ںیم اتریخ رکان بحتسم ےہ

     533    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ًوٖ، سیار ب٩ سَل٣ة :  راوی

 ٩ًَِ  ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَلَی أَبٔی بَزَِزَة اِْلَِس٠َیٔمِّ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َوأَبٔی  َٗ ارٔ ب٩ِٔ َسََل٣ََة  َسیَّ

 َ ا٢َ ک َٗ ٤َُِِٟٜتوبََة  ِّی ا ٥َ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِی َٛ َُٟه أَبٔی أَِخبٔر٧َِا  ا٢َ  َ٘ َٓ َ ًَّٟٔی َتِسًُو٧ َِٟهحٔيَر ا ِّی ا َها اَ٪ ُيَؼل

٤َِٟٔسی٨َةٔ  َصی ا ِٗ ٔلَی َرِح٠ٔهٔ فٔی أَ ٍُ أََحُس٧َا إ َِرَ ث٥َُّ َیزِٔج ٌَ ِٟ ِّی ا ٤ُِص َوکَاَ٪ ُيَؼل ا٢َ اِْلُولَی حٔيَن َتِسَحُف اٟظَّ َٗ ْة  ٤ُِص َحیَّ  َواٟظَّ

 َّٟ ٌَٔظأئ ا ِٟ َ َػََلةُ ا
ا٢َ َوکَاَ٪ َيِشَتٔحبُّ أَِ٪ تَُؤَخَّ َٗ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ا٢َ فٔی ا َٗ ُه ا٨َِّٟو٦َ َوَنٔشیُت ٣َا  ا٢َ َوکَاَ٪ یََِکَ َٗ َت٤ََة  ٌَ ِٟ ًٔی َتِسًُو٧ََها ا

ُٖ اٟزَُّج١ُ َج٠ٔیَشُه َوکَاَ٪ َيِِقَ  ٔ ز ٌِ َساةٔ حٔيَن َي َِ ِٟ ت١ُٔ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا َٔ َسَها َوکَاَ٪ ی٨َِ ٌِ ََ َِٟحٔسیَث  ِب٠ََها َوا ٤ِٟٔائَةٔ َٗ ٔلَی ا يَن إ تِّ  أُ بٔاٟشِّ

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر ریمے فادل رضحت اوبربزہ ایملس یک دختم ںیم احرض 

 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، وعػ، ایسر نب السمة



 

 

وہےئ ریمے فادل ےن اؿ ےس رفناای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رفض سک رطہقی ےس ادا رفناای رکےت ےھت؟ 

 امنز ہک سج وک مت یلہپ امنز ےس ریبعت رکےت وہ فہ وت آاتفب ےک زفاؽ ےک دعب ادا رفناےت ےھت ہک مہ اوہنں ےن رفناای دفرہپ ےک فتق یک

ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش امنز رصع ادا رک ےک رہش ےک انکرے چنہپ اجات اھت افر وسرج اصػ افر افاچنیئ رپ وہ اجات۔ رضحت ایسر ہن رفناای 

ز رغمب ےک قلعتم رفناای ہک رھپ رضحت ایسر ےن رفناای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ںیم وھبؽ ایگ۔ اوبربزہ ایملس ےن امن

مہ ےس ریبعت رکےت وہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء ادا رک ےن ےس لبق 

 

عی
امنز اشعء ںیم اتریخ رفناےت ہک سج وک مت ولگ 

)داینفی( وگتفگ رکےن وک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف اس فتق ادا  وسےن وک اندنسپ رفناےت ےھت افر امنز اشعء ےک دعب

رفناےت ہک ااسنؿ یسک فافق صخش یک انشتخ رکےن اتگل )ینعی رفینش افر ااجےل ںیم امنز رجف ادا رفناےت اسیج ہک ہیفنح کلسم ےہ( افر 

 اسھٹ آایت ےس ےل رک اکی وس آایت رکہمی کت التفت رفناےت۔

  :  رافی

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، وعػ، ایسر نب السمة

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ںیم اتریخ رکان بحتسم ےہ

     534    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ حش٩ و یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  اََل َحسَّ َٗ ُه  َٟ ُى  ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ ُٕ ب٩ُِ َس َِٟحَش٩ٔ َویُوُس َلإئ أَیُّ حٔيٕن أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ  

 ٌَ ِٟ َِّی ا ََ أَِ٪ أَُػل ِی َٟ ٔ ٥َ أََحبُّ إ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِت٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل و٢ُ أَ ُ٘ ًَبَّإض َي ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َذاَت  َت٤ََة إ٣َٔا٣ّا أَِو خ٠ِّٔوا 

ََلَة  ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ ا٦َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ُووا  َ٘ ُسوا َواِستَِی َٗ ُووا َوَر َ٘ َس ا٨َّٟاُض َواِستَِی َٗ َّی َر َت٤َٔة َحً ٌَ ِٟ ِی٠َٕة بٔا ا٢َ اب٩ُِ َٟ َٗ ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ ََلَة  اٟؼَّ

ُْطُ َرأُِسهُ ٣َاّئ َو  ِ٘ َِٟیهٔ اِْلَ٪ َي ٔ ِّی أ٧َُِوزُ إ أَن َٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َد ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ا٢َ َوأََطاَر ًَبَّإض ََخَ َٗ ِّٙ َرأِٔسهٔ  ًَلَی ٔط ا یََسُه  ٌّ أؿ

ٍَ ا٨َّٟ  َٕ َوَؿ ِی َٛ ًََلاّئ  ََِبتُّ  اِسَت َز لٔی َٓ َبسَّ َٓ ًَبَّإض  ٤َا أََطاَر اب٩ُِ  َٛ ٔلَیَّ  َ إ أَِو٣َأ َٓ ًَلَی َرأِٔسهٔ  ٥َ یََسُه  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل



 

 

٦ٔ اٟزَّأِضٔ  سَّ َ٘ ٔلَی ٣ُ ٌٔهٔ إ ُٖ أََػأَ ا َٓا٧َِتَهی أََِطَ َها  ٌَ ٌٔهٔ ََٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ َتِبسٔیٕس ث٥َُّ َوَؿ ََ ث٥َُّ  ًََلاْئ بَيَِن أََػأَ ٔ َذٟ َٛ َها ی٤َُزُّ بَٔها  َؿ٤َّ

 ٔ َِٟحب ْٔ َو٧َاحَٔیٔة ا ِس ًَلَی اٟؼُّ َِٟوِجَه ث٥َُّ  ا یَلٔی ا َٖ اِْلُذُٔ٪ ٤٣َّٔ ِت إٔبَِها٣َاُه ََطَ َّی ٣َشَّ ُ َوََل یَِبُلُع َطِیّئا ًَلَی اٟزَّأِٔض َحً َرِّ َ٘ ئن ََل يُ

ًَلَی أ٣َُّ   َّٙ َِٟوََل أَِ٪ أَُط ا٢َ  َٗ ََ ث٥َُّ  ٔ َذٟ َٛ ََٜذاإَٔلَّ  وَها إَٔلَّ َه  ًٔی َْل٣ََزِتُُه٥ِ أَِ٪ ََل ُيَؼ٠ُّ

اربامیہ نب نسح ف ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ےس رعض ایک ہک مت ولوگں یک راےئ ںیم امنز 

ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل انب اشعء ادا رکےن ںیم دمعہ فتق وکاسن ےہ اچےہ ںیم اناؾ وہں ای ںیم امنز اہنت ادا رکفں۔ رضحت 

ابعس ےس انس ےہ فہ رفناےت ےھت اکی رات رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز اشعء ںیم اتریخ رفنایئ اہیں کت ہک 

ےن رفناای  ولگ وس ےئگ افر ولگ دنین ےس دیبار وہےئ وت رضحت رمع نب اطخب ڑھکے وہ ےئگ افر رفناےن ےگل اولصلةاولصلة رضحت

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ہی آفاز نس رک( لکن ےئگ وگای ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس فتق دھکی راہ 

وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک ےس اپین  کپ راہ ےہ افر اکی اہھت اےنپ رس رپ اکی اجبن رےھک وہےئ ےھت رضحت 

 رفناای ہک ںیم ےن وبضمیط ےس درایتف ایک رضحت ےس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک رطہقی انب رججی ےن

ےس اانپ اہھت اےنپ رس رپ راھک اھت۔ اوہنں ےن رفناای ہک سج رطہقی ےس رضحت دبعاہلل انب ابعس ےن رفناای اھت وت رضحت ےن اینپ 

ں کت ہک اویلگنں ےک وکےن رس ےک آےگ آےئگ رھپ اویلگنں وک الم رک اہھت وک یامھای رس وج رہچہ ےس اویلگنں وک ھچک وھکؽ رک رس رپ راھک۔ اہی

رقبی ےہ رھپ یٹپنک رپ افر اشیپین ای ڈاڑیھ رپ سج رطہقی ےس ملسم رشفی یک رفاتی ےہ ہک )اہھت وک( اکی انکرہ رپ ےل ےئگ نکیل 

 رک اپین اکنؽ دای( سب اس رطہقی ےس ایک ینعی دابای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابولں وک اویلگنں ےس ںیہن ڑکپا )ینعی رصػ ابؽ وک داب

ےس ےن رفناای ارگ ریمی اتم ےئلیک ہی مکح دوشار ہن وہات وت ںیم اؿ وک مکح داتی اس فتق امنز ادا رکےن اک )ینعی امنز اشعء اس دقر اتریخ 

 زپاھ رکےت(۔

 ، اجحج، انب رججیاربامیہ نب نسح ف ویفس نب دیعس :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ںیم اتریخ رکان بحتسم ےہ



 

 

     535    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٣ؼور ٣کی، سٔیا٪، ٤ًزو، ًلاء، ًبساہلل اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ًَ ًَبَّإض َو ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِّیُّ  ٤َِٟک ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ 

َّی  َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل
ا٢َ أََخَّ َٗ ًَبَّإض  ٨ًَِهُ اب٩ِٔ  ا٦َ ٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ ِی١ٔ  َّی َذَهَب ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ِی٠َٕة َحً َٟ ٌَٔظاَئ َذاَت  ِٟ ٥َ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِخَ َٓ َِٟساُ٪  ٔ ِٟو َس ا٨َِّٟشاُئ َوا َٗ ََلَة یَا َرُسو٢َ اہللٔ َر ٨َاَزی اٟؼَّ َٓ ِٟ ُْطُ ٩ِ٣ٔ َرأِٔسهٔ ٥ََّ٠ َوا ِ٘ ٤َاُئ َي

ًٔی ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ َِٟوََل أَِ٪ أَُط ُت  ِٗ َِٟو َّهُ ا و٢ُ إ٧ٔ ُ٘  َوهَُو َي

دمحم نب وصنمر یکم، ایفسؿ، رمعف، اطعء، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی 

رات اک اکی ہصح سگر ایگ اس رپ رضحت رمع ڑھکے وہ ےئگ افر اوہنں ےن اولصلة ای روسؽ رات امنز اشعء ںیم اتریخ رفنایئ اہیں کت ہک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اافلظ ےس اکپرا۔ رھپ ےچب افر وخانیت وس ےئگ۔ )رمد( ہی اافلظ نس رک ےلکن افر اس فتق آپ یلص اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک امنز ادا رکےن اک یہی فتق ےہ۔ہیلع فآہل فملس ےن رس ابمرک ےس اپین  کپ راہ اھت آپ یلص 

 دمحم نب وصنمر یکم، ایفسؿ، رمعف، اطعء، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ںیم اتریخ رکان بحتسم ےہ امنز اشعء

     536    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابواَلحوؾ، س٤اک، جابز ب٩ س٤زة :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ُ أَِخبََر٧َا  ٥َ یَُؤَخِّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ةَ  ٌَٔظاَئ اِْلَٔخَ ِٟ  ا



 

 

ہبیتق، اوباالوحص، امسک، اجرب نب رمسة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء ادا رک ےن ںیم اتریخ 

 رفناای رکےت ےھت۔

 ہبیتق، اوباالوحص، امسک، اجرب نب رمسة :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ںیم اتریخ رکان بحتسم ےہ

     537    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اْعد، ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ابوز٧از، :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّی اہللُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ًٔی َْل٣ََ  ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ ِوََل أَِ٪ أَُط َٟ ا٢َ  َٗ ٌَٔظائٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ِٟ ٔت ا ِٗ ٌَٔظأئ ٨ًَِٔس ک١ُِّ َػََلةٕآَٔخُ َو ِٟ ٔ ا  زِتُُه٥ِ بَٔتأِخٔير

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ 

ز اشعء ںیم اتریخ رکےن اک افر رہ اکی امنز ےک فاےطس وسماک ریمی اتم ےک فاےطس ہی مکح ابثع دوشاری ہن وہات وت ںیم اؿ وک امن

 (رکےن اک مکح داتی )ینعی ںیم اتم یک وہستل یک فہج ےس ذموکرہ مکح ںیہن دای۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنزاشعء ےک آرخ فتق ےس قلعتم

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امنزاشعء ےک آرخ فتق ےس قلعتم

     538    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًائظہ ػسي٘ہ٤ًزو ب٩ ٤ًَا٪، اب٩ ح٤ير، اب٩ ابوًب٠ة، زہزی، ٤ًزو ب٩ ٤ًَا٪، طٌیب، زہزی، ْعوہ،  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ َو  ِب٠ََة  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ح٤ِٔيَر ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُ ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُ ًَ أَِخبََرنٔی 

ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ثَىٔی أَبٔی  َت٤َٔة َحسَّ ٌَ ِٟ ِی٠َّة بٔا َٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِت٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت أَ ا َٗ

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََِٓخَ َِِیاُ٪  ٨ًَُِه ٧َا٦َ ا٨َِّٟشاُئ َواٟؼِّ ٨َاَزاُه ٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ  َٓ ٥ِ ُٛ َُيِرُ ا٢َ ٣َا ی٨ََِتٔوزَُها  َٗ ٥َ َو َّ٥ِ  ٠ َٟ َو

ٔلَی ث٠ُُٔث ا٠َّٟ  ُٙ إ َٔ ا٢َ َػ٠ُّوَها ٓامَٔی بَيَِن أَِ٪ َئِیَب اٟظَّ َٗ ٤َِٟسٔی٨َٔة ث٥َُّ  ِّی یَِو٣َلٕٔذ إَٔلَّ بٔا ٕ َی٩ُِٜ ُيَؼل ُى َٔلب٩ِٔ ح٤ِٔيَر ِٔ  ِی١ٔ َوا٠َّٟ

، زرہی، رمعف نب امثعؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی

 

ی لة
 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رمعف نب امثعؿ، انب ریمح، انب اوبع

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رات امنز اشعء ںیم اتریخ رفنایئ وت رضحت رمع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آفاز دی افر 

 یک اجبن رشتفی رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےچب افر وخانیت وس ےئگ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ

 الےئ افر اراشد رفناای ہک )امتؾ اعمل ںیم اؿ دونں ںیم( اس امنز اک مت ولوگں ےک العفہ وکیئ دفرسا صخش ااظتنر ںیہن رکات افر اؿ اایؾ

فملس ںیم دمہنی ونمرہ ےک العفہ یسک دفرسی ہگج ںیہن وہیت اس ےیل ہک االسؾ یک ااشتع ںیہن وہیئ یھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےن اراشد رفناای مت ولگ اس امنز وک قفش ےک رغفب وہےن ےس ےل رک اہتیئ رات کت ادا رک ایل رکف۔

، زرہی، رمعف نب امثعؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

ی لة
 رمعف نب امثعؿ، انب ریمح، انب اوبع

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزاشعء ےک آرخ فتق ےس قلعتم

     539    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیخ، یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، ٣ِيرة ب٩ حٜی٥، ا٦ ک٠َو٦ ب٨ت ابوبَک، ا٦  :  راوی



 

 

 ا٤ٟو٨٣ين ًائظہ ػسي٘ہ

 ٌٔ ُٕ ب٩ُِ َس ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و أَِخبََرنٔی یُوُس َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ یٕس 

٩ًَِ أ٦ُِّ ک٠ُِ  ٜٔی٥ٕ  ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ َح ا٢َ أَِخبََرنٔی ا َٗ ًَِت٥َ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َِٟت أَ ا َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ََّها أَِخبََرِتهُ  ٔ اب٨َِٔة أَبٔی بََِکٕ أ٧َ َُو٦

٤َِِٟشحٔسٔ  َّی ٧َا٦َ أَه١ُِ ا ُة ا٠َِّٟی١ٔ َوَحً ًَا٣َّ َّی َذَهَب  ِی٠َٕة َحً َٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َذاَت  َّی اہللُ  اا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َّی َو ََٓؼل َد  ُتَها  ث٥َُّ ََخَ ِٗ َو َٟ َُّه  ٢َ إ٧ٔ

ًٔی ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ ِوََل أَِ٪ أَُط َٟ 

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، ریغمة نب میکح، اؾ وثلکؾ تنب اوبرکب، اؾ اوملنینم اعہشئ 

ںیم اتریخ رفنایئ اہیں کت ہک اکیف دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رات امنز اشعء 

نایئ رات اک ہصح سگر ایگ افر الہ دجسم وس ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک اناتم رف

س ہن وہیت وت ںیم امنز اشعء اک فتق افر اراشد رفناای ہی امنز اےنپ فتق رپ ےہ ارگ ریمی اتم رپ انوگار ہن سگرات )ینعی اؿ وک دوشاری وسحم

 (یہی رقمر ف نیعتم رکات

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، ریغمة نب میکح، اؾ وثلکؾ تنب اوبرکب، اؾ اوملنینم  :  رافی

 اعہشئ دصہقی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزاشعء ےک آرخ فتق ےس قلعتم

     540    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ح٥ٜ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َِٟی٠َٕة ٨َِ٧َتٔوزُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٨َا َذاَت  َِ َٜ ا٢َ ٣َ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز 

٠َِی٨َا حٔيَن َذَهَب ث٠ُُُث ا٠َِّٟی١ٔ أَِو  ًَ َد  ََِٓخَ  ٔ ة ٌَٔظأئ اِْلَٔخَ ٔ ٟ ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َسهُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ََ  ٥ُِ َّٜ َد إ٧ٔ ا٢َ حٔيَن ََخَ َ٘ َٓ



 

 

ََٟؼ٠َِّیُت بٔه٥ِٔ َهذٔ  ًٔی  ًَلَی أ٣َُّ  ١َ ُ٘ َِ ِوََل أَِ٪ یَ َٟ ٥ِ َو ُٛ ا٦َ َت٨َِتٔوزُوَ٪ َػََلّة ٣َا ی٨ََِتٔوزَُها أَه١ُِ زٔی٩ٕ َُيِرُ َٗ َ أ َٓ  ٪َ ٤َُِٟؤذِّ ًََة ث٥َُّ أ٣َََز ا ا ٔ اٟشَّ ه

َّی  ث٥َُّ َػل

انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات ںیم مہ ولگ )دجسم ںیم( میقم رےہ افر  ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، مکح،

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک مہ ولگ امنز اشعء ےک فاےطس رظتنم رےہ سج فتق رات اک اہتیئ ہصح سگر ایگ۔ آپ 

یئ دفرسا الہ ذمبہ ںیہن وہات العفہ مت ولوگں ےک افر ارگ ریمی اتم رپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اس امنز اک رظتنم وک

س رگاین ہن وہیت وت ںیم اؿ ےک اسھت ایس فتق رپ ہی امنز ادا ایک رکات۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای ؤمذؿ وک ا

 ےن ریبکت زپیھ۔

 ، دبعاہلل انب رمعااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، مکح، انعف :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزاشعء ےک آرخ فتق ےس قلعتم

     541    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟوارث، زاؤز، ابونرضة، ابوسٌیس خسری٤ًزا٪ ب٩ ٣وسی،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ث٨ََا َزاُوزُ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ا٢َ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا َس

٥َ َػ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َّی بٔه٥ِٔ ث٥َُّ  ََٓؼل َد  َِخَ َٓ َّی َذَهَب َطِْطُ ا٠َِّٟی١ٔ  َِٟی٨َا َحً ٔ ِد إ ٥َِٟ َیِِخُ زٔٔب ث٥َُّ  ِِ ٤َ ِٟ ََلَة ا

ٌٔی َـّ ُٕ اٟ ٌِ ِوََل َؿ َٟ ََلَة َو ٥ِ َتزَاُٟوا فٔی َػََلةٕ ٣َا ا٧َِتَوزِت٥ُِ اٟؼَّ َٟ ِوا َو٧َا٣ُوا َوأْمُتَْن  ِس َػ٠َّ َٗ َ٘ ا٨َّٟاَض  ٔ ٕٔ َوَس ٘ٔی٥ٔ َْل٣ََزُِت بَٔهٔذه ٥ُ اٟشَّ

ٔلَی َطِْطٔ ا٠َِّٟی١ٔ  َ إ
ََلةٔ أَِ٪ تَُؤَخَّ  اٟؼَّ

رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، داؤد، اوبرضنة، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ 

ہل فملس ںیہن ےلکن اہیں کت ہک آدیھ رات سگر یئگ اس فتق آپ یلص ولوگں ےک ارماہ امنز رغمب ادا رفنایئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآ



 

 

ارج ف  اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن افر امنز یک اناتم رفنایئ افر اراشد رفناای ولگ امنز ےس افرغ وہ ےکچ افر وس رےہ افر مت ولوگں وک امنز اک

 روہ افر ارگ ھجم وک ک فی یک روزفری اک افر  رامر یک  رامری اک وثاب اتلم ےہ بلطم ہی ہک امنز ادا رک رےہ وہ سج فتق کت امنز ےک رظتنم

 ایخؽ ہن وہات وت ںیم مکح داتی اس وک فصن رات ںیم ادا رکےن اک۔

 رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، داؤد، اوبرضنة، اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزاشعء ےک آرخ فتق ےس قلعتم

     542    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 خاٟس، ح٤یسًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، ٣ح٤س ب٩ ٣َىی،  :  راوی

 ٔ ث٨ََا َخاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٌٔی١ُ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ ُسل١َٔ أَِخبََر٧َا  َٗ ث٨ََا ح٤َُِیْس  اََل َحسَّ َٗ ْس 

 َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َخاَت٤ّا  َّی اہللُ  یٕب ٩ِ٣ٔ َطِْطٔ ا٠َِّٟی١ٔ أ٧ََْص َه١ِ اتََّدَذ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔلَی رَقٔ ةٔ إ ٌَٔظأئ اِْلَٔخَ ِٟ ِی٠َّة َػََلَة ا َٟ  َ
٥ِ أََخَّ ٌَ ا٢َ َن

٩َِٟ تَ   ٥ُِ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠َِی٨َا بَٔوِجهٔهٔ ث٥َُّ  ًَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َب١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِٗ َّی أَ ا أَِ٪ َػل َّ٤٠َ ا٢َ أ٧ََْص زَاُٟوا فٔی َػََلةٕ ٣َا ا٧َِتَوزِت٤ُُ َٓ َٗ وَها 

ٔلَی َطِْطٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ًَلٓٔیٕ إ ٔلَی َوبٔیٔؽ َخاَت٤ٔهٔ فٔی َحٔسیٔث  ِّی أ٧َُِوزُ إ أَن َٛ 

یلع نب رجح، اامسلیع، دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن ےس وپاھچ ایگ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفناای یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رات اشعء یک امنز ںیم اتریخ یک رقتةی فملس ےن اوگنیھٹ ینہپ ےہ؟ اوہنں ےن

آدیھ رات وک زپیھ رھپ سج فتق ادا رک ےکچ وت امہری اجبن رہچہ ایک افر اراشد رفناای مت ولگ وگای امنز یہ ںیم وہ سج فتق کت ہک امنز 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ یک زایرت رک راہ وہں۔ رضحت یلع نب رجح یک  ےک رظتنم روہ۔ رضحت اسن ےن رفناای وگای ںیم آپ

 رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشعء یک امنز ںیم اتریخ یک فصن بش کت۔



 

 

 یلع نب رجح، اامسلیع، دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح :  رافی

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

  

مہ ےنہک یک ااجزت

 

عی
 امنز اشعء وک 

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

مہ ےنہک یک ااجزت

 

عی
 امنز اشعء وک 

     543    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل، ٣اَٟ ب٩ ا٧ص و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، سیم، ابوػاٟح، ابوہزیزہًتبہ ب٩  :  راوی

 َ٠ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش َٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص ح َوا ٔ ًَلَی ٣َاٟ أُِت  ا٢َ رَقَ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ًُتَِبُة ب٩ُِ   ٍُ ِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ

ا٢َ َحسَّ  َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ َٗ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسیَمٕٓ   َْ ٔ ٥ُ٠َ ثَىٔی ٣َاٟ ٌِ ِو َي َٟ ا٢َ 

٠َِیهٔ ََلِستَ  ًَ ٥َِٟ َیحُٔسوا إَٔلَّ أَِ٪ َيِشَته٤ُٔوا  ٢ٔ ث٥َُّ  ِّٕ اِْلَوَّ ٔ ا٨َّٟاُض ٣َا فٔی ا٨َِّٟسأئ َواٟؼَّ ِهحٔير ٥ُ٠َ ا٨َّٟاُض ٣َا فٔی اٟتَّ ٌِ ِو َي َٟ َه٤ُوا َو

ِو َحِبّوا َٟ ِبٔح َْلََتِوه٤َُا َو َت٤َةٔ َواٟؼُّ ٌَ ِٟ ٤ُٔ٠ًَوا ٣َا فٔی ا ِو  َٟ َِٟیهٔ َو ٔ وا إ ُ٘  ََلِستََب

ت روسؽ رکمی ہبتع نب دبع اہلل، ناکل نب اسن ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ ولگ اس ابت ےس فافق وہےت ہک اذاؿ دےنی ںیم ایک وثاب ےہ افر فص افؽ ںیم 

ڑھکے وہےن ںیم سک دقر ارج افر وثاب ےہ وت فہ ولگ اؿ دفونں وک ہن احلص رک ےتکس ریغب رقہع ادنازی ےک افر ارگ ولگ اس ابت 

امنز رہظ )ای امنز ہعمج( ےئلیک دلجی ےنچنہپ ںیم سک دقر ارج ےہ ای ہک رہ اکی امنز وک اس ہک افؽ فتق رپ ادا رکےن ےس فافق وہےت ہک 

مہ )ینعی اشعء( ےک ادا 

 

عی
ںیم انتک زایدہ وثاب ےہ وترہ اکی فتق یک امنز وک ادا رکےن ںیم دلجی رکےت افر ارگ ولگ فافق وہےت ہک 

رسنی ےتٹیسھگ وہےئ آےت۔ بلطم ہی ےہ ہک ااپجہ یھب وہےت افر اؿ ںیم ےنلچ رھپےن یک اطتق ہن رکےن ںیم سک دقر ارج ےہ وت ولگ 

 وہیت وت رسنی ےک لب آےت۔



 

 

 ہبتع نب دبعاہلل، ناکل نب اسن ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

مہ انہک

 

عی
 امنز اشعء وک 

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

مہ انہک

 

عی
 امنز اشعء وک 

     544    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل اب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ س٠امی٪، ابوزاؤز، خرضی، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ ابوِٟیس، ابوس٤٠ہ،  :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس یُّ  َِٟحرَفٔ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز هَُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َِٟٔیٕس   أَبٔی 

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَلَی اِْلٔب١ٔٔ  ٤ًََُز  ت٤ُٔوَ٪  ٌِ َُّه٥ِ يُ إ٧ٔ َٓ ًَلَی اِس٥ٔ َػََلت٥ُِٜٔ هَٔذهٔ  اُب  ٥َُِّٜ٨َِٔ٠ اِْلَِْعَ ِِ ََ ََل 

ٌَٔظاُئ  ِٟ ََّها ا  َوإ٧ٔ

ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، رضخی، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبدیبل، اوبہملس، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

ہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولوگں رپ داہییت ولگ اس امنز ےک انؾ ںیم اغبل ہن آاجںیئ )بلطم ہی ےہ ہک فہ ولگ اس امنز اہلل ہیلع فآ

مہ ےنہک گل اج( مت ولگ رہسگ ااسی ہن رکف ہکلب مت ولگ اس امنز وک امنز اشعء اہک

 

عی
مہ ےتہک ںیہ مت ولگ یھب اؿ یک اتدعباری رک ےک 

 

عی
 رکف وک 

 ا رکےت ںیہ اےنپ افٹن رپ۔ ینعی افٹن ےک دفدھ اکنےنل ںیم فہ ولگ وغشمؽ رےتہ ںیہ اس امنز اک انؾ امنز اشعء ےہ۔فہ ولگ وت ادنریھ

 ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، رضخی، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبدیبل، اوبہملس، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

مہ انہک

 

عی
 امنز اشعء وک 

     545    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، اب٩ ًیی٨ة، ًبساہلل ب٩ ابوِٟیس، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َِٟٔیٕس  ب٩ِٔ أَبٔی 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَلَی ًَ اُب  ٥َُِّٜ٨َِٔ٠ اِْلَِْعَ ِِ ََ ٔ ََل  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ِیهٔ َوَس٠َّ

ٌَٔظاُئ  ِٟ ََّها ا  اِس٥ٔ َػََلت٥ُِٜٔ أَََل إ٧ٔ

ہنییع ، دبعاہلل نب اوبدیبل، اوبہملس نب دبعارلنمح، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، انب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیم ےن انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ رفناےت ےھت ہک دوھکی! مت ولوگں رپ داہیت روسؽ رکمی 

 فاےل اغبل ہن آاجںیئ اس امنز ےک انؾ ںیم۔ اس امنز اک )حیحص( انؾ امنز اشعء ےہ۔

، دبعاہلل نب اوبدیبل :  رافی

 

ة

 

 ی
ی ی 
ع
 ، اوبہملس نب دبعارلنمح، دبعاہلل انب رمعوسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، انب 

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

  

 امنز رجف اک افؽ فتق وکاسن ےہ؟

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک افؽ فتق وکاسن ےہ؟

     546    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ہارو٪، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، جٌرف ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ حشين، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ٔس  رَفُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا َج ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َهاُروَ٪  ُِٟحَشئِن  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا ب٩ِٔ 



 

 

 َٟ ََّن  ِبَح حٔيَن َتَبي ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟؼُّ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ِبُح أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ   ُه اٟؼُّ

اہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل اربامیہ نب اہرفؿ، احمت نب اامسلیع، رفعج نب دمحم نب یلع نب نیسح، اجرب نب دبع

ہیلع فآہل فملس ےن امنز رجف اس فتق ادا رفنایئ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ملع وہایگ ہک حبص اک فتق وہایگ ےہ )بلطم ہی 

 (ےہ ہک حبص اصدؼ یک رفینش رظن آیئگ

 نب یلع نب نیسح، اجرب نب دبعاہلل اربامیہ نب اہرفؿ، احمت نب الیعمس، رفعج نب دمحم :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک افؽ فتق وکاسن ےہ؟

     547    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا٨َّٟئ  ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ُه أَِخبََر٧َا  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یَّ َػل

ا أَِػَبِح٨َ  َّ٤٠َ َٓ  ٔ َساة َِ ِٟ ٔ ا ٔت َػََلة ِٗ ٔس ٩ًَِ َو َِ ِٟ ا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ َّی ب٨َٔا  ََٓؼل ََلةُ  ا٦َ اٟؼَّ َ٘ َُ ِحزُ أَِ٪  َٔ ِٟ َّٙ ا ٔس أ٣َََز حٔيَن اِنَظ َِ ِٟ ا ٩ِ٣ٔ ا

ََلةٔ ٣َا بَيَِن هَ  ٔت اٟؼَّ ِٗ ٩ًَِ َو ائ١ُٔ  ا٢َ أَی٩َِ اٟشَّ َٗ َّی ب٨َٔا ث٥َُّ  ََٓؼل ََلةُ  أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ َٓ ْت أَِسرَفَ ث٥َُّ أ٣َََز  ِٗ  َذی٩ِٔ َو

 نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن امنز رجف یلع

ےک فتق ےک ابرے ںیم درایتف ایک سج فتق دفرسے رفز امنز رجف اک فتق وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رجف اک فتق 

رفناای افر امنز زپاھیئ۔ اس ےک دعب رفناای فہ صخش اہکں ےہ وج امنز ےک فتق ےک ابرے ںیم درایتف رک راہ اھت؟ اؿ وہےت یہ امنز اک مکح 

 دفونں فتق ےک درایمؿ امنز اک فتق ےہ۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن :  رافی



 

 

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

  

 ارگ رفس ہن وہ وت امنز رجف سک ادنریھے ںیم ادا رکے؟

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ارگ رفس ہن وہ وت امنز رجف سک ادنریھے ںیم ادا رکے؟

     548    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َِٟت إِٔ٪ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ  أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  ٥َ  َػل َوَس٠َّ

٠َٔص  َِ ِٟ ٩َِٓ ٩ِ٣ٔ ا َز ٌِ إت ب٤ُٔزُوكٔه٩َّٔ ٣َا يُ ٌَ ِّٔ ُٖ ا٨َِّٟشاُئ ٣َُت٠َ َی٨ََِرٔ َٓ ِبَح  ِّی اٟؼُّ  َُٟیَؼل

ہبیتق، ناکل، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ادا رکےت ےھت 

 رںی یتٹیپل اجیت ںیھت امنز ادا رفنا رک افر فہ وخانیت انشتخ ںیہن یک اجںیت ںیھت ادنریھے یک فہج ےس۔رھپ وخانیت اینپ اچد

 ہبیتق، ناکل، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 افاقت اک ایبؿامنزفں ےک  :   ابب

 ارگ رفس ہن وہ وت امنز رجف سک ادنریھے ںیم ادا رکے؟

     549    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٍَ َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩َّ ا٨َِّٟشاُئ ُيَؼ٠ِّيَن ٣َ ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ اٟزُّهِزٔیِّ 

ُُٓه٩َّ أََحْس ٩ِ٣ٔ  ٔ ز ٌِ ٤َا َي َٓ  ٩َ ٌِ يَرِٔج َٓ إت ب٤ُٔزُوكٔه٩َّٔ  ٌَ ِّٔ ِبَح ٣َُت٠َ ٥َ اٟؼُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َٔص اہللٔ َػل َِ ِٟ   ا

ی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک وخانیت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ارماہ رجف یک ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہ

 امنز ادا رکیت ںیھت رھپ اینپ اچدرںی ٹیپل رک افر رھپ فاسپ اجیت ںیھت ادنریھہ وہےن یک فہج ےس وکیئ اؿ وک ںیہن اچہپاتن اھت۔

 اعہشئ دصہقیااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ،  :  رافی

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

  

 دفراؿ رفس امنز رجف ادنریھے ںیم ادا رکان اسیک ےہ؟

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ رفس امنز رجف ادنریھے ںیم ادا رکان اسیک ےہ؟

     550    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ یزیس، ثابت، ا٧ص :  راوی

ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس٠َامِیَ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی َرُسو٢ُ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ

٠َیِ  ًَ أََُاَر  َٓ یْب ٨ِ٣ُٔه٥ِ  ٠َٕص َوهَُو رَقٔ َِ ِبٔح َٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ َخِیبََر َػََلَة اٟؼُّ ًَ َّی اہللُ  بَِت َخِیبَرُ اہللٔ َػل بَرُ ََخٔ ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َٗ  ه٥ِٔ َو

٨ِ٤َُِٟذرٔی٩َ  َشاَئ َػَباُح ا َٓ ِو٦ٕ  َٗ ٨َِٟا ََٔشاَحٔة  َّا إَٔذا ٧َزَ  ٣َزََّتئِن إ٧ٔ

ااحسؼ نب اربامیہ، امیلسؿ نب رحب، امحد نب سیدی، باتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ز ادنریھے ںیم ادا یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الہ ربیخ ےک زندکی ربیخ ےک دؿ ہک سج رفز ہعلق ربیخ رپ ہلمح وہا اھت رجف یک امن

ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ رپ ہلمح ایک افر اراشد رفناای دخافدن دقفس تہب ڑبا ےہ ربیخ رخاب وہایگ۔ دف رمہبت اراشد 

ں یک حبص رخاب وہیگ۔ ینعی اؿ ولوگں اک دؿ ربا وہاگ ہک وج ہک رفناای افر مہ ولگ سج فتق یسک وقؾ ےک اپس انزؽ وہں ےگ وت اؿ ولوگ



 

 

ذعاب دخافدنی ےس ڈراےئ ےئگ ےھت افر مہ ولگ اکایمب وہں ےگ افر ایس رطہقی ےس وہا ہک دخافدن اعتیل ےن ربیخ اک ہعلق حتف رفنا دای 

 

 

 ےئگ افر ھچک ایس ہگج املسمونں افر افکر اک امتؾ ناؽ ف اسناؿ الہ االسؾ ےک اہھت آای افر ھچک افکر لتق رک دی 

 

ےئگ افر ھچک رہش دبر رک دی 

 یک رتیع نب رک رےنہ گل ےئگ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، امیلسؿ نب رحب، امحد نب سیدی، باتب، اسن :  رافی

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

  

 ادا رکےن ےس قلعتم امنز رجف رفینش ںیم

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف رفینش ںیم ادا رکےن ےس قلعتم

     551    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، اب٩ ًحَل٪، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، ٣ح٤وز ب٩ ِٟیس، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

َتازَ أَِخبََر٧َا  َٗ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٔ ب٩ِٔ ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ٣َِح٤ُوز َة 

 َٔ ِٟ وا بٔا ا٢َ أَِسرٔفُ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ ٔ َِٟٔیٕس   ِحز

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، انب الجعؿ، اعا  نب رمع نب اتقدہ، ومحمد نب دیبل، راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 (اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت امنز رجف وک رفنش رکف )ینعی امنز رجف ااجےل ںیم ادا رکف

 ؿ، اعا  نب رمع نب اتقدہ، ومحمد نب دیبل، راعف نب دخجیدیبعاہلل نب دیعس، ییحی، انب الجع :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امنز رجف رفینش ںیم ادا رکےن ےس قلعتم

     552    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، اب٩ ابو٣زی٥، ابوُشا٪، زیسب٩ اس٥٠، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، ٣ح٤وزب٩ ِٟیس :  راوی

ا٢َ  َٗ اَ٪  ا٢َ أَِخبََر٧َا أَبُو َُشَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ  ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي  ٩ًَِ ثَىٔی َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  َحسَّ

َّی ا ِو٣ٔهٔ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ رَٔجا٢ٕ ٩ِ٣ٔ  َِٟٔیٕس  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َِح٤ُوز َتاَزَة  َٗ ا٢َ ٣َا ٤ًََُز ب٩ِٔ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ہللُ 

ًَِو٥ُ  َُّه أَ إ٧ٔ َٓ  ٔ ِحز َٔ ِٟ ت٥ُِ بٔا ٔ  أَِسرَفِ  بٔاِْلَِجز

اربامیہ نب وقعیب، انب اوبرممی، اوباسغؿ، زدینب املس، اعا  نب رمع نب اتقدہ، ومحمدنب دیبل، ےن اینپ ربادری ےک ااصنری ولوگں 

ےس رفاتی لقن یک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ امنز رجف وک سج دقر رفنش رکف ےگ وت مت ایس دقر زایدہ 

 اب )ینعی ارج( ےلم اگ۔وث

 اربامیہ نب وقعیب، انب اوبرممی، اوباسغؿ، زدینب املس، اعا  نب رمع نب اتقدہ، ومحمدنب دیبل :  رافی

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

  

 احلص رک ایل وت اس اک ایک مکح ےہ؟ سج صخش ےن امنز رجف اک اکی دجسہ وسرج ےنلکن ےس ےلہپ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن امنز رجف اک اکی دجسہ وسرج ےنلکن ےس ےلہپ احلص رک ایل وت اس اک ایک مکح ےہ؟

     553    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ اْعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س و ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی، :  راوی

ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا یَِحٌَی  اََل َحسَّ َٗ ُه  َٟ ُى  ِٔ َّی َوا٠َّٟ ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕس َو٣َُح٤َّ ًَبُِس أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ہللٔ ب٩ِٔ َس



 

 

٩ًَِ أَ  ُد  ِب١َ أَِ٪ َتِل اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلَِْعَ َٗ ِبٔح  ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک َسِحَسّة ٩ِ٣ٔ اٟؼُّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍَ بٔی هَُزیَِزَة  ُ٠

َها َٛ ِس أَِزَر َ٘ َٓ ٤ُِص  زَُب اٟظَّ ِِ ََ ِب١َ أَِ٪  َٗ َِرٔ  ٌَ ِٟ َها َو٩ِ٣َ أَِزَرَک َسِحَسّة ٩ِ٣ٔ ا َٛ ِس أَِزَر َ٘ َٓ ٤ُِص   اٟظَّ

نب دمحم ف دمحم نب ینثم، ییحی، دبعاہلل نب دیعس، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی  اربامیہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج صخش ےن امنز رجف ےک اکی دجسہ ںیم رشتک رکیل آاتفب ےنلکن ےس لبق وت اس صخش ےن 

افر سج صخش ےن امنز رصع ےک اکی دجسہ ںیم رشتک رکیل رغفب آاتفب ےس لبق وت اس صخش ےن امنز امنز رجف ںیم رشتک رکیل 

 رصع ںیم رشتک رک یل۔

 اربامیہ نب دمحم ف دمحم نب ینثم، ییحی، دبعاہلل نب دیعس، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن امنز رجف اک اکی دجسہ وسرج ےنلکن ےس ےلہپ احلص رک ایل وت اس اک ایک مکح ےہ؟

     554    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًسی، اب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیس، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، زَکیا ب٩  :  راوی

٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ ًَٔسٓیٕ  یَّا ب٩ُِ  ث٨ََا َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ب٩ِٔ یَزٔیَس 

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ِس ُْعِ َ٘ َٓ ٤ُِص  ٍَ اٟظَّ ِب١َ أَِ٪ َتِل٠ُ َٗ  ٔ ِحز َٔ ِٟ ّة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک َر َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل

ّة  ٌَ ِٛ َها َو٩ِ٣َ أَِزَرَک َر َٛ ِس أَِزَر َ٘ َٓ ٤ُِص  زَُب اٟظَّ ِِ ََ ِب١َ أَِ٪  َٗ َِرٔ  ٌَ ِٟ ّة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ َها َو٩ِ٣َ أَِزَرَک َر َٛ ٔ أَِزَر ِحز َٔ ِٟ ِب١َ أَِ٪   ٩ِ٣ٔ ا َٗ

هَ  َٛ ِس أَِزَر َ٘ َٓ ٤ُِص  زَُب اٟظَّ ِِ ََ ِب١َ أَِ٪  َٗ َِرٔ  ٌَ ِٟ ّة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ َها َو٩ِ٣َ أَِزَرَک َر َٛ ِس أَِزَر َ٘ َٓ ٤ُِص  ٍَ اٟظَّ  اَتِل٠ُ

دمحم نب راعف، زرکای نب دعی، انب ابمرک، ویسن نب سیدی، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج صخش ےن امنز رجف یک اکی رتعک ںیم رشتک رکیل آاتفب ےک رغفب وہےن ےس لبق وت اس اہلل



 

 

 صخش ےن امنز رصع ںیم رشتک رک یل۔

 دمحم نب راعف، زرکای نب دعی، انب ابمرک، ویسن نب سیدی، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 امنز رجف اک آرخی فتق وکاسن ےہ؟

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک آرخی فتق وکاسن ےہ؟

     555    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ابوػسٗة، ا٧ص ب٩ ٣اَٟاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز و ٣ح٤س ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  اََل َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ٕ َو٣َُح٤َّ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َٕ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ َة  َٗ َػَس

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِّی َٗ َِرَ بَيَِن َػََلَتِی٥ُِٜ َهاَتئِن َوُيَؼل ٌَ ِٟ ِّی ا ٤ُِص َوُيَؼل َِٟت اٟظَّ ِهَز إَٔذا َزا ِّی اٟوُّ ٥َ ُيَؼل َس٠َّ

بِ  ِّی اٟؼُّ ٔ َويَُؼل ًَلَی إٔثِزٔه ا٢َ  َٗ ُٙ ث٥َُّ  َٔ َُاَب اٟظَّ ٌَٔظاَئ إَٔذا  ِٟ ِّی ا ٤ُِص َوُيَؼل بَِت اٟظَّ زَٔب إَٔذا ََغَ ِِ ٤َ ِٟ ٔلَی أَِ٪ یَ ا َِٟبََرُ َح إ ٔشَح ا َٔ ٨ِ 

، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

اامسلیع نب دوعسد ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اوبدصقة

ایمؿ امنز رہظ اس فتق ادا رفناای رکےت ےھت ہک سج فتق وسرج رغفب وہ اجات افر امنز رصع مت ولوگں یک امنز رہظ افر امنز رصع ےک در

ںیم ادا رکےت ےھت افر امنز رغمب وسرج رغفب وہےت یہ ادا رکےت ےھت افر امنز اشعء سج فتق قفش رغفب وہاجیت وت اس فتق ادا 

 رفناےت افر امنز رجف اس فتق ادا رفناےت ہک )رظن( لیھپ اجیت افر امتؾ اایشء رظن آےن ںیتگل۔

، اسن نب ناکل اامسلیع نب دوعسد ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، :  رافی

 

 ہبعش، اوبدصقة

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

  



 

 

 سج صخش ےن یسک امنز یک اکی رتعک اپیئ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن یسک امنز یک اکی رتعک اپیئ

     556    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

َّی ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ٩ِ٣َ اہللُ 

ََلةَ  ِس أَِزَرَک اٟؼَّ َ٘ َٓ ّة  ٌَ ِٛ ََلةٔ َر  أَِزَرَک ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

ہبیتق، ناکل، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج صخش 

 ۔ےن یسک امنز یک اکی رتعک ںیم رشتک رکیل وت اس صخش ےن اس امنز ںیم رشتک رک یل

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن یسک امنز یک اکی رتعک اپیئ

     557    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساہلل ب٩ ازریص، ًِیساہلل ب٩ ٤ًز، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ ٤ًََُز  أَبٔی َس٤َ٠ََة 



 

 

ِس أَ  َ٘ َٓ ّة  ٌَ ِٛ ََلةٔ َر ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َهاأَبٔی هَُزیَِزَة  َٛ  ِزَر

ؽ رکمی یلص اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، دیبع اہلل نب رمع، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روس

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج صخش ےن امنز یک اکی رتعک ںیم رشتک رکیل وت اس صخش ےن اس امنز ںیم رشتک رک یل۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، دیبعاہلل نب رمع، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن یسک امنز یک اکی رتعک اپیئ

     558    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہظا٦ اٌٟلار، اس٤اًی١، اب٩ س٤اًة، ٣وسٰی ب٩ اًين، ابو٤ًزو اوزاعی، زہزی، یزیس ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟؼ٤س،  :  راوی

 ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ

ٌٔی١ُ َو  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ اُر  لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا هَٔظا٦ْ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َسٔ  ِبٔس اٟؼَّ ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَِخبََرنٔی َیزٔیُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َة  ًَ هَُو اب٩ُِ َس٤َا

 َ ًِي َّی اہللُأَ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤ًَِزٕو اِْلَِوَزاعٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی  ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک ٩ِ٣ٔ َن  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

ََلةَ  ِس أَِزَرَک اٟؼَّ َ٘ َٓ ّة  ٌَ ِٛ ََلةٔ َر  اٟؼَّ

، ومٰیس نب انیع، اوبرمعف افزایع، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ، ہی دحثی سیدی نب دمحم نب دبعادمصل، اشہؾ ااطعل

 

ر، اامسلیع، انب امسعة

 سگہتش دحثی یک اطمقب ےہ

، ومٰیس نب انیع، اوبرمعف افزایع، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 

 سیدی نب دمحم نب دبعادمصل، اشہؾ ااطعلر، اامسلیع، انب امسعة

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

  



 

 

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن یسک امنز یک اکی رتعک اپیئ

     559    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣ِيرة، اوزاعی، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزةطٌیب ب٩ طٌیب ب٩ اسحاٚ،  :  راوی

٩ًَِ اٟ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟٔيَرةٔ  ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ِیٔب ب٩ِٔ إِٔسَح ٌَ ِیُب ب٩ُِ ُط ٌَ ٤َُِٟشیَّٔب أَِخبََرنٔی ُط ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس زُّهِزٔیِّ 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ َها٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َٛ ِس أَِزَر َ٘ َٓ ّة  ٌَ ِٛ ََلةٔ َر ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَِزَرَک ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

بیعش نب بیعش نب ااحسؼ، اوبریغمة، افزایع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 اکی رتعک ںیم رشتک رکیل وت اس صخش ےن )وگای ہک وپری( امنز ںیم رشتک ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج صخش ےن امنز یک

 رک یل۔

 بیعش نب بیعش نب ااحسؼ، اوبریغمة، افزایع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریة :  رافی

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

  

 ےک افاقت اک ایبؿامنزفں  :   ابب

 سج صخش ےن یسک امنز یک اکی رتعک اپیئ

     560    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ س٠امی٪ ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ٗاس٥، َ٘یة، یو٧ص، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ  َ٪ ب٩ِٔ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََرنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ثَىٔی اٟزُّهِزٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ یُو٧َُص  ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا

ِت  ِس َت٤َّ َ٘ َٓ َُيِرَٔها  ٔة أَِو  ٌَ ُِٟح٤ُ ّة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک َر َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػََلتُهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل



 

 

، ویسن، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ومیس نب امیلس

 

 می ة
ؿ نب اامسلیع نب اقمس، ت

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج صخش ےن امنز ہعمج ای افر یسک فتق یک یسک رتعک ںیم رشتک رکیل وت اس یک امنز لمکم وہ یئگ۔

، ویسن، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمعومیس نب امیلسؿ نب اامسلیع نب  :  رافی

 

 می ة
 اقمس، ت

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن یسک امنز یک اکی رتعک اپیئ

     561    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ تز٣ذی، ایوب ب٩ س٠امی٪، ابوبَک، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ :  راوی

ث٨ََا أَبُو بََِکٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ث٨ََا أَیُّوُب ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ِّر٣ِٔٔذیُّ  ٌٔی١َ اٟت ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ یُو٧َُص   

ّة ٩ِ٣ٔ َػََل  ٌَ ِٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک َر َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  َ٘ َٓ ٠ََوأت  ٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ة

َٓاَتهُ  ٔضی ٣َا  ِ٘ َّهُ َي َها إَٔلَّ أ٧َ َٛ  أَِزَر

اوبرکب، امیلسؿ نب البؽ، ویسن، انب اہشب، اسمل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی دمحم نب اامسلیع رتذمی، اویب نب امیلسؿ، 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج صخش ےن اکی رتعک ںیم رشتک رکیل یسک امنز یک وت وگای ہک اس صخش ےن اس )وپری( 

 )امجتع ہک السؾ ریھپےن ےک دعب( ادا رکے۔امنز ںیم رشتک رک یل۔ نکیل سج دقر امنز )ینعی رتعک( لکن ںیئگ اس وک 

 دمحم نب اامسلیع رتذمی، اویب نب امیلسؿ، اوبرکب، امیلسؿ نب البؽ، ویسن، انب اہشب، اسمل :  رافی

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

  

 آیئ ےہ فہ افاقت وج ںیم امنز زپےنھ یک اممتعن



 

 

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فہ افاقت وج ںیم امنز زپےنھ یک اممتعن آیئ ےہ

     562    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ًبساہلل ؿابهی :  راوی

٩ًَِ َزیِسٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ٨َابٔهٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبٔس اہللٔ اٟؼُّ  ٩ًَِ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ 

اَر٧ََها  َٗ إَٔذا اِسَتَوِت  َٓ َها  َٗ اَر َٓ ِت  ٌَ َٔ ََ إَٔذا اِر َٓ ِیَلأ٪  ُ٪ اٟظَّ َها رَقِ ٌَ ٍُ َو٣َ ٤ُِص َتِل٠ُ ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٥َ إَٔذا َز َوَس٠َّ إٔذَا َٓ َٓ َها  َٗ اَر َٓ َِٟت  ا

٩ًَِ اٟؼَّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َها َو٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ اَر َٓ بَِت  إَٔذا ََغَ َٓ اَر٧ََها  َٗ زُؤب  ُِ ًَأت َز٧َِت ٠ِٟٔ ا ََ اٟشَّ  ََلةٔ فٔی ت٠ِٔ

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ہبیتق، ناکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، دبعاہلل اضیحب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ر

رفناای وسرج ولطع وہات ےہ افر اس ےک اسھت اطیشؿ یک وچایٹں وہیت ںیہ رھپ سج فتق وسرج افاچنیئ رپ وہات ےہ وت اطیشؿ اس ےس 

 فتق وسرج ڈلھ دحیلعہ وہ اجات ےہ رھپ سج فتق فہ دیساھ وہات ےہ دفرہپ ےک فتق وت رھپ اطیشؿ اس ےک رقبی وہ اجات ےہ رھپ سج

اجات ےہ وت دحیلعہ وہ اجات ےہ رھپ سج فتق فہ رغفب وہےن اتگل ےہ وت اس ےک رقبی وہات ےہ رھپ سج فتق وسرج رغفب وہ اجات ےہ 

 وت فہ دحیلعہ وہ اجات ےہ افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ افاقت ںیم امنز ادا رکےن ےس عنم رفناای ےہ۔

 ناکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، دبعاہلل اضیحبہبیتق،  :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فہ افاقت وج ںیم امنز زپےنھ یک اممتعن آیئ ےہ

     563    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٣وسٰی ب٩ ًلی ب٩ رباح، ً٘بة ب٩ ًا٣ز جہىی :  راوی



 

 

ُت أَبٔی يَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َربَإح  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ  ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ًَا٣ٔز َبَة ب٩َِ  ِ٘ ُت ًُ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَإت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل و٢ُ ثَََلُث َسا ُ٘ ُِٟحَهىٔیَّ َي بَُر ٓٔیه٩َّٔ ٣َِوَتا٧َا حٔيَن  ا ِ٘ َِّی ٓٔیه٩َّٔ أَِو َن ی٨ََِها٧َا أَِ٪ نَُؼل

٤ُِص  ُٕ اٟظَّ یَّ ـَ ََ َّی َت٤ٔی١َ َوحٔيَن  هٔيَرةٔ َحً ائ٥ُٔ اٟوَّ َٗ و٦ُ  ُ٘ ٍَ َوحٔيَن َي ٔٔ ََ َّی َتزِ ٤ُِص بَازَُّٔة َحً ٍُ اٟظَّ زَُب َتِل٠ُ ِِ ََ َّی  زُؤب َحً ُِ ٠ِٟٔ  

ٰیس نب یلع نب رابح، ہبقع نب اعرم ینہج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وسدی نب رصن، دبع اہلل، وم

ولوگں وک نیت فتق امنز زپےنھ افر انجزہ دنف رکےن ےس عنم رفناےت ےھت اکی وت اس فتق بج وسرج لکن راہ وہ اہیں کت ہک فہ دنلب 

ںیم وہ افر رسیتے اس فتق ہک سج فتق وسرج رغفب وہےن ےگل  وہ اجےئ دفرسے اس فتق ہک بج وسرج ابلکل درایمؿ

 ک ک اجےئ۔

 نب اعرم ینہج :  رافی

 

ی ة
 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ومٰیس نب یلع نب رابح، عم

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

  

  ایبؿرجف ےک دعب امنز زپےنھ یک اممتعن اک

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رجف ےک دعب امنز زپےنھ یک اممتعن اک ایبؿ

     564    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٥َ ٧ََهی أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ َیِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ 

٤ُِص  ٍَ اٟظَّ َّی َتِل٠ُ ِبٔح َحً َس اٟؼُّ ٌِ ََ ََلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٤ُِص َو زَُب اٟظَّ ِِ ََ َّی  َِرٔ َحً ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ََلةٔ   ٩ًَِ اٟؼَّ

نب ییحی نب ةحؿ، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رصع ےک ہبیتق، ناکل، دمحم 

دعب امنز زپےنھ یک اممتعن رفنایئ اہیں کت ہک وسرج رغفب وہاجےئ افر امنز رجف ےک دعب )یھب( امنز زپےنھ یک اممتعن رفنایئ اہیں 



 

 

 کت ہک وسرج ولطع وہ۔

 کل، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ارعج، اوبرہریہہبیتق، نا :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 رجف ےک دعب امنز زپےنھ یک اممتعن اک ایبؿ

     565    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، ٨٣ؼور، ٗتازہ، ابوًاٟیة، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا أَبُو ا٢َ َحسَّ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٨ِ٣َُؼوْر  َٗ ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ا٢َ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔی َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَٟیٔة  ٌَ ِٟ ا

 ِ َُي ُت  ٌِ ٔلَیَّ أَ٪َّ َس٤ٔ ه٥ِٔ إ ٥َ ٨ِ٣ُٔه٥ِ ٤ًَُزُ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أََحبِّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ  َر َواحٕٔس ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ََل  ٩ًَِ اٟؼَّ ٤ُِص َو ٍَ اٟظَّ َّی َتِل٠ُ ٔ َحً ِحز َٔ ِٟ َس ا ٌِ ََ ََلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٥َ ٧ََهی  ٤ُِص َوَس٠َّ زَُب اٟظَّ ِِ ََ َّی  َِرٔ َحً ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ  ةٔ 

، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک یئک 

 

ادمح نب عینم، میشہ، وصنمر، اتقدہ، اوباعلی ة

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس۔ احصہب ےس انس ےہ۔ اؿ ںیم رضحت رمع یھب ےھت افر فہ امتؾ ےک امتؾ زایدہ تبحم فاےل ےھت روسؽ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفنایئ امنز رجف ےک دعب امنز زپےنھ یک۔ اہیں کت ہک وسرج ولطع وہ افر امنز رصع ےک دعب یھب 

 اہیں کت ہک وسرج رغفب وہاجےئ۔

، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

 ادمح نب عینم، میشہ، وصنمر، اتقدہ، اوباعلی ة

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

  

 وسرج ولطع وہےن ےک فتق امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ



 

 

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 وسرج ولطع وہےن ےک فتق امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

     566    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ ََل یََتَْحَّ  أَِخبََر٧َا  َٗ ٥ِ َوَس٥ََّ٠  ُٛ أََحُس

وبَٔها ٤ِٔص َو٨ًَِٔس َُغُ َٔ اٟظَّ َِّی ٨ًَِٔس ك٠ُُو ُیَؼل َٓ 

ہبیتق نب دیعس، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ںیم ےس 

  وہ۔وکیئ صخش امنز ہن زپےھ سج فتق ہک وسرج ولطع وہ راہ وہ ای رغفب وہ راہ

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 وسرج ولطع وہےن ےک فتق امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

     567    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ًبساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َر   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ  ٕ أ٧ََِبأ٧ََا َخأْٟس َحسَّ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َّىأَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٥َ  ُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ اہللُ 

وبَٔها ٤ِٔص أَِو َُغُ َٔ اٟظَّ ٍَ ك٠ُُو َّى ٣َ  ٧ََهى أَِ٪ ُيَؼل

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دبع اہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرج 



 

 

 ولطع افر رغفب ےک فتق امنز زپےنھ ےس عنم رفناای۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دبعاہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 دفرہپ ےک فتق امنز زپےنھ یک اممتعن اک ایبؿ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿدفرہپ ےک فتق امنز زپےنھ یک اممتعن 

     568    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، سٔیا٪، اب٩ حِیب، ٣وسٰی ب٩ ًلی، ً٘بة ب٩ ًا٣ز :  راوی

 ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ  َیاُ٪ َوهَُو اب٩ُِ َحِٔیٕب  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ٕ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ًَا٣ٔز َبَة ب٩َِ  ِ٘ ُت ًُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أَبٔیهٔ 

 ِ٘ َِّی ٓٔیه٩َّٔ أَِو َن ٥َ ی٨ََِها٧َا أَِ٪ نَُؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَإت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل و٢ُ ثَََلُث َسا ُ٘ ٍُ َي بَُر ٓٔیه٩َّٔ ٣َِوَتا٧َا حٔيَن َتِل٠ُ

ٍَ َوحٔيَن  ٔٔ ََ َّی َتزِ ٤ُِص بَازَُّٔة َحً زَُب اٟظَّ ِِ ََ َّی  زُؤب َحً ُِ ٠ِٟٔ ُٕ یَّ ـَ ََ َّی َت٤ٔی١َ َوحٔيَن  هٔيَرةٔ َحً ائ٥ُٔ اٟوَّ َٗ و٦ُ  ُ٘  َي

دیمح نب دعسمة، ایفسؿ، انب بیبح، ومٰیس نب یلع، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک نیت افاقت ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

دتنیف ےس عنم رفناےت ےھت اکی وت اس فتق سج فتق وسرج ولطع وہ اہیں ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں وک امنز زپےنھ افر رمدفں یک 

کت ہک فہ دنلب وہاجےئ دفرسے سج فتق ہک نیع دفرہپ اک فتق وہ اہیں کت ہک وسرج ےک زفاؽ اک فتق وہ۔ رسیتے فہ فتق ہک 

 بج وسرج رغفب وہےن اک فتق وہ اہیں کت ہک فہ رغفب وہ اجےئ۔

 نب اعرم دیمح نب دعسمة، ایفسؿ، :  رافی

 

ی ة
 انب بیبح، ومٰیس نب یلع، عم

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

  



 

 

 امنز رصع ےک دعب امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ےک دعب امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

     569    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ٣حاہس ب٩ ٣وسی، اب٩ ًیی٨ة، ؿ٤زة ب٩ سٌیس، ابوسٌیس خسری :  راوی

ُِٟدِسرٔ ٌٔیٕس ا ٍَ أَبَا َس ٌٔیٕس َس٤ٔ ٩ًَِ َؿ٤َِزَة ب٩ِٔ َس ث٨ََا اب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ و٢ُ ٧ََهی أَِخبََر٧َا ٣َُحاهُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسی  ُ٘ َرُسو٢ُ یَّ َي

َِرٔ  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ََلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ َٔ َو ٠ُو َّی اٟلُّ ِبٔح َحً َس اٟؼُّ ٌِ ََ ََلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  زُؤب اہللٔ َػل ُِ ِٟ َّی ا   َحً

فملس ےن اممتعن  ہنییع ، رمضة نب دیعس، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اجمدہ نب ومیس، انب

 رفنایئ امنز زپےنھ ےس رجف ےک دعب وسرج ےک ولطع وہےن کت افر رصع یک امنز ےک دعب وسرج ےک رغفب وہےن کت۔

، رمضة نب دیعس، اوبدیعس دخری :  رافی

 

ة

 

 ی
ی ی
ع
 اجمدہ نب ومیس، انب 

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ےک دعب امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

     570    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤س، ٣د٠س، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًلاء ب٩ یزیس، ابوسٌیس خسری :  راوی

ًََلأئ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس ا ٍَ أَبَا أَِخبََر٧َا  َُّه َس٤ٔ ٩ٔ َیزٔیَس أ٧َ

و٢ُ ََل  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔیٕس ا ٤ُِص َوََل َػََلَة  َس َّی َتِبزَُْ اٟظَّ ٔ َحً ِحز َٔ ِٟ َس ا ٌِ ََ َػََلَة 



 

 

٤ُِص  زَُب اٟظَّ ِِ ََ َّی  َِرٔ َحً ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ 

دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، انب رججی، انب اہشب، اطعء نب سیدی، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفناےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناےت ےھت ہک امنز رجف ےک دعب امنز ںیہن ےہ سج فتق ےک 

 ز رصع ےک دعب امنز ںیہن ےہ سج فتق کت وسرج رغفب وہ۔وسرج ولطع وہ افر امن

 دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، انب رججی، انب اہشب، اطعء نب سیدی، اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ےک دعب امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

     571    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ساَ٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٤َ٧ٔز ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََرنٔی ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪ َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ یَزٔیَس   ٩ًَِ ٔطَهإب 

 ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َِٔحؤه َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا  َس

 ومحمد نب الیغؿ ، فدیل، دبعارلنمح نب ریمن، انب اہشب، اطعء نب سیدی، اوبدیعس دخری ، اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 ےک اطمقب ےہ۔اسہقب دحثی  :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امنز رصع ےک دعب امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

     572    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 رحب، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ ححير، كاؤض، ًبساہلل اب٩ ًباضاح٤س ب٩  :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض   ٕ ٔ ب٩ِٔ حَُحيِر ٩ًَِ هَٔظا٦ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ٠َِیهٔ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

َِرٔ  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ََلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٥َ ٧ََهی   َوَس٠َّ

ادمح نب رحب، ایفسؿ، اشہؾ نب ریجح، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اممتعن ایبؿ رفنایئ امنز رصع ےک دعب امنز ادا رکےن ےس۔

 ادمح نب رحب، ایفسؿ، اشہؾ نب ریجح، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ےک دعب امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

     573    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًبشة، وہیب، اب٩ كاؤض، ًائظہ ػسي٘ہ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک ٣ِخمی، ٓـ١ ب٩  :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨ًََِبَشَة  ١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ مٔیُّ  ٤َُِِٟخِّ ٤َُِٟباَرٔک ا ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ُوهَِیْب  َحسَّ

ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََّا ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨ًَِهُ إ٧ٔ ٨ًََِها أَِوَه٥َ ٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ 

نَِی َطِیَلا٪ٕ  ٍُ بَيَِن رَقِ ََّها َتِل٠ُ إ٧ٔ َٓ وبََها  ٤ِٔص َوََل َُغُ ََ اٟظَّ ِوا ََٔؼََلت٥ُِٜٔ ك٠ُُو  َتَتَْحَّ

، فبیہ، انب اطؤس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع وک فمہ وہایگ ہک دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخم

 

 شة
ی

 

یم، لضف نب عی



 

 

اممتعن رفناےن ےگل امنز رصع ےک دعب دفاگہن ادا رکےن ےس احالہکن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن ایبؿ 

وسرج ولطع وہےن ےک فتق ای وسرج ےک رغفب وہےن ےک فتق ہن  مت ولگ اینپ امنز وک رفنایئ ےہ اس ابت ےس ہک اجؿ وبھج رک

 (زپوھ اس ےئل ہک فہ )وسرج( اطیشؿ یک دفزفل ںیم ولطع وہات ےہ )اس یک رشتحی سگر یکچ ےہ

، فبیہ، انب اطؤس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

 شة
ی

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، لضف نب عی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ےک دعب امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

     574    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ا٢َ أَِخبََرن َٗ َوَة  ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ ی أَبٔی 

٤ِٔص  ٍَ َحأجُب اٟظَّ ٥َ إَٔذا ك٠ََ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ِٔص  َٗ َُاَب َحأجُب اٟظَّ َٚ َوإٔذَا  رِشٔ َُ َّی  ََلَة َحً وا اٟؼَّ ُ أََخِّ َٓ

زَُب  ِِ ََ َّی  ََلَة َحً وا اٟؼَّ ُ أََخِّ َٓ 

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب رعفہ، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

ولطع وہاجےئ وت امنز ادا رکےن ںیم اتریخ رکف اہیں کت ہک وسرج اصػ وہاجےئ )ینعی رفنش وہاجےئ( افر رفناای بج وسرج اک انکرہ 

سج فتق وسرج اک انکرہ رغفب وہ اجےئ وت مت امنز ادا رکےن ںیم اتریخ رکف۔ اہیں کت ہک فہ وسرج وپرے رطہقی ےس رغفب 

 وہاجےئ۔

 دبعاہلل انب رمع رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب رعفہ، :  رافی

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

  



 

 

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ےک دعب امنز ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

     575    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ ٨٣ؼور، آز٦ ب٩ ابوایاض، ٟیث ب٩ سٌیس، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ابویحٌی س٠ی٥ ب٩ ًا٣زو ؿ٤زة ب٩ حِیب و ٤ًزو  :  راوی

 ابوك٠حہ نٌی٥ ب٩ زیاز، ابوا٣ا٣ہ، ٤ًزو ب٩ ًبشہ

 َٗ ٕس  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی إٔیَإض  َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ اؤَیُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ

 ٌِ اُٟوا َس٤ٔ َٗ  ٕ ِی٥ُ ب٩ُِ زٔیَاز ٌَ ٕ َوَؿ٤َِزةُ ب٩ُِ َحِٔیٕب َوأَبُو ك٠ََِحَة نُ ًَا٣ٔز و٢ُ أَِخبََرنٔی أَبُو َیِحٌَی ُس٠َِی٥ُ ب٩ُِ  ُ٘ َِٟباهٔلٔیَّ َي ٨َا أَبَا أ٣َُا٣ََة ا

 ِ٠ُٗ و٢ُ  ُ٘ ًََبَشَة َي ٤ًَِزَو ب٩َِ  ُت  ٌِ َها َس٤ٔ ًَٕة یَُِِتغَی ذَِٔکُ ی أَِو ه١َِ ٩ِ٣ٔ َسا ُب ٩ِ٣ٔ اِْلَُِخَ ًَٕة أرَِقَ ُت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ه١َِ ٩ِ٣ٔ َسا

َت أَ  ٌِ إِٔ٪ اِسَتَل َٓ َٖ ا٠َِّٟی١ٔ اِْلَٔخَ  ِبٔس َجِو ٌَ ِٟ زَّ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َب ٣َا یَُٜوُ٪ اٟزَّبُّ  ٥ِ إٔ٪َّ أرَِقَ ٌَ ا٢َ َن ٩ِ یَِذ َٗ َّ ِ٪ َتُٜوَ٪ ٤٣َّٔ ًَز َُکُ اہلَل 

ٍُ بَ  ََّها َتِل٠ُ إ٧ٔ َٓ ٤ِٔص  َٔ اٟظَّ ٔلَی ك٠ُُو وَرْة ٣َِظُهوَزْة إ ـُ ََلَة ٣َِح إٔ٪َّ اٟؼَّ َٓ  ٩َُِٜٓ ًَةٔ  ا ََ اٟشَّ ِیَلأ٪ َوهَٔی َوَج١َّ فٔی ت٠ِٔ نَِی اٟظَّ يَِن رَقِ

ٍَ ٗٔیَس ُر٣ِٕح  ٔٔ ََ َّی َتزِ ََلَة َحً َِ اٟؼَّ َس َٓ ارٔ  َّٔ ًَُة َػََلةٔ اِلُٜ َتٔس٢َ  َسا ٌِ ََ َّی  وَرْة ٣َِظُهوَزْة َحً ـُ ََلةُ ٣َِح اًَُها ث٥َُّ اٟؼَّ ٌَ َویَِذَهَب ُط

َِ ا َس َٓ ِشَحزُ  َُ َتُح ٓٔیَها أَبَِواُب َجَه٥ََّ٨ َو ِٔ َُ ْة  ًَ ََّها َسا إ٧ٔ َٓ ٕٔ ا٨ََّٟهارٔ  ًِتَٔسا٢َ اٟز٣ُِّٔح ب٨ِٔٔؼ ٤ُِص ا ِیُئ اٟظَّ َٔ ِٟ ٔٔیَئ ا َّی َي ََلَة َحً ٟؼَّ

ََل  ارٔ ث٥َُّ اٟؼَّ َّٔ نَِی َطِیَلإ٪ َوهَٔی َػََلةُ اِلُٜ ِٔیُب بَيَِن رَقِ ََ ََّها  إ٧ٔ َٓ ٤ُِص  ِٔیَب اٟظَّ ََ َّی  وَرْة ٣َِظُهوَزْة َحً ـُ  ةُ ٣َِح

رمعف نب وصنمر، آدؾ نب اوباایس، ثیل نب دیعس، اعمفہی نب اصحل، اوبییحی میلس نب اعرمف رمضة نب بیبح ف اوبہحلط میعن نب زاید، 

ف نب ہسبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ایک وکیئ ااسی فتق وموجد ےہ اوباناہم، رمع

ہک سج ںیم دخا اعتیل ےس ااسنؿ وک زایدہ رقتب احلص وہ ای اس فتق ںیم اید دخافدنی ںیم وغشمؽ راہ اجےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ت ےس زایدہ دنبہ دخافدن دقفس ےک رقبی وہات ےہ یلھچپ رات ںیم )اس فتق دخافدن دقفس ےلہپ فملس ےن رفناای یج اہں امتؾ افاق

آامسؿ رپ انزؽ وہات ےہ( سپ ارگ مت ےس وہ ےکس وت مت دخافدن دقفس یک اید رکےن فاولں ںیم ےس نب اجؤ اس ےئل ہک اس فتق رفط ے 

ی وبقؽ وہ اجںیئ( وسرج ےک ولطع وہےن کت اس فہج ےس وسرج امنز ںیم احرض وہےت ںیہ )اس فہج ےس ےھجم وتعق ےہ ہک فہ دلج

ولطع وہات ےہ اطیشؿ یک دف وچیٹ ںیم افر ہی فتق اکرففں یک امنز اک وت اس فتق سج فتق وسرج ولطع وہ راہ وہ مت امنز ہن زپوھ اہیں 



 

 

وہےت ںیہ افر فہ امنز ںیم رشتک کت ہک وسرج اکی زینہ ےک ربارب دنلب وہاجےئ افر اس یک رکؿ وخب لکن آےئ رھپ رفط ے احرض 

رفناےت ںیہ اہیں کت ہک وسرج دیساھ وہاجات ےہ دفرہپ ےک فتق )بلطم ہی ےہ ہک اس اک یسک یھب اجبن اسہی ںیہن زپات سج رطہقی 

انھ ےس زینہ ابلکل دیساھ وہات ےہ( اس فتق دفزخ ےک درفازے وھکےل اجےت ںیہ افر دفزخ دوھاکنیئ اجیت ےہ وت اس فتق مت امنز زپ

رتک رک دف اہیں کت ہک اسہی زپےنھ گل اجےئ )زفاؽ آاتفب ےس( رھپ امنز ںیم رفط ے رشتک رکےت ںیہ وسرج ےک رغفب وہےن 

 کت اس ےئل ہک وسرج رغفب وہات ےہ اطیشؿ یک دف وچیٹ ےک درایمؿ ںیم افر ہی فتق اکرففں یک امنز اک ےہ۔

دیعس، اعمفہی نب اصحل، اوبییحی میلس نب اعرمف رمضة نب بیبح ف اوبہحلط میعن نب رمعف نب وصنمر، آدؾ نب اوباایس، ثیل نب  :  رافی

 زاید، اوباناہم، رمعف نب ہسبع

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

  

 امنزرصع ےک دعب امنز یک ااجزت اک ایبؿ

 ایبؿ امنزفں ےک افاقت اک :   ابب

 امنزرصع ےک دعب امنز یک ااجزت اک ایبؿ

     576    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ يشاٖ، وہب ب٩ جسَ، ًلی :  راوی

٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ ٧ََهی أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ  َٔ ٩ًَِ َوهِٔب ب٩ِٔ اِْلَِجَس  ٕٖ ٩ًَِ هََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َيَشا

اَئ نَ  ـَ ٤ُِص بَِی َِرٔ إَٔلَّ أَِ٪ َتُٜوَ٪ اٟظَّ ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ََلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّة َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ٔٔ ََ ّة ٣ُزِ  ٘ٔیَّ

الہؽ نب اسیػ، فبہ نب دجع، یلع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر،

 ےن امنز رصع ےک دعب امنز زپےنھ یک اممتعن ایبؿ رفنایئ رگم سج فتق ہک وسرج دیفس افر دنلب وہاجےئ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، فبہ نب دجع، یلع :  رافی



 

 

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزرصع ےک دعب امنز یک ااجزت اک ایبؿ

     577    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی،  :  راوی

ًَائَٔظ  َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبٔی  َٗ  ٕ ٩ًَِ هَٔظا٦ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ُة ٣َا َتَزَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

مُّ  َٗ َِرٔ ٨ًِٔٔسی  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ِحَسَتئِن  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟشَّ  اہللُ 

 اہلل نب دیعس، ییحی، اشہؾ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رصع ےک دعب وج دف دیبع

 رتعک ریمے زندکی رشتفی ال رک ادا رفناےت ےھت اؿ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک یھب انہغ ںیہن ایک۔

 ؾ، اعہشئ دصہقیدیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اشہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزرصع ےک دعب امنز یک ااجزت اک ایبؿ

     578    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗسا٣ة، جزیز، ٣ِيرة، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ٣ح٤س ب٩  :  راوی

َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٣ُِٔيَرَة  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٨َِها ٣َا  أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ًَ ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ 



 

 

َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ه٤َُاَزَخ١َ  َِرٔ إَٔلَّ َػَلَّ ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ  ٥َ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

، رجری، ریغمة، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

دمحم نب دقامة

 فملس سج فتق امنز رصع ےک دعب رشتفی الےت ےھت وت دف رتعک ادا رفناےت۔

، رجری، ریغمة، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی دمحم نب :  رافی

 

 دقامة

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزرصع ےک دعب امنز یک ااجزت اک ایبؿ

     579    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ابواسحاٚ، ٣َّسوٗہ و اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ّٗ و ُت ٣ََِّسُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ا  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش اََل أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ ا َواِْلَِسَوَز 

 َ ًَل َِرٔ َػَلَّ َنِظَهُس  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ٥َ إَٔذا کَاَ٪ ٨ًِٔٔسی  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ََّها  ًَائَٔظَة أ٧َ  ه٤َُای 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، ہبعش، اوبااحسؼ، رسمف ہ ف اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 فآہل فملس سج فتق امنز رصع ےک دعب ریمے رھگ وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف راعکت ادا رفناےت۔ہیلع 

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، ہبعش، اوبااحسؼ، رسمف ہ ف اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امنزرصع ےک دعب امنز یک ااجزت اک ایبؿ

     580    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ابواسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ًَلٔیُّ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََر٧َا   ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشهٔز ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ  ٕ َِٟت  ب٩ُِ حُِحز ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ

ًَََل  ا َوََل  ٥َ فٔی بَِیًٔی رٔسا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُه٤َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ َس َػََلَتأ٪ ٣َا َتَز ٌِ ََ َتأ٪  ٌَ ِٛ ٔ َوَر ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ َتأ٪  ٌَ ِٛ ٧َٔیّة َر

َِرٔ  ٌَ ِٟ  ا

ےس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل  یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب اوسد، فہ اےنپ فادل

( یھبک وپ ہدہ رطہقی ےس افر یھبک ےلھک رطہقی ےس آپ ہیلع فآہل فملس ےن یھبک دف امنزفں اک انہغ ںیہن ایک افر ریمے اکمؿ ںیم )ہشیمہ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجف یک امنز ےس لبق دف راعکت افر دف راعکت رصع ےک دعب ادا رفناںیئ۔

 یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب اوسد، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزرصع ےک دعب امنز یک ااجزت اک ایبؿ

     581    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ورح٠٣ة، ابوس٤٠ہًلی ب٩ ححز، اس٤ٌی١، ٣ح٤س ب٩ اب :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس٠َ  ٠َ٣ََة  ُس ب٩ُِ أَبٔی رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ًَائَٔظَة  َُّه َسأ٢ََ  ٤ََة أ٧َ

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ِحَسَتئِن ا٠ََّٟتئِن کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِرٔ اٟشَّ ٌَ ِٟ ِب١َ ا َٗ َُّه کَاَ٪ ُيَؼ٠ِّیه٤َٔا  َِٟت إ٧ٔ ا َ٘ َٓ َِرٔ  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ٥َ ُيَؼ٠ِّیه٤َٔا 



 

 

َّی َػََلّة أَثََِِتَها َِرٔ َوکَاَ٪ إَٔذا َػل ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ه٤َُا  ََٓؼَلَّ ٨ًَُِه٤َا أَِو َنٔشَیُه٤َا  َُّه ُط١َِٔ   ث٥َُّ إ٧ٔ

، اوبہملس

 

ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس اؿ دف رتعک اک وپاھچ نج وک  یلع نب رجح، اامسلیع، دمحم نب اوبرحملة

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رصع ےک دعب ادا رفناےت ےھت۔ اعہشئ دصہقی ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دف 

آہل فملس وک اکی اکؾ شیپ آایگ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رتعک وک رصع ےس لبق ادا رفناےت ےھت اکی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ھچک وھبؽ وہیئگ وت اؿ دف رتعک وک امنز رصع ےک دعب ادا رک ایل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق یسک فتق یک امنز ادا رفناےت وت

 اس وک وبضمیط ےس ادا رفناےت۔

، اوبہملسیلع نب رجح، الیعمس، دمحم نب اوب :  رافی

 

 رحملة

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزرصع ےک دعب امنز یک ااجزت اک ایبؿ

     582    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساَلًلی، ٣ٌت٤ز، ٤ٌ٣ز، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ٣ح٤س ب٩  :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٤َّزا  ٌِ ُت ٣َ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ًَبِسٔ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   ٕ َٔير َٛ

٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا٨َّٟ  ََّها َذََکَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َتئِن ٣َزَّّة َواحَٔسّة َوأ٧َ ٌَ ِٛ َِرٔ َر ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ َّی فٔی بَِیتَٔها  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ َّی اہللُ  ِت ٔيیَّ َػل

َِرَ  ٌَ ِٟ َّی َػ٠َِّیُت ا ٨ًَُِه٤َا َحً َُٓظ٠ُِِٔت   ٔ ِهز َس اٟوُّ ٌِ ََ ٨ُِت أَُػ٠ِّیه٤َٔا  ُٛ َتأ٪  ٌَ ِٛ ا٢َ ه٤َُا َر َ٘ َٓ ُه  َٟ  ََ ٔ  َذٟ

 نب دبعاالیلع، رمتعم، رمعم، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک دمحم

اکمؿ ںیم امنز رصع ےک دعب دف راعکت ادا رفناںیئ اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک ذترکہ رفناای ہک ہی راعکت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک رطہقی ےس ادا رفناںیئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ہی دف راعکت ومعمؽ ےک الخػ آپ یلص

ںیہ نج وک امنز رہظ ےک دعب زپاھ رکات اھت۔ آج ںیم اؿ راعکت وک ہن زپھ اکس اہیں کت ہک امنز رصع ادا رکیل )وت ںیم ےن امنز رصع ےک 



 

 

 (دعباؿ راعکت وک ادا رکایل۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رمعم، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس :  یراف

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزرصع ےک دعب امنز یک ااجزت اک ایبؿ

     583    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، ك٠حہ ب٩ یحٌی، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ  ث٨ََا ك٠ََِحُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َوٛٔی َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ًَِبسٔ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أ٦ُِّ ب٩ِٔ  اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة 

ه٤َُا ََٓؼَلَّ َِرٔ  ٌَ ِٟ ِب١َ ا َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ٩ًَِ اٟزَّ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت ُط١َِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ َِرٔ  َس٤َ٠ََة  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہحلط نب ییحی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، اؾ ہملس ےس 

 فملس وک ھچک اکؾ شیپ آایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع یک امنز ےک دعب دف راعکت ادا ہن رک ےکس وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 امنز رصع یک امنز ےک دعب ادا رک ںیل۔

 اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، اؾ ہملسااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہحلط نب ییحی، دیبع :  رافی

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

  

 وسرج رغفب وہےن ےس لبق امنز زپےنھ یک ااجزت ےس قلعتم

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 قلعتموسرج رغفب وہےن ےس لبق امنز زپےنھ یک ااجزت ےس 

     584    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًَا٪ ب٩ ًبساہلل، ًِیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٤ًزا٪ ب٩ حسیز :  راوی

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبٔی  َٗ  ٕ اذ ٌَ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٤َاُ٪ ب٩ُِ  َِ ُِٟت أَِخبََر٧َا ًُ َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕ ٨َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ حَُسیِز

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ کَاَ٪  َ٘ َٓ ٤ِٔص  ؤب اٟظَّ ِب١َ َُغُ َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ٩ًَِ اٟزَّ ا  ّ٘ ٔ اؤیَُة ٣َا َهاَتأ٪  ََلح ٌَ َِٟیهٔ ٣ُ ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ٔ ُيَؼ٠ِّیه٤َٔا  اٟزُّبَيِر

َِٟت أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ا َ٘ َٓ ٔلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َِٟحٔسیَث إ َٓاِؿَْطَّ ا ٤ِٔص  ؤب اٟظَّ َتأ٪ ٨ًَِٔس َُغُ ٌَ ِٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزَّ َّی اہللُ   َػل

 ِٛ ِّی َر ََ کَاَ٪ ُيَؼل ِب١ُ َوََل  َٗ ٥ِ٠َ أََرُه ُيَؼ٠ِّیه٤َٔا  َٓ ٤ُِص  َُابَِت اٟظَّ ُه٤َا حٔيَن  ٌَ َٛ
٨ًَُِه٤َا ََفَ ُظ١َِٔ  َٓ َِرٔ  ٌَ ِٟ ِب١َ ا َٗ َتئِن  ُس ٌَ ٌِ 

امثعؿ نب دبع اہلل، دیبع اہلل نب اعمذ، رمعاؿ نب دحری، رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن القح ےس درایتف ایک اؿ دف رتعک اک وج زپیھ اجیت ںیہ 

رج رغفب وہےن ےس لبق۔ اوہنں ےن اہک ہک دبعاہلل نب زریب اؿ وک زپاھ رکےت ےھت وت رضحت اعمفہی ےن اؿ ےس اولہاای ہک ہی دف وس

رتعک سک مسق یک ںیہ وسرج ےک رغفب وہےن ےک فتق )ینعی ہی مت سک فہج ےس زپےتھ وہ؟( اوہنں ےن اؾ ہملس وک اس ابت ےک 

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رصع یک دف رتعک ادا رفناےت ےھت اکی دؿ آپ قلعتم رفنا دای۔ اؾ ہملس ےن رفناای 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی اکؾ شیپ آایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرج رغفب وہےن ےک دعب اؿ امنزفں وک زپاھ رھپ 

  زپےتھ وہےئ ںیہن داھکی۔ ہن وت اس ےک دعب افر ہن یہ اس ےس لبق۔ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ امنزفں وک

 امثعؿ نب دبعاہلل، دیبعاہلل نب اعمذ، رمعاؿ نب دحری :  رافی

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

  

 امنز رغمب ےس لبق امنز ادا رکان اسیک ےہ؟

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب ےس لبق امنز ادا رکان اسیک ےہ؟



 

 

     585    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًلی ب٩ ٤ًَا٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سٌیس ب٩ ًبساہلل ب٩ نٔی١، سٌیس ب٩ ًیسی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، بَکب٩ ٣رض،  :  راوی

 یب، ابوخير٤ًزو ب٩ حارث، یزیس ب٩ ابوحِ

ٌٔیُس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ِی١ٕ  َٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ نُ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ َس ٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َِ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ًُ ًَِبُس  أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ب٩ُِ ًٔیَسی 

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب  َِٟحارٔٔث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا بََِکُ ب٩ُِ ٣ُرَضَ  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ثَُه أَ٪َّ أَبَا اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ٔ َحسَّ َِٟديِر أَ٪َّ أَبَا ا

 ِ َتي ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ ا٦َ ٟٔيَرِ َٗ َِٟحِیَظانٔیَّ  َِٟیهٔ َت٤ٔی٥ٕ ا ٔ َت إ َٔ َِٟت ا َٓ ِّی  ٕ ُيَؼل ٔلَى َهَذا أَیَّ َػََلة ٕ ا٧ُِوزِ إ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ٌُ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ زٔٔب  ِِ ٤َِٟ ِب١َ ا َٗ ٔن 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  ًَِهسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَى  ٨َّا نَُؼ٠ِّیَها  ُٛ ٔ َػََلْة  ا٢َ َهٔذه َ٘ َٓ آُه   ََفَ

دیعس نب دبعاہلل نب لیفن، دیعس نب یسیع، دبعارلنمح نب اقمس، رکبنب رضم، رمعف نب احرث، سیدی نب  یلع نب امثعؿ نب دمحم نب

 ین امنز رغمب ےس لبق دف رتعک زپےنھ ےک فاےطس ڑھکے وہےئ وت ںیم ےن 

 

اوببیبح، اوبریخ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبمیمت ج  

 یک امنز ادا رک رےہ ںیہ؟ اوہنں ےن داھکی وت اہک ہک ہی فہ امنز ےہ سج رضحت ہبقع نب اعرم ےس رعض ایک ہک دوھکی ہک ہی وکؿ ےس فتق

 وک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم زپاھ رکےت ےھت۔

، سیدی یلع نب امثعؿ نب دمحم نب دیعس نب دبعاہلل نب لیفن، دیعس نب یسیع، دبعارلنمح نب اقمس، رکبنب رضم، رمعف نب احرث :  رافی

 نب اوببیبح، اوبریخ

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

  

 امنز رجف ےک دعب امنز ےس قلعتم

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ےک دعب امنز ےس قلعتم

     586    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، زیس ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ :  راوی

 ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا اأَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗ ٕس  ُت ٩ِ زٔیِٔس ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٢َ َس٤ٔ

 ٔ ٥َ إ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ََّها  َؼَة أ٧َ ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ُث  ا یَُحسِّ ٌّ ٔ ِّی إَٔلَّ ٧َآ ِحزُ ََل ُيَؼل َٔ ِٟ ٍَ ا َذا ك٠ََ

َتئِن  َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ  َر

دمحم، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق امنز رجف وہاجیت وت روسؽ  ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، زدی نب

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیہن زپاھ رکےت ےھت رگم دف رتعک امنز یکلہ یکلھپ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک دف تنس

 (زپاھ رکےت ےھت۔ امنز ادا رفناای رکےت ےھت افر دفرسی وکیئ لفن امنز ںیہن

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، زدی نب دمحم، دبعاہلل انب رمع، ہصفح :  رافی

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

  

 رجف یک امنز ےک دعب امنز )لفن( زپےنھ ےس قلعتم

 افاقت اک ایبؿامنزفں ےک  :   ابب

 رجف یک امنز ےک دعب امنز )لفن( زپےنھ ےس قلعتم

     587    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حش٩ ب٩ اس٤اًی١ ب٩ س٠امی٪ و ایوب ب٩ ٣ح٤س، ححاد ب٩ ٣ح٤س، ایوب، حش٩، طٌبہ، يٌلی ب٩ ًلاء یزیس ب٩  :  راوی

 ًبشہ ك٠ٙ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ بی٤٠انی، ٤ًزو ب٩

 َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اََل َحسَّ َٗ ٕس  َ٪ َوأَیَّوُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحَش٩ْ أَِخبََرنٔی ا َٗ ث٨ََا َو ا٢َ أَیُّوُب َحسَّ

ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ك٠َِ ًََلإئ  لَی ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َي َبُة  ٌِ ا٢َ أََتِیُت أَِخبََرنٔی ُط َٗ َبَشَة  ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ َِِِٟی٤َ٠َانٔیِّ  ٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

 ِ٠ُٗ ِبْس  ًَ ا٢َ رُحٌّ َو َٗ  ََ ٌَ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ أَِس٥َ٠َ ٣َ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی اہللٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُب إ ًَٕة أرَِقَ ُت ه١َِ ٩ِ٣ٔ َسا



 

 

زَّ َوَج١َّ  َّی تَ  ًَ ِبَح ث٥َُّ ا٧َِتهٔ َحً َِّی اٟؼُّ َؼل َُ َّی  ََ َحً َٟ ََٓؼ١ِّ ٣َا بََسا  ُٖ ا٠َِّٟی١ٔ اِْلَٔخُ  ٥ِ َجِو ٌَ ا٢َ َن َٗ ی  ٤ُِص َو٣َا ٩ِ٣ٔ أَُِخَ ٍَ اٟظَّ ِل٠ُ

ََ حَ  َٟ َّی َت٨َِترٔشَ ث٥َُّ َػ١ِّ ٣َا بََسا  ْة َحً َٔ ََّها َحَح أ٧َ َٛ ٤َا َزا٣َِت  َٓ ا٢َ أَیُّوُب  َٗ َّی َزا٣َِت َو ًَلَی ه٠ِّٔهٔ ث٥َُّ ا٧َِتهٔ َحً ٤ُوزُ  ٌَ ِٟ و٦َ ا ُ٘ َّی َي ً

 ِ َِرَ ث٥َُّ ا٧ ٌَ ِٟ َِّی ا َؼل َُ َّی  ََ َحً َٟ َٕ ا٨ََّٟهارٔ ث٥َُّ َػ١ِّ ٣َا بََسا  ِشَحزُ نِٔؼ َُ إٔ٪َّ َجَه٥ََّ٨  َٓ ٤ُِص  ٤ُِص َتزُو٢َ اٟظَّ زَُب اٟظَّ ِِ ََ َّی  َتهٔ َحً

نَِی َطیِ  زُُب بَيَِن رَقِ ِِ ََ ََّها  إ٧ٔ نَِی َطِیَلإ٪ َٓ ٍُ بَيَِن رَقِ  َلإ٪ َوَتِل٠ُ

ما ین، 
 ی ل
ب

نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ ف اویب نب دمحم، اجحج نب دمحم، اویب، نسح، ہبعش، یلعی نب اطعء سیدی نب ب ق، دبعارلنمح نب 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعف نب ہسبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک

ےک ارماہ وکؿ وکؿ ولگ اےسی ںیہ ہک وہنجں ےن االسؾ وبقؽ رفناای؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اکی آزاد 

 صخش )اوبرکب دصقی( افر اکی الغؾ )البؽ یشبح( ےہ افر )ںیم ےن اہک( وکیئ فتق ااسی ےہ ہک سج ںیم دفرسے فتق ےس زایدہ

دخافدن دقفس ےس زندیکی احلص وہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای یج اہں۔ رات وک آرخی ہصح اس فتق سج دقر 

انمبس ایخؽ رکے امنز لفن امنز رجف کت ادا رکے رھپ مت اہیں کت رہھٹ اج ہک ولطع آاتفب وہاجےئ افر وسرج یک اکی ڈاھؽ یک 

ر  نکم وہ ےکس امنز لفن زپھ ول اہیں کت ہک وتسؿ اےنپ اسہی رپ ڑھکا وہ اجےئ )ینعی اس اک اسہی رطح رفینش لیھپ اجےئ رھپ مت سج دق

ہن زپے ادرھ ادرھ کیھٹ دفرہپ ےک فتق ضعب کلم ںیم ہکلب ہکم رکمہم ںیم اس مسق یک وسرت احؽ شیپ آاجیت ےہ( رھپ مت رک اج 

وھاکنیئ اجیت ےہ رھپ مت امنز )لفن( زپوھ امنز رصع کت رھپ مت اہیں کت ہک وسرج ڈلھ اجےئ اس ےئل ہک دفزخ دفرہپ ےک فتق د

 رک اج اہیں کت ہک وسرج رغفب وہاجےئ۔ اس ےئل ہک فہ )وسرج( رغفب وہات ےہ اطیشؿ یک دف وچیٹ ےک درایمؿ ںیم۔

نب ب ق، دبعارلنمح نب نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ ف اویب نب دمحم، اجحج نب دمحم، اویب، نسح، ہبعش، یلعی نب اطعء سیدی  :  رافی

ما ین، رمعف نب ہسبع
 ی ل
ب

 

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

  

 ہکم رکمہم ںیم رہ اکی فتق امنز ےک درتس وہےن اک ایبؿ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 وہےن اک ایبؿہکم رکمہم ںیم رہ اکی فتق امنز ےک درتس 



 

 

     588    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ابوزبير، ًبساہلل ب٩ باباہ، جبير ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٔ ُت ٩ِ٣ٔ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُث  ِبَس اہللٔ ب٩َِ بَابَاَه یَُحسِّ ًَ ُت  ٌِ َس٤ٔ

وا أََحّس  ٌُ ٖٕ ََل َت٨َ٤ِ ًَِبٔس ٨َ٣َا ا٢َ َیا بَىٔی  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل َّی أَیََّة ُجَبيِر َِِِٟیٔت َوَػل َٖ بَٔهَذا ا ا كَا

َِٟی١ٕ أَِو ٧َهَ  ًَٕة َطاَئ ٩ِ٣ٔ   ارٕ َسا

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزریب، دبعاہلل نب ابابہ، ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اراشد رفناای اے ہلیبق دبعانمػ یک افالد مت ولگ یسک صخش وک اس ےک اکمؿ ےک وطاػ رکےن ےس ہن رفوک افر امنز)یھب( ادا رکےن 

 (دؽ اچےہ دؿ ای رات ںیم۔ )ینعی بج اچےہ وکیئ ابعدت رکے ےس ہن رفوک سج فتق

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزریب، دبعاہلل نب ابابہ، ریبج نب معطم :  رافی

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

  

 فتق ںیم اکی اسھت عمج رکے اس ےس ہقلعتم ااحدثیاسمرف آدیم امنز رہظ افر امنز رصع وک وکؿ ےس 

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف آدیم امنز رہظ افر امنز رصع وک وکؿ ےس فتق ںیم اکی اسھت عمج رکے اس ےس ہقلعتم ااحدثی

     589    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اَٟٗتیبہ، ٣ٔـ١، ً٘ی١،  :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ  ١ْ َـّ َٔ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػل

ِهَز  َ اٟوُّ
٤ُِص أََخَّ َّ اٟظَّ ِب١َ أَِ٪ َتزٔی َٗ ٥َ إَٔذا اِرَتَح١َ  ِب١َ أَِ٪ َوَس٠َّ َٗ ٤ُِص  إِٔ٪ َزاَُِت اٟظَّ َٓ ٍَ بَِی٨َُه٤َا  َح٤َ َٓ َِرٔ ث٥َُّ ٧َز٢ََ  ٌَ ِٟ ٔت ا ِٗ ٔلَی َو إ



 

 

ِهَز ث٥َُّ َرَٛٔب  َّی اٟوُّ  َیزَِتٔح١َ َػل

ہبیتق، لضفم، لیقع، انب اہشب، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ)رفس ںیم( وسرج 

ےس لبق رفاہن وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رہظ وک امنز رصع کت ؤمرخ رفناےت رھپ دفونں امنزفں )ینعی امنزرہظ ےک زفاؽ 

افر امنز رصعوک( اکی اسھت زپےتھ افر ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وسرج ےک زفاؽ ےک دعب )رفس ےئلیک( رفاہن وہان وہات وت آپ 

 فملس امنز رہظ زپھ رک رفاہن وہےت۔ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہبیتق، لضفم، لیقع، انب اہشب، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف آدیم امنز رہظ افر امنز رصع وک وکؿ ےس فتق ںیم اکی اسھت عمج رکے اس ےس ہقلعتم ااحدثی

     590    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ابوزبير ٣کی، ابوكٔی١ ًا٣ز ب٩ واث٠ة، ٣ٌاذ ب٩ جب١،  :  راوی

 حرضت ٣ٌاذ ب٩ جب١

٩ًَِ ابِ  َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا َْ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

 ٔ ٔ ب٩ِٔ َواث ًَا٣ٔز ِی١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ ِّیِّ  ٤َِٟک ٔ ا ٠ًََِیهٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُجوا ٣َ َُّه٥ِ ََخَ اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ أَِخبََرُه أ٧َ ٌَ ٠ََة أَ٪َّ ٣ُ

 ِٟ َِرٔ َوا ٌَ ِٟ ٔ َوا ِهز ٍُ بَيَِن اٟوُّ ٥َ یَِح٤َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ًَا٦َ َتبُوَک   ٥َ َٓ َوَس٠َّ ٌَٔظأئ  ِٟ زٔٔب َوا ِِ ََلَة ٤َ َ اٟؼَّ
أََخَّ

ٌَٔظاَئ  ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ َّی ا ََٓؼل َد  ا ث٥َُّ َزَخ١َ ث٥َُّ ََخَ ٌّ َِرَ َج٤ٔی ٌَ ِٟ ِهَز َوا َّی اٟوُّ ََٓؼل َد   َیِو٣ّا ث٥َُّ ََخَ

، اعمذ نب لبج، رضحت اعمذ نب لبج ےس 

 

لة

 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، اوبزریب یکم، اوبلیفط اعرم نب فای

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت احصہب ےلکن سج اسؽ ہک زغفہ وبتک شیپ آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن امنز رہظ افر امنز رصع وک اکی اسھت عمج رفناےت افر امنز رغمب افر امنز اشعء وک اکی اسھت عمج رفناےت۔ اکی رفز آپ یلص اہلل 



 

 

 ےن امنز رہظ ںیم اتریخ رفنایئ رھپ ےلکن افر امنز رہظ افر امنز رصع اکی اسھت زپںیھ رھپ ادنر رشتفی ےل ےئگ رھپ ےلکن وت ہیلع فآہل فملس

 امنز رغمب افر امنز اشعء الم رک زپیھ۔

، اعمذ نب لبج، رضح :  رافی

 

لة

 

 ت اعمذ نب لبجدمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، اوبزریب یکم، اوبلیفط اعرم نب فای

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

  

 دف فتق یک امنز عمج رکان

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 دف فتق یک امنز عمج رکان

     591    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ بزیٍ، یزیس ب٩ زریٍ، َٛير ب٩ ٗارو٧سا :  راوی

 َٗ َٔيرُ ب٩ُِ  َٛ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  ُِٟت َسا٥َٟٔ ب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ ا٢َ َسأ َٗ اَرَو٧َِسا 

٩ًَِ َػََلةٔ أَبٔیهٔ  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ َة ب٨َِٔت أَب ٔٔیَّ ََٓذََکَ أَ٪َّ َػ  ٔ ه ٍُ بَيَِن َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ فٔی َسرَفٔ ٨َِٟاُه َه١ِ کَاَ٪ َیِح٤َ َ رَفٔ َوَسأ ی ًَُِِیٕس فٔی اٟشَّ

٧َِیا َوأَوَّ  ٔ اٟسُّ ٕ ٩ِ٣ٔ أَیَّا٦ ِّی فٔی آَٔخٔ یَِو٦ َٟهُ أَن ًَٕة  ا َِٟیهٔ َوهَُو فٔی َزرَّ ٔ َٜتََبِت إ َٓ يِرَ کَا٧َِت َتِحَتهُ  ََ اٟشَّ أرَِسَ َٓ َٛٔب  ٔ ََفَ ة ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَٔخَ ٢ٔ یَِو٦

٥ِ٠َ ی٠َِتَ  َٓ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ََلَة یَا أَبَا  ُ٪ اٟؼَّ ٤َُِٟؤذِّ َُٟه ا ا٢َ  َٗ  ٔ ِهز َّی إَٔذا َحا٧َِت َػََلةُ اٟوُّ َِٟیَها َحً ٔ ََلَتئِن ٧َز٢ََ إ َّی إَٔذا کَاَ٪ بَيَِن اٟؼَّ ِٔٔت َحً

إٔذَ  َٓ ا٢َ أ٥َِٔٗ  َ٘ َٓ ٔ ٠ ٌِ ٔٔ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ََلَة  ٤َُِٟؤذُِّ٪ اٟؼَّ َٟهُ ا ا٢َ  َٗ ٤ُِص  َُابَِت اٟظَّ َّی إَٔذا  َّی ث٥َُّ َرَٛٔب َحً ََٓؼل أ٥َِٔٗ  َٓ ٔ ا َس٤َِّ٠ُت  ََ فٔی َػََلة

َٓإٔذَ  ٔ٪ أ٥َِٔٗ  ا٢َ ٤ُ٠َِٟٔؤذِّ َٗ َِٜت ا٨ُّٟحُو٦ُ ٧َز٢ََ ث٥َُّ  َّی إَٔذا اِطتََب َِرٔ ث٥َُّ َساَر َحً ٌَ ِٟ ٔ َوا ِهز َت اٟوُّ َٔ َت ِٟ ا َٓ  َٖ َّی ث٥َُّ اِنََرَ ََٓؼل أ٥َِٔٗ  َٓ ا َس٤َِّ٠ُت 

 َٓ  ُٖ َّٟٔذی یََدا ٥ِ اِْل٣َِزُ ا ُٛ ٥َ إَٔذا َحرَضَ أََحَس ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟی٨َا  ٔ ََلةَ إ ٔ اٟؼَّ ٠ُِیَؼ١ِّ َهٔذه َٓ  ِوَتهُ 

رعی، ریثک نب اقرفدنا ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اسمل نب دبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع ےس درایتف دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی نب ز

ایک اؿ ےک فادل یک امنز ےک ابرے ںیم افر درایتف ایک ہک فہ احبتل رفس یھبک دف امنزفں وک اکی اسھت زپےتھ ےھت۔ اوہنں ےن 



 

 

ےک اکنح ںیم ںیھت اوہنں ےن اھکل ہک ریمے فادل اصبح وک ہک فہ  رفناایرضحت ہیفص تنب ایب دیبع ریمے فادل )دبع اہلل نب رمع(

اےنپ تیھک ںیم ںیھت ہک ںیم داین ہک آرخی دؿ ںیم وہں افر آرخت ےک ےلہپ دؿ ںیم وہں )رمےن ےک رقبی وہں( ہی رظنم دھکی رک 

ذؿ ےن اؿ ےس اہک اولصلة)امنز اک فتق دبعاہلل نب رمع وسار وہےئ افر دلجی دلجی رفاہن وہےئ سج فتق امنز رہظ اک فتق وہایگ وت ؤم

وہایگ ےہ( نکیل اوہنں ےن وکیئ ایخؽ ںیہن ایک۔ سج فتق فہ فتق آایگ وج امنز رہظ افر امنز رصع یک درایمؿ وہات ےہ وت فہ رہھٹے افر 

تق یک امنز زپیھ سج ؤمذؿ ےس اہک )رہظ یک( ریبکت زپوھ رھپ سج فتق السؾ ریھپ دفں وت مت )امنز رصع( یک ریبکت زپوھ رھپ دفونں ف

فتق وسرج رغفب وہایگ وت ؤمذؿ ےن اؿ ےس اہک اولصلة اوہنں ےن رفناای ہک ایس رطہقی ےس ہک سج رطہقی ےس امنز رہظ افر امنز رصع 

 ںیم ایک اھت افر رفاہن وہےئگ۔ سج فتق ہک اتسرے نہگ ںیم آےئگ افر ؤمذؿ ےس ریبکت ےنہک وک اہک ہک امنز رغمب یک ریبکت وہک رھپ سج

فتق السؾ ریھپفں وت مت امنز اشعء یک ریبکت زپوھ۔ رھپ دفونں فتق یک امنزںی زپںیھ افر رفاتغ احلص رک ےک امہری اجبن رہچہ ایک 

افر اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت ولوگں ںیم ےس یسک صخش وک اس مسق اک اکؾ شیپ آاجےئ ہک 

 اک ادنہشی وہ وت ایس رطہقی ےس امنز ادا رکے۔سج ےک ڑگب اجےن 

 دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی نب زرعی، ریثک نب اقرفدنا :  رافی

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

  

 سج فتق وکیئ میقم آدیم دف فتق یک امنز اکی اسھت زپھ اتکس ےہ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق وکیئ میقم آدیم دف فتق یک امنز اکی اسھت زپھ اتکس ےہ

     592    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ٤ًزو، جابزب٩ زیس، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ

زَٔب َو  ِِ ٤َ ِٟ َ ا
َِرَ َوأََخَّ ٌَ ِٟ ًَح١ََّ ا ِهزَ َو َ اٟوُّ

ا أََخَّ ٌّ ا َج٤ٔی ٌّ ا َوَسِب ٌّ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ث٤ََا٧ّٔیا َج٤ٔی ٥َ بٔا ٌَٔظاَوَس٠َّ ِٟ  َئ ًَح١ََّ ا



 

 

ہبیتق، ایفسؿ، رمعف، اجربنب زدی، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

دمہنی ونمرہ ںیم آھٹ راعکت )امنز رہظ افر امنز رصع یک( اکی اسھت زپںیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ ںیم اتریخ 

راعکت امنز رغمب افر امنز اشعء الم رک زپںیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتریخ رفنایئ امنز رغمب ںیم افر  رفنایئ افر است

 دلجی رفنایئ امنز اشعء ںیم۔

 ہبیتق، ایفسؿ، رمعف، اجربنب زدی، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق وکیئ میقم آدیم دف فتق یک امنز اکی اسھت زپھ اتکس ےہ

     593    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 خظیع ب٩ ارش٦، حبا٪ ب٩ ہَل٢، حِیب، اب٩ ابوحِیب، ٤ًزو ب٩ ہز٦، جابز ب٩ زیس، اب٩ ًباض ابوًاػ٥ :  راوی

ث٨ََا َحِٔیْب َوهَُو اب٩ُِ أَبٔی ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ هََٔل٢ٕ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٦َ ًَأػ٥ٕ ُخَظِیُع ب٩ُِ أرَِصَ ٩ًَِ  أَِخبََرنٔی أَبُو  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َهز٦ٕٔ   ٩ًَِ َحِٔیٕب 

ٔ بِ  ِٟ َجابٔز زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ َِٟیَص بَِی٨َُه٤َا َطِیْئ َوا َِرَ  ٌَ ِٟ ٔ اِْلُولَی َوا ة َِٟبَِرَ َّی بٔا َُّه َػل ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َِٟیَص بَِی٨َُه٤َا ٩ٔ َزیِٕس  ٌَٔظاَئ 

َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی ٣َ َّهُ َػل ًَبَّإض أ٧َ ٥ًََ اب٩ُِ  ١ٕ َوَز ِِ ََ ٩ِ٣ٔ ُط ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٓ َِرَ َطِیْئ  ٌَ ِٟ ٤َِٟٔسی٨َةٔ اِْلُولَی َوا ٥َ بٔا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  

ٌَٔظائٔ  ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ٤َُِٟشأَفُ بَيَِن ا ٍُ ٓٔیهٔ ا َّٟٔذی یَِح٤َ ُت ا ِٗ َِٟو َِٟیَص بَِی٨َُه٤َا َطِیْئا  ث٤ََأ٪ َسَحَسإت 

نب زدی، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں اوباعا  شیشخ نب ارشؾ، ةحؿ نب الہؽ، بیبح، انب اوببیبح، رمعف نب رہؾ، اجرب 

ےن رہش رصبہ ںیم یلہپ امنز )ینعی امنز رہظ( افر امنز رصع زپیھ )بلطم ہی ےہ ہک اس درایمؿ لفن امنز ںیہن زپیھ( افر امنز رغمب 

 فآہل فملس ےن یسک اکؾ افر امنز اشعء ایس رطہقی ےس زپیھ۔ ینعی درایمؿ ںیم وکیئ دفرسی امنز ںیہن زپیھ افر ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع

یک فہج ےس اس رطہقی ےس ایک۔ رضحت دبعاہلل انب ابعس ےن رفناای ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دمہنی 

 ونمرہ ںیم امنز رہظ افر امنز رصع یک آھٹ راعکت زپںیھ افر درایمؿ ںیم اؿ ےک وکیئ امنز ہن یھت۔



 

 

 ؾ، ةحؿ نب الہؽ، بیبح، انب اوببیبح، رمعف نب رہؾ، اجرب نب زدی، انب ابعساوباعا  شیشخ نب ارش :  رافی

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

  

 اسمرف رغمب یک امنز افر امنز اشعء وکؿ ےس فتق عمج رک ےک زپےھ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

  رغمب یک امنز افر امنز اشعء وکؿ ےس فتق عمج رک ےک زپےھاسمرف

     594    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، اب٩ ابو٧حیح، اس٤اًی١ ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ أَِخبََرنٔی إِٔسَح َٗ یِٕع  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َطِیٕذ ٩ِ٣ٔ رُقَ ًَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔس٤َ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح 

َّی َذَهَب بَ  ََٓشاَر َحً ََلَة  ُه اٟؼَّ َٟ ُٗو٢َ  ٤ُِص هِٔبُت أَِ٪ أَ بَِت اٟظَّ ا ََغَ َّ٤٠َ َٓ ِٟحیَٔم  ٔلَی ا ِح٤َُة َػٔحِبُت اب٩َِ ٤ًََُز إ َٓ ٙٔ َو َیاُق اِْلُُٓ

ٌَٔظأئ ث٥َُّ  ِٟ ا٢َ َهََٜذا َرأَیُِت َرُسو٢َ  ا َٗ ًَلَی إٔثِزَٔها ث٥َُّ  َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر إت ث٥َُّ َػل ٌَ َٛ زَٔب ثَََلَث َر ِِ ٤َِٟ َّی ا ََٓؼل َّی اہللُ ٧َز٢ََ  اہللٔ َػل

 ُ١ ٌَ ِٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي

اہلل نب رمع ےک اسھت )ہکم رکمہم ےک ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، انب اوبحیجن، اامسلیع نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دبع

زندکی فاعق اقمؾ( امح کت راہ سج فتق وسرج رغفب وہایگ وت ھجم وک اؿ ےس ہی ابت رعض رکےن ںیم ڈر وسحمس وہا ہک )ہی وہکں 

ز اشعء اک آپ ہک( امنز اک فتق وہایگ ےہ فہ رفاہن وہ ےئگ یتح ہک دیفسی آامسؿ ےک وکےن کت اجیت ریہ افر آامسؿ رپ ادنریھا وہایگ امن

اس فتق ےچنہپ افر امنز رغمب یک نیت راعکت ادا ںیک۔ اس ےک دعب امنز اشعء یک دف رتعک ادا رفناںیئ رھپ رفناای ہک ںیم ےن رضحت 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطہقی ےس لمع رفناےت وہےئ داھکی ےہ۔

  نب دبعارلنمحااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، انب اوبحیجن، اامسلیع :  رافی

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



 

 

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف رغمب یک امنز افر امنز اشعء وکؿ ےس فتق عمج رک ےک زپےھ

     595    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٤ًَا٪، َ٘یہ، اب٩ ابوح٤زة و اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِيرة، ٤ًَا٪، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َح٤ِزََة ح َوأ٧ََِبأ٧ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُ ًَ ٔ أَِخبََرنٔی  ٤ُِِٟٔيَرة ٤َاُ٪ ٔس ب٩ِٔ ا َِ ث٨ََا ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ

َّی ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ا٢َ أَِخبََرنٔی َسا٥ْٟٔ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط َُٟه  ُى  ِٔ ًَح٠َٔهُ  َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  ًَ اہللُ 

َّی  زٔٔب َحً ِِ ٤َ ِٟ ُ َػََلَة ا رَفٔ یَُؤَخِّ يِرُ فٔی اٟشَّ ٌَٔظائٔ اٟشَّ ِٟ ٍَ بَِی٨ََها َوبَيَِن ا  یَِح٤َ

رمعف نب امثعؿ، ہیقب، انب اوبزمحة ف ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 ںیم اجےن یک وت آپ یلص رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک سج فتق دلجی وہیت رفس

اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رغمب ادا رفناےن ںیم اتریخ رفناےت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رغمب افر امنز اشعء )وک 

 اکی اسھت زپےتھ( اؿ وک عمج رکےت۔

 ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمعرمعف نب امثعؿ، ہیقب، انب اوبزمحة ف ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف رغمب یک امنز افر امنز اشعء وکؿ ےس فتق عمج رک ےک زپےھ

     596    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣و١٣ ب٩ اہاب، یحٌی ب٩ ٣ح٤س جاری، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ٣اَٟ ب٩ ا٧ص، ابوزبير، جابز :  راوی



 

 

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔیُّ  ٕس ا ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ١ُ ب٩ُِ إَٔهإب  ٤َُِٟؤ٣َّ َٔ أَِخبََر٧َا ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٕس  ب٩ِٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ََّٜٔ  َّی اہللُ  ٤ُِص َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُابَِت اٟظَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َٖ أ٧ََٕص  ََلَتئِن َََّٔسٔ ٍَ بَيَِن اٟؼَّ َح٤َ َٓ  َة 

رفاتی ےہ ہک وسرج رغفب وہایگ اس فتق وملم نب ااہب، ییحی نب دمحم اجری، دبعازعلسی نب دمحم، ناکل نب اسن، اوبزریب، اجرب ےس 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ںیم رشتفی رےتھک ےھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )دفونں فتق یک( 

لیم ےک افہلص رپ امنز وک اقمؾ رسػ ںیم عمج رفناای )ینعی دف فتق یک امنز اکی اسھت زپںیھ۔ )فاحض رےہ ہک رسػ ہکم رکمہم ےس دس 

 (اکی ہگج اک انؾ ےہ

 وملم نب ااہب، ییحی نب دمحم اجری، دبعازعلسی نب دمحم، ناکل نب اسن، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز افر امنز اشعء وکؿ ےس فتق عمج رک ےک زپےھ اسمرف رغمب یک

     597    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ سواز ب٩ اسوز ب٩ ٤ًزو، اب٩ وہب، جابزب٩ اس٤اًی١، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ا٧ص :  راوی

٤ِزٕو  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز از ٤ًَِزُو ب٩ُِ َسوَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََرنٔی  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ٌٔی١َ  ث٨ََا َجابٔزُ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ

 ُ يِرُ یَُؤَخِّ ًَح١َٔ بٔهٔ اٟشَّ َّهُ کَاَ٪ إَٔذا  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َِرٔ ٔطَهإب  ٌَ ِٟ ٔت ا ِٗ ٔلَی َو ِهَز إ ٍُ   اٟوُّ َیِح٤َ َٓ

 ُٙ َٔ َّی َئِیَب اٟظَّ ٌَٔظأئ َحً ِٟ ٍَ بَِی٨ََها َوبَيَِن ا َّی َیِح٤َ زَٔب َحً ِِ ٤َِٟ ُ ا  بَِی٨َُه٤َا َویَُؤَخِّ

رمعف نب وساد نب اوسد نب رمعف، انب فبہ، اجربنب اامسلیع، لیقع، انب اہشب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

رفاہن وہےن ںیم دلجی وہیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اتریخ رفناےت امنز رہظ افر امنز رصع ےک فتق کت ہیلع فآہل فملس سج فتق 

 رھپ عمج رفناےت رغمب افر اشعء یک امنز بج زپےتھ بج قفش رغفب وہ اجیت۔



 

 

 رمعف نب وساد نب اوسد نب رمعف، انب فبہ، اجربنب اامسلیع، لیقع، انب اہشب، اسن :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف رغمب یک امنز افر امنز اشعء وکؿ ےس فتق عمج رک ےک زپےھ

     598    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ خاٟس، وٟیس، اب٩ جابز، ٧ا٣ٍٓح٤وز  :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ َجابٔز ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ًَ  ٍَ ِجُت ٣َ ََخَ

ٔٔیَّ  ا٢َ إٔ٪َّ َػ َ٘ َٓ أََتاُه إٓت  َٓ ُه َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ فٔی َسرَفٕ یُزٔیُس أَِرّؿا  ٌَ ا َو٣َ ًّ َد ٣َُِّسٔ ََِٓخَ َها  َٛ َٓا٧ُِوزِ أَِ٪ تُِسرٔ َة ب٨َِٔت أَبٔی ًَُِِیٕس ٤َٟٔا بَٔها 

 َ٠ َٓ  ٔ ََلة ًَلَی اٟؼَّ ًَِهٔسی بٔهٔ َوهَُو یَُحآُٔى  ََلَة َوکَاَ٪  ٥ِ٠َ ُيَؼ١ِّ اٟؼَّ َٓ ٤ُِص  یِٕع ُيَشایٔزُُه َوَُابَِت اٟظَّ ٠ُُِٗت اٟؼَّ رُقَ  َ ا أَبَِلأ ََلَة ٤َّ

ا َٗ زَٔب ث٥َُّ أَ ِِ ٤َِٟ َّی ا ََٓؼل ٙٔ ٧َز٢ََ  َٔ َّی إَٔذا کَاَ٪ فٔی آَٔخٔ اٟظَّ ٔلَیَّ َو٣ََضی َحً َت إ َٔ َت ِٟ ا َٓ ََ اہللُ  ُٙ َیزَِح٤ُ َٔ ِس َتَواَری اٟظَّ َٗ ٌَٔظاَئ َو ِٟ ٦َ ا

َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِی٨َا  ًَ َب١َ  ِٗ َّی ب٨َٔا ث٥َُّ أَ ٍَ َهََٜذا ََٓؼل يِرُ َػ٨َ ًَح١َٔ بٔهٔ اٟشَّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا 

ومحمد نب اخدل، فدیل، انب اجرب، انعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دبعاہلل نب رمع ےک اسھت الچ اکی رفس ےک ےئل فہ اینپ رس زنیم ںیم ےلچ اج 

 اس دقر ہ لی ںیہ )رمےن فایل ںیہ( وت مت لچ رک زدنیگ رےہ ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش اچنہپ افر وبالرضحت ہیفص تنب ایب دیبع

ںیم اؿ ےس الماقت رکول فہ اخوتؿ دبعاہلل نب رمع یک اہیلہ رتحمہم ںیھت ہی ابت نس رک دلجی دلجی رفاہن وہےئ افر اؿ ےک ارماہ اکی 

ز ںیہن زپیھ افر ںیم ہی ھجمس راہ اھت ہک فہ صخش اھت ہلیبق رقشی ںیم ےس وج ہک ربارب لچ راہ اھت وت وسرج رغفب وہایگ افر اوہنں ےن امن

امنز اک تہب زایدہ ایخؽ رےتھک ںیہ سج فتق اوہنں ےن اتریخ رفنایئ وت ںیم ےن اہک ےک مت رپ امنز رتمح یک رظن رفناےئ۔ ہی نس رک اوہنں 

اس فتق قفش رغفب وہیئگ یھت رھپ  ےن ریمی اجبن داھکی افر رفاہن وہےئگ۔ اہیں کت ہک قفش رغفب وہیئگ رھپ امنز اشعء ادا رفنایئ۔

 امہری اجبن وتہج رفنایئ افر رفناای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک سج فتق دلجی وہیت یھت رفاہن وہےن یک وت آپ یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ایس رطہقی ےس لمع رفناای رکےت ےھت۔



 

 

 ومحمد نب اخدل، فدیل، انب اجرب، انعف :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف رغمب یک امنز افر امنز اشعء وکؿ ےس فتق عمج رک ےک زپےھ

     599    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس، ًلاٖ، ٧آٍٗتیبہ  :  راوی

 َ٠ َٓ ََّٜة  ٍَ اب٩ِٔ ٤ًََُز ٩ِ٣ٔ ٣َ َب٨َ٠ِا ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ُٖ ا لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ِی٠َُة َساَر ب٨َٔا أَِخبََر٧َا  ََ ا٠َّٟ ا کَاَ٪ ت٠ِٔ َّ٤

َٟهُ  ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ََلَة  َُّه ٧َٔسَی اٟؼَّ َو٨٨ََّا أ٧َ َٓ َّی أ٣ََِشِی٨َا  َُاَب  َحً َّی َو ََٓؼل ُٙ أَِ٪ َئِیَب ث٥َُّ ٧َز٢ََ  َٔ َّی کَاَز اٟظَّ ََٜت َوَساَر َحً َش َٓ ََلَة  اٟؼَّ

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ ٍُ ٨َّا َنِؼ٨َ ُٛ ا٢َ َهََٜذا  َ٘ َٓ ٠َِی٨َا  ًَ َب١َ  ِٗ َ ٌَٔظاَئ ث٥َُّ أ ِٟ َّی ا ََٓؼل  ُٙ َٔ يِرُ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َجسَّ بٔهٔ ااٟظَّ  ٟشَّ

ہبیتق نب دیعس، اطعػ، انعف ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ دبعاہلل نب رمع ےک ارماہ ہکم رکمہم ےس ےچنہپ سج فتق اشؾ اک فتق وہایگ وت 

اوہنں ےن انلچ اجری راھک یتح ہک رات وہیئگ مہ ولگ ہی ابت ھجمس ےئگ ہک فہ ولگ امنز زپانھ وھبؽ ےئگ ںیہ وت مہ ےن اہک امنز۔ فہ ولگ 

رےہ افر ےتلچ رےہ اہیں کت ہک قفش رغفب وہےن ےک زندکی وہیئ رھپ فہ ولگ رہھٹے اہیں کت ہک امنز ادا رفنایئ اس  اخومش

 دفراؿ قفش رغفب وہیئگ وت امنز اشعء ادا رفنایئ اس ےک دعب مہ ولوگں یک اجبن وتہج رفنایئ افر رفناای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 رکےت ےھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دلجی وہیت۔ فملس ےک اسھت ایس رطہقی ےس

 ہبیتق نب دیعس، اطعػ، انعف :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 عمج رک ےک زپےھ اسمرف رغمب یک امنز افر امنز اشعء وکؿ ےس فتق

     600    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساٟزحی٥، اب٩ ط٤ی١، َٛير ب٩ ٗارو٧سا :  راوی

ا٢َ  َٗ اَرَو٧َِسا  َٗ َٔيرُ ب٩ُِ  َٛ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَ ِبَسةُ ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ًَِبٔس اہللٔ  ٨َِٟا َسا٥َٟٔ ب٩َِ  َ َسأ

 ٔ ا٢َ ََل إ َ٘ َٓ رَفٔ  ٠ََوأت فٔی اٟشَّ ٍُ بَيَِن َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ِبُس اہللٔ َیِح٤َ ًَ ٨َ٠ِا أَکَاَ٪  ُ٘ َٓ رِف  ََلة فٔی اٟشِّ ا٢َ کَا٧َِت اٟؼَّ َ٘ َٓ ٍٕ ث٥َُّ أََتِیُتهُ  َلَّ بَٔح٤ِ

َِٟیهٔ  ٔ أَِرَس٠َِت إ َٓ ُة  ٔٔیَّ َّی ٨ًَِٔسُه َػ يَِر َحً ََ اٟشَّ َٓأرَِسَ ُه  ٌَ َٛٔب َوأ٧ََا ٣َ ةٔ ََفَ ٢ٔ یَِو٦ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَٔخَ ٧َِیا َوأَوَّ ِّی فٔی آَٔخٔ یَِو٦ٕ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ َحا٧َِت أَن

 ِ ََلَتي َّی إَٔذا کَاَ٪ بَيَِن اٟؼَّ َشاَر َحً َٓ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ََلَة َیا أَبَا  ُ٪ اٟؼَّ ٤َُِٟؤذِّ َُٟه ا ا٢َ  َ٘ َٓ ََلةُ  إَٔذا اٟؼَّ َٓ ٔ٪ أ٥َِٔٗ  ا٢َ ٤ُ٠َِٟٔؤذِّ َ٘ َٓ ٔن ٧َز٢ََ 

 َٓ ا٦َ ٣َکَا٧َُه  َٗ ٥َ ث٥َُّ أَ َتئِن ث٥َُّ َس٠َّ ٌَ ِٛ ِهَز َر َّی اٟوُّ ََٓؼل ا٦َ  َٗ َ أ َٓ  ََ َ أ٥َِٔٗ ٣َکَا٧ َٓ  ٔ ِهز ٤ُِت ٩ِ٣ٔ اٟوُّ َتئِن ث٥َُّ َرَٛٔب َس٠َّ ٌَ ِٛ َِرَ َر ٌَ ِٟ َّی ا َؼل

َّی َُابَِت اٟظَّ  يَِر َحً ََ اٟشَّ أرَِسَ َّی إٔذَا َٓ َشاَر َحً َٓ  ٢ٔ ََ اِْلَوَّ ٔ ٠ ٌِ ٔٔ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ََلَة َیا أَبَا  ُ٪ اٟؼَّ ٤َُِٟؤذِّ ُه ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ُِص 

ا٦َ ٣َکَا٧َهُ  َٗ زَٔب ثَََلثّا ث٥َُّ أَ ِِ ٤َِٟ َّی ا ََٓؼل أ٥َِٔٗ  َٓ إَٔذا َس٤َِّ٠ُت  َٓ ا٢َ أ٥َِٔٗ  َ٘ َٓ َِٜت ا٨ُُّٟحو٦ُ ٧َز٢ََ  َّ  اِطتََب ٥َ ََٓؼل َة ث٥َُّ َس٠َّ ٌَٔظاَئ اِْلَٔخَ ِٟ ی ا

٥ِ أ٣َِ  ُٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َحرَضَ أََحَس ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اَئ َوِجهٔهٔ ث٥َُّ  َ٘ ٔ َواحَٔسّة ت٠ِٔ ٠ُِیَؼ١ِّ َهٔذه َٓ ِوَتهُ  َٓ ی  َِ ْز َیِد

ََلةَ   اٟؼَّ

دبعة نب دبعارلمیح، انب لیمش، ریثک نب اقرفدنا ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن رضحت اسمل نب دبعاہلل نب رمع ےس امنز رفس ےک 

ابرے ںیم درایتف ایک وت مہ ےن اہک ہک ایک رضحت دبعاہلل نب رمع امنزفں وک دفراؿ رفس عمج رفناےت ےھت؟ اوہنں ےن وجاب ںیم رفناای 

 ںیم دفراؿ جح امنز رغمب افر امنز اشعء وک عمج رفناےت رھپ ایبؿ رفناای ہک رضحت دبعاہلل نب رمعےک اکنح ںیم ںیہن۔ نکیل اقمؾ زمدہفل

رضحت ہیفص تنب ایب دیبع ںیھت اوہنں ےن الہک رک جیھب دای ہک اے رضحت دبعاہلل نب رمع داین ںیم آج ریما آرخی دؿ ےہ افر آرخت 

ی ومت ریمے اسےنم ےہ( ہی ابت نس رک دبعاہلل نب رمع وسار وہےئگ افر ںیم اؿ ےک اسھت ےک ےئل ریما ہی الہپ دؿ ےہ )ینعی ریم

امنز اھت۔ تہب زایدہ دلجی فہ رفاہن وہےئگ سج فتق امنز اک فتق اچنہپ وت ؤمذؿ ےن رفناای اولصلة ای ااب دبعارلنمح! ینعی اے اوب دبعارلنمح 

سج فتق دفونں امنزفں ےک درایمؿ اک فتق وہایگ )سج ےک دعب اس ےس ایلگ اک فتق ایتر ےہ۔ رہباحؽ فہ ایس رطح ےتلچ رےہ افر 

امنز اک فتق اھت( وت آپ اس ہگج رپ رہھٹےئگ افر آپ ےن اذاؿ دےنی فاےل ےس رفناای مت ریبکت زپوھ۔ رھپ سج فتق ںیم السؾ ریھپ دفں 



 

 

دف رتعک امنز رصع ادا رفناںیئ اس ےک دعب فہ وسار وہےئگ افر  امنز رہظ اک وت ایس ہگج رپ ریبکت زپوھ۔ رضحت دبعاہلل نب رمع ےن ایس ہگج رپ

فہ فاہں ےس دلجی ےس رفاہن وہےئگ اہیں کت ہک وسرج رغفب وہایگ اس ےک دعب ؤمذؿ ےن رعض ایک رضحت دبعارلنمح! امنز اک 

امنز ںیم اتریخ رکف سج فتق  فتق وہایگ ےہ۔ اوہنں ےن ایس رطہقی ےس ایبؿ ایک ہک سج رطہقی ےس ےلہپ لمع رفناای اھت۔ ینعی یلہپ

۔ سپ سج فتق ہک اتسرے اصػ رطہقی ےس لکن آےئ وت 

 

امنز اک آرخی فتق آاجےئ وت دفونں وک اکی اسھت ادا رکف رھپ لچ دی 

آپ فاہں رہھٹ ےئگ افر رفناای ہک ریبکت وہک رھپ سج فتق السؾ ریھپفں وت مت ریبکت زپوھ۔ اس ےک دعب اوہنں ےن امنز رغمب یک نیت 

ت ادا رفناںیئ۔ رھپ ایس ہگج رپ ڑھکے وہ رک امنز اشعء ادا رفنایئ افر رصػ اکی السؾ ریھپا اےنپ رہچفں ےک اسےنم )بلطم ہی راعک

ہ اہلل ہہک دای افر رہچہ داںیئ ابںیئ ہن ریھپا( اس ےک دعب اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 

می
ھ
 ےہ ہک اکی رمہبت یہ االسلؾ مکیلع فر

اراشد رفناای سج فتق مت ولوگں ںیم ےس یسک صخش وک اس مسق اک وکیئ اکؾ شیپ آےئ سج ےک رخاب وہےن اک ادنہشی وہ  فآہل فملس ےن

 وت اس رطہقی ےس امنز ادا رکے۔

 دبعة نب دبعارلمیح، انب لیمش، ریثک نب اقرفدنا :  رافی

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

  

 امنزفں وک وکیسن احتل ںیم ااٹھک زپےھ؟

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزفں وک وکیسن احتل ںیم ااٹھک زپےھ؟

     601    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

َ أَِخبََر٧َا  ٥َ ک ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  يِرُ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس اَ٪ إَٔذا َجسَّ بٔهٔ اٟشَّ

ٌَٔظائٔ  ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َِٟ ٍَ بَيَِن ا  َج٤َ

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک سج فتق دلجی رفاہن ہبیتق نب دیعس، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضح



 

 

 وہان وہات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رغمب افر امنز اشعء وک عمج رفناےت۔

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزفں وک وکیسن احتل ںیم ااٹھک زپےھ؟

     602    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٣وسٰی ب٩ ً٘بة، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ کَاَ٪  إٔبَِزاهٔی٥َ  َٗ ٤ًََُز 

ٍَ بَيَِن  يِرُ أَِو َحزَبَُه أ٣َِْز َج٤َ ٥َ إَٔذا َجسَّ بٔهٔ اٟشَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌَٔظائٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َِٟ  ا

، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

ی ة
ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، ومٰیس نب عم

 اکی اسھت زپےتھ۔فملس وک سج فتق دلجی وہیت ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وکیئ اکؾ درشیپ وہات وت امنز رغمب افر امنز اشعء وک 

، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 

ی ة
 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، ومٰیس نب عم

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزفں وک وکیسن احتل ںیم ااٹھک زپےھ؟

     603    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ أَ  ا٢َ أَِخبََرنٔی َسا٥ْٟٔ  َٗ ُت اٟزُّهِزٔیَّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َّی  بٔیهٔ  َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ٌَٔظائٔ  ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ٍَ بَيَِن ا يِرُ َج٤َ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َجسَّ بٔهٔ اٟشَّ  اہللُ 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی 

ہلل ہیلع فآہل فملس وک دلجی رفاہن وہان وہات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رغمب افر امنز اشعء وک اکی اسھت ہک بج آپ یلص ا

 زپےتھ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 میقم وہےن یک احتل ںیم امنزفں وک اکی اسھت رک ےک زپانھ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اسھت رک ےک زپانھ میقم وہےن یک احتل ںیم امنزفں وک اکی

     604    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ابوزبير، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض :  راوی

َّی َرُسو٢ُ  ا٢َ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠َیِ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  هٔ َوَس٥ََّ٠  اہللٔ َػل

ٖٕ َوََل َسرَفٕ  ٔ َخِو ا ٩ِ٣ٔ َُيِر ٌّ ٌَٔظاَئ َج٤ٔی ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ا َوا ٌّ َِرَ َج٤ٔی ٌَ ِٟ ِهَز َوا  اٟوُّ

ہبیتق، ناکل، اوبزریب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ افر امنز 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رغمب افر امنز اشعء الم رک زپںیھ ہن وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رصع اکی اسھت الم رک زپیھ



 

 

 وک یسک مسق اک ادنہشی اھت افر ہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک احتل رفس درشیپ یھت۔

 ہبیتق، ناکل، اوبزریب، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 میقم وہےن یک احتل ںیم امنزفں وک اکی اسھت رک ےک زپانھ

     605    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساٌٟزیز ب٩ ابورز٣ة، اس٤اء، ُزوا٪، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ا٤ًع، حِیب ب٩ ابوثابت، سٌیس ب٩ جبير، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ًبساہلل اب٩ ًباض

 ًَ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ أَبٔی رِٔز٣ََة َواِس٤ُُه َُزَِواُ٪  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َحِٔیٔب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤ًَِٔع  َ ب٩ِٔ  ٩ِ اِْل

 ِّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ يَُؼل َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ََلَتئِن أَبٔی ثَابٕٔت  ٍُ بَيَِن اٟؼَّ ٤َِٟٔسی٨َةٔ یَِح٤َ ی بٔا

ٖٕ َو  ٔ َخِو ٌَٔظأئ ٩ِ٣ٔ َُيِر ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َِٟ َِرٔ َوا ٌَ ِٟ ٔ َوا ِهز ْد بَيَِن اٟوُّ تٔهٔ رَحَ ًَلَی أ٣َُّ ا٢َ َٟٔئَلَّ یَُٜوَ٪  َٗ َٟهُ ٥َٟٔ   ََل ٣ََْطٕ ٗٔی١َ 

، اامسء، زغفاؿ، لضف نب ومیس، اشمع، بیبح نب اوبباتب، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ےس 

 

دمحم نب دبعازعلسی نب اوبرزمة

 امنز رصع امنز رغمب افر امنز اشعء وک اکی اسھت زپےتھ رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ ںیم امنز رہظ

ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس لمع ےک رکےن ےس ہن وت یسک مسق اک وکیئ وخػ اھت افر ہن ابرش یھت۔ ولوگں ےن رعض ایک رھپ ایک 

  یسک مسق یک فیلکت ہن وہ۔فہج یھت رضحت ابعس ےن رفناای ہک اس فہج ےس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم وک

، اامسء، زغفاؿ، لضف نب ومیس، اشمع، بیبح نب اوبباتب، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب دبعازعلسی نب اوبرزمة

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

  

 افاقت اک ایبؿامنزفں ےک  :   ابب



 

 

 میقم وہےن یک احتل ںیم امنزفں وک اکی اسھت رک ےک زپانھ

     606    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابوطٌَاء، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اأَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ََأئ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی اٟظَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ب٩ِٔ اِْل

ا ٌّ ا َج٤ٔی ٌّ ا َوَسِب ٌّ ٥َ ث٤ََا٧ّٔیا َج٤ٔی ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َػ٠َِّیُت َوَراَئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ  ًَبَّإض 

نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، رمعف نب دانیر، اوباثعشء، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص  دمحم

اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز رہظ افر امنز رصع یک آھٹ راعکت افر امنز رغمب افر امنز اشعء یک است راعکت اکی اسھت 

 زپںیھ۔

 دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، رمعف نب دانیر، اوباثعشء، دبعاہلل انب ابعسدمحم نب  :  رافی

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

  

 اقمؾ رعافت ںیم امنز رہظ افر امنز رصع اکی اسھت زپانھ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ افر امنز رصع اکی اسھت زپانھ اقمؾ رعافت ںیم

     607    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ہارو٪، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، جٌرف ب٩ ٣ح٤س، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َهاُروَ٪  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  ٕس  رَفُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا َج ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  إِٔس٤َ

 ٔ ُه ب َٟ بَِت  ِس َُرٔ َٗ َة  بَّ ُ٘ ِٟ َوَجَس ا َٓ َة  َٓ َّی أَتَی َْعَ ٥َ َحً ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َساَر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی َٗ ٨َز٢ََ بَٔها َحً َٓ إَٔذا َزاَُِت ٤٨ََٔزَة 



 

 

 ٔ َِٟوازٔی َخَلَب ا٨َّٟاَض ث٥َُّ أَذََّ٪ ب ٔلَی بَِل٩ٔ ا َّی إَٔذا ا٧َِتَهی إ َٟهُ َحً ِؼَوأئ ََفُح٠َِٔت  َ٘ ِٟ ٤ُِص أ٣َََز بٔا ِهَز ث٥َُّ اٟظَّ َّی اٟوُّ ََٓؼل ا٦َ  َٗ ََل٢ْ ث٥َُّ أَ

ٍُ بَ  َِٟح٤ِ ٥َِٟ يَُؼ١ِّ بَِی٨َُه٤َا َطِیّئاا َِرَ َو ٌَ ِٟ َّی ا ََٓؼل ا٦َ  َٗ ةٔ أَ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٌَٔظأئ بٔا ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ  يَِن ا

اربامیہ نب اہرفؿ، احمت نب اامسلیع، رفعج نب دمحم، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ؾ رعافت ےک زندکی داھکی( وت اقمؾ ینم ےس رفاہن وہےئ۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیماؿ رعافت ںیم ےچنہپ۔ )اقم

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس ہمیخ اقمؾ رمنہ ںیم اگل وہا ےہ رمنہ اکی ہگج ےہ اقمؾ رعافت ےک زندکی نکیل فہ ہگج رعافت 

ںیم دالخ ںیہن ےہ )اب اس ہگج اکی دجسم ریمعت وہیئگ ےہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج رہھٹے سپ سج فتق وسرج 

 رغفب وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ افیٹن وصقٰی وک البای۔ نان ہچ فہ افینٹن ایتر یک یئگ افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس فادی )رعہف( ںیم دالخ وہےئ وت ہبطخ انسای ولوگں وک۔ رھپ رضحت البؽ ےن ریبکت زپیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ادا رفنایئ افر اؿ دفونں رفض ےک درایمؿ ھچک ںیہن زپاھ۔ رماد ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنس ںیہن امنز رصع 

 زپیھ۔

 اربامیہ نب اہرفؿ، احمت نب اامسلیع، رفعج نب دمحم، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اقمؾ زمدہفل ںیم امنز رغمب افر امنز اشعء اکی اسھت زپانھ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اقمؾ زمدہفل ںیم امنز رغمب افر امنز اشعء اکی اسھت زپانھ

     608    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس، ًسی ب٩ ثابت، ًبساہلل ب٩ یزیس، ابوایوب انؼاریٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، یحٌی  :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َیزٔیَس أَ٪َّ أَبَا أَیُّوَب  أَِخبََر٧َا 



 

 

 ٍَ َّی ٣َ َُّه َػل ااِْلَِنَؼارٔیَّ أَِخبََرُه أ٧َ ٌّ ٔة َج٤ٔی َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٌَٔظاَئ بٔا ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ َٔ ا َِٟوَزا ٔة ا ٥َ فٔی َححَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ہبیتق نب دیعس، ناکل، ییحی نب دیعس، دعی نب باتب، دبعاہلل نب سیدی، اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ 

  فآہل فملس ےک اسھت زمدہفل ہتجح اولداع ںیم امنز رغمب افر امنز اشعء وک اکی اسھت ادا رفناای۔رکمی یلص اہلل ہیلع

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، ییحی نب دیعس، دعی نب باتب، دبعاہلل نب سیدی، اوباویب ااصنری :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اقمؾ زمدہفل ںیم امنز رغمب افر امنز اشعء اکی اسھت زپانھ

     609    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حرضت ًبساہلل يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، اس٤اًی١ ب٩ ابوخاٟس، ابواسحاٚ، سٌیس ب٩ جبير سے روایت ےہ ٛہ ٣یں  :  راوی

 ب٩ ٤ًز

ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا َي ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  َٙ إِٔسَح

ا أَتَی َّ٤٠َ َٓ إت  َٓ اَق ٩ِ٣ٔ َْعَ َٓ ٍَ اب٩ِٔ ٤ًََُز َحِیُث أَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  ١َ َرُسو٢ُ  َٗ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ  َْ ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ ٌَٔظأئ  ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ٍَ بَيَِن ا ا َج٤َ ٌّ َج٤ِ

١ََِ هََذا ٤َِٟکَأ٪ ٣ٔ ٥َ فٔی َهَذا ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ہلل نب رمع ےک اسھت اھت وقعیب نب اربامیہ، میشہ، اامسلیع نب اوباخدل، اوبااحسؼ، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعا

سج فتق فہ اقمؾ رعافت فاسپ رشتفی الےئ افر زمدہفل فاسپ آےئ افر امنز رغمب افر امنز اشعء وک اکی اسھت زپاھ افر سج فتق 

 فہ امنز ےس افرغ وہےکچ وت رفناای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہگج ایس رطہقی ےس لمع رفناای اھت۔

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، اامسلیع نب اوباخدل، اوبااحسؼ، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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



 

 

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء اکی اسھت زپانھ اقمؾ زمدہفل ںیم امنز رغمب افر

     610    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤، ٣اَٟ، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  اٟزُّهِزٔیِّ 

ةٔ  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٌَٔظاَئ بٔا ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل

فملس ےن  دیبع اہلل نب دیعس، دبعارلنمح، ناکل، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 اقمؾ زمدہفل ںیم امنز رغمب افر امنز اشعء وک اکی اسھت زپاھ۔

 دیبعاہلل نب دیعس، دبعارلنمح، ناکل، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 ایبؿامنزفں ےک افاقت اک  :   ابب

 اقمؾ زمدہفل ںیم امنز رغمب افر امنز اشعء اکی اسھت زپانھ

     611    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ا٤ًع، ٤ًارة، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ ٣َا َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ أَِخبََر٧َا  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ یَزٔیَس   ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ٤ًَِٔع  َ اِْل

یِ  َٛ تَٔها ِٗ ِب١َ َو َٗ ِبَح َیِو٣َلٕٔذ  َّی اٟؼُّ ٍٕ َوَػل ٍَ بَيَِن َػََلَتئِن إَٔلَّ بَٔح٤ِ ٥َ َج٤َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍُ َػل َِٟح٤ِ  َٕ ا



 

 

، ایفسؿ، اشمع، امعرة، دبعارلنمح نب سیدی، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق

فملس وک ںیہن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف امنزفں وک اکی اسھت زپےتھ وہں نکیل اقمؾ زمدہفل ںیم )ہک فاہں رپ رغمب افر 

  اکی اسھت الم رک زپاھ( افر اس رفز امنز رجف وک فتق ےک ومعمؽ ےس لبق زپاھ۔امنز اشعء وک ااٹھک

 ہبیتق، ایفسؿ، اشمع، امعرة، دبعارلنمح نب سیدی، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 عمج ایک اجےئ؟امنزفں وک سک رطہقی ےس 

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 امنزفں وک سک رطہقی ےس عمج ایک اجےئ؟

     612    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين ب٩ رحیث، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ً٘بہ و ٣ح٤س ب٩ ابورح٠٣ة، َکیب، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

 ٣َ ُس ب٩ُِ أَبٔی رَحِ َبَة َو٣َُح٤َّ ِ٘ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ًُ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ ًَبَّإض أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ ٠ََة 

َٓهُ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَز ًَ َّی اہللُ  َٚ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ١ِ أَهَِزا ُ٘ ٥َِٟ َي َبا٢َ َو َٓ َب ٧َز٢ََ  ٌِ ا أَتَی اٟظِّ َّ٤٠َ َٓ َة  َٓ ٩ِ٣ٔ َْعَ

ََلةُ أَ  ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ ََلَة  ُه اٟؼَّ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا  ّٔ ٔٔی َ ُوُؿوئّا َخ أ َتَوؿَّ َٓ  ٕ ٠َِیهٔ ٩ِ٣ٔ إَٔزاَوة ًَ ََٓؼَِِبُت  ا٢َ  َٗ ٤َِٟاَئ  َة ا َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ا أَتَی ا َّ٤٠َ َٓ  ََ ٣َا٣َ

 ِِ ٤َِٟ َّی ا ََلةٔ ٤ََٟٔواٗٔیتَٔهاَػل ١ُ اٟؼَّ ـِ َٔ َ ٌَٔظائ ِٟ َّی ا َُٟه٥ِ ث٥َُّ َػل  زَٔب ث٥َُّ ٧َزًَُوا رَٔحا

، رکبی، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ااسہم نب زدی 

 

نیسح نب رحثی، ایفسؿ، اربامیہ نب ہبقع ف دمحم نب اوبرحملة

ےنپ ارماہ الھٹبای اقمؾ رعافت ےس سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ےس انس ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک ا

ںیم  اھگیٹ ںیم ےچنہپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشیپب ایک افر اپین ےس ااجنتسء رکےن اک ذترکہ ںیہن رفناای۔ ااسہم ےن رفناای ہک

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکلہ اس فوض رفناای ںیم ےن رعض ایک ای ےن زیکشمہ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افرپ اپین ڈاال

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اک فتق ےہ۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ زمدہفل ںیم چنہپ ےئگ وت امنز رغمب ادا



 

 

 اس ےک دعب امنز اشعء ادا رفنایئ۔ رفنایئ۔ رھپ ولوگں ےن اےنپ اےنپ اجکفے افوٹنں رپ ےچین ااتر ےئل

، رکبی، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

 نیسح نب رحثی، ایفسؿ، اربامیہ نب ہبقع ف دمحم نب اوبرحملة

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

  

 فتق رپ امنز ادا رکےن یک تلیضف

  افاقت اک ایبؿامنزفں ےک :   ابب

 فتق رپ امنز ادا رکےن یک تلیضف

     613    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، طٌبہ، وٟیس ب٩ ًیزار، ابو٤ًزو طیبانی :  راوی

یِ  ٌَ ِٟ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی ا َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٤ًَِزٕو أَِخبََر٧َا  ُت أَبَا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ زَارٔ 

ًَِبسٔ اہللٔ  ٔلَی َزارٔ  ارٔ َوأََطاَر إ ٔ اٟسَّ ث٨ََا َػاحُٔب َهٔذه و٢ُ َحسَّ ُ٘ ِیَبانٔیَّ َي ٥َ أَیُّ اٟظَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ

ِٟحَٔهازُ فٔی َسِٔی١ٔ اہللٔ  َِٟوأَٟسی٩ِٔ َوا تَٔها َوبٔزُّ ا ِٗ ًَلَی َو ََلةُ  ا٢َ اٟؼَّ َٗ الَی  ٌَ ََ ٔلَی اہللٔ  ١ٔ٤َ أََحبُّ إ ٌَ ِٟ زَّ َوَج١َّ ا ًَ   

رار، ا

 

 
وبرمعف ابیشین ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس اس رھگ فاےل ےن رعض ایک افر ااشرہ ایک رضحت رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، فدیل نب ع

دبعاہلل نب دوعسد ےک اکمؿ یک اجبن۔ ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک وکاسن لمع دخا وک زایدہ 

امنز ادا رکان )ینعی افؽ فتق رپ ادا رکان( دفرسے فادلنی ےک اسھت  دنسپ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اکی وت فتق رپ

نسح ولسک رکان )ینعی اؿ ےس تبحم رکان افر اؿ یک ااطتع رکان رشبہکیط فہ الخػ رشتعی مکح ہن رکںی( رسیتے راہ دخا ںیم اہجد 

 ان(۔رکان )ینعی افکر ےس ڑلان دخا ےک دنی ےک فاےطس ہن ہک داینفی عفن یک فہج ےس اہجد رک

رار، اوبرمعف ابیشین :  رافی

 

 
 رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، فدیل نب ع

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



 

 

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فتق رپ امنز ادا رکےن یک تلیضف

     614    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابو٣ٌاویہ، ابو٤ًزو، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

اؤیَ  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  سٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ هُ أَِخبََر٧َا  ٌَ ٤ِزٕو  َة ا٨ََّٟدعٔیُّ َس٤ٔ ًَ ٩ِ٣ٔ أَبٔی 

 ٔ ١ٔ٤َ أََحبُّ إ ٌَ ِٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَیُّ ا َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ وزٕ  ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ٔ ََلة ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ ا٢َ إ َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز لَی اہللٔ 

تَٔها ِٗ  َٟٔو

، اوبرمعف، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اوباعمفہی

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک دخافدن دقفس وک وکاسن لمع زایدہ دنسپ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فتق رپ امنز

 ۔ادا رکان افر فادلنی ےس نسح ولسک رکان افر راہ دخا ںیم اہجد رکان

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اوباعمفہی، اوبرمعف، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 فتق رپ امنز ادا رکےن یک تلیضف

     615    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حٜی٥ و ٤ًزو ب٩ یزیس، اب٩ ابوًسی، طٌبہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ترش :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  اََل َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیزٔیَس  ٜٔی٥ٕ َو ٩ًَِ أَبٔیهٔ  أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َح ٨ِ٤َُِٟترٔشٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ



 

 

٠ٌُٔو ُح َٓ ََلة  أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ َٓ ِحِٔی١َ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ رُشَ َّهُ کَاَ٪ فٔی ٣َِشحٔسٔ  ِبُس اہللٔ أ٧َ ًَ ا٢ َوُسل١َٔ  َٗ ٨ُِت أُوتٔزُ  ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َه١ِ  ا ی٨َُِتَوزُو٧َهُ 

 َّ ٥َ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َث  ا٣َٔة َوَحسَّ َٗ ٔ َس اِْل ٌِ ََ ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ َس اِْلََذأ٪ ؤِتْز  ٌِ ِت ََ ٌَ َّی ك٠ََ ٔ َحً ََلة ٩ًَِ اٟؼَّ هُ ٧َا٦َ 

٤ُِص  ُى َٟٔیِحٌَی اٟظَّ ِٔ َّی َوا٠َّٟ  ث٥َُّ َػل

ییحی نب میکح ف رمعف نب سیدی، انب اوبدعی، ہبعش، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم ےس رفاتی ےہ ہک فہ رمعف نب رشلیبح یک دجسم ںیم وموجد 

فرت زپھ راہ اھت رافی ےن اہک ہک ےھت ہک اس دفراؿ امنز یک ریبکت وہیئگ ولگ اؿ اک ااظتنر رفناےن گل ےئگ۔ اوہنں ےن رفناای ہک ںیم امنز 

دبعاہلل ےس وپاھچ ایگ سج فتق اذاؿ وہاجےئ وت فتق ادا رکان درتس ےہ۔ اوہنں ےن اہک یج اہں۔ اذاؿ وت ایک ہکلب ریبکت ےک دعب یھب 

ں کت ہک وسرج درتس ےہ افر دحثی ایبؿ رفنایئ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس ےئگ اہی

 (ولطع وہایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپیھ۔ )ہی اافلظ ییحی ےک ایبؿ رکدہ ںیہ

 ییحی نب میکح ف رمعف نب سیدی، انب اوبدعی، ہبعش، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم :  رافی

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

  

 وج صخش امنز زپانھ وھبؽ اجےئ اس اک ایبؿ

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش امنز زپانھ وھبؽ اجےئ اس اک ایبؿ

     616    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

٠َِیهٔ َو أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٥َ ٩ِ٣َ ٧َٔسَی َػََلّة ُٗتَِیَبُة  َس٠َّ

هَا ٠ُِیَؼ٠َِّها إَٔذا َذََکَ َٓ 

فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش امنز زپانھ وھبؽ ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 



 

 

اجےئ وت سج فتق اس وک اید آےئ اس فتق امنز زپھ ےل افر سج صخش وک دنین آاجےئ ای اس رپ تلفغ اھچ اجےئ وت سج فتق اس وک 

 اید آےئ وت فہ امنز اس وک زپھ انیل اچےیہ۔

 ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن :  رافی

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

  

 ارگ وکیئ صخش امنز ےک فتق وسات رہ اجےئ وت ایک رکے

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش امنز ےک فتق وسات رہ اجےئ وت ایک رکے

     617    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، یزیس، ححاد، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

 ٔ ا٢َ ُسل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا َححَّاْد اِْلَِحَو٢ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس  َسَة  ٌَ َّی اہللُ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ُُٗس  ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ َیزِ هَا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  اَرتَُها أَِ٪ ُيَؼ٠َِّیَها إَٔذا َذََکَ َّٔ َٛ ا٢َ  َٗ ٨ًََِها   ١ُُٔ ِِ ََلةٔ أَِو َي  ٩ًَِ اٟؼَّ

دیمح نب دعسمة، سیدی، اجحج، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفناای ایگ اےسی 

س یک اجبن ےس فہ صخش تلفغ ںیم زپ اجات ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن صخش ےک ابرے ںیم وج ہک امنز ےس وس اجات ےہ ای ا

 رفناای اس اک افکرہ یہی ےہ ہک سج فتق یھب اس وک اید آےئ وت فہ امنز زپھ ےل۔

 دیمح نب دعسمة، سیدی، اجحج، اتقدہ، اسن :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ارگ وکیئ صخش امنز ےک فتق وسات رہ اجےئ وت ایک رکے

     618    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، ًبساہلل ب٩ رباح، ابوٗتازہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٗتَِیَبُة  وا ٨٠َّٟٔٔيیِّ  أَِخبََر٧َا  ا٢َ َذََکُ َٗ َتاَزَة  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َربَإح  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ َّی اہللُ  َحسَّ َػل

یُم  رِفٔ ٤ََّا اٟتَّ یْم إ٧ٔ رِفٔ ََ  ٔ َِٟیَص فٔی ا٨َِّٟو٦ َُّه  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٔ ََلة ٩ًَِ اٟؼَّ ٥َ ٧َِو٣َُه٥ِ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ٥ِ َػََلّة أَِو ٧َا٦َ  ًَ ُٛ إَٔذا ٧َٔسَی أََحُس َٓ َوةٔ  َ٘ َی ِٟ فٔی ا

هَا ٠ُِیَؼ٠َِّها إَٔذا َذََکَ َٓ ٨َِها  ًَ 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحات احصہب رکاؾ ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ہبیتق، امحد نب زدی، باتب، دبعاہلل نب رابح، اوباتقدہ

 ںیم اانپ وسان افر اس فہج ےس امنز اک فتق لکن اجےن ےک ےلسلس ںیم رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دنین آاجےن

 یک احتل ںیم ےہ ہک امنز ہن زپےھ افر اجؿ وبھج رک امنز اک فتق ںیم یسک مسق یک وکیئ ربایئ ںیہن ےہ الص وصقر)افر انگہ( وت اجےنگ

اکنؽ دے افر امنز اضق رکے۔ سج فتق مت ںیم ےس وکیئ صخش وھبؽ اجےئ ای اس وک دنین آاجےئ وت سج فتق اید آاجےئ وت ایس فتق 

 امنز زپھ ےل۔

 ہبیتق، امحد نب زدی، باتب، دبعاہلل نب رابح، اوباتقدہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش امنز ےک فتق وسات رہ اجےئ وت ایک رکے

     619    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ٣بارک، س٠امی٪ ب٩ ٣ِيرة، ثابت، ًبساہلل ب٩ رباح، ابوٗتازہسویس ب٩ نَر، ًبساہلل و  :  راوی

 ٔ ٤ُِِٟٔيَرة َ٪ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ َوهَُو اب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َربَإح أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ ثَابٕٔت   



 

 

 َٗ َتاَزَة  َٗ ٥َِٟ ٩ًَِ أَبٔی  یُم ٓٔی٩ِ٤َ  رِفٔ ٤ََّا اٟتَّ یْم إ٧ٔ رِفٔ ََ  ٔ َِٟیَص فٔی ا٨َِّٟو٦  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََلَة  ا٢َ  يَُؼ١ِّ اٟؼَّ

ََٟها ی حٔيَن ی٨َِتَبٔهُ  ََلةٔ اِْلَُِخَ ُت اٟؼَّ ِٗ َّی َیحٔیَئ َو  َحً

ریغمة، باتب، دبعاہلل نب رابح، اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع وسدی نب رصن، دبعاہلل ف انب ابمرک، امیلسؿ نب 

ےئ ای فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک وسےن یک احتل ںیم یسک مسق اک وکیئ وصقر )ای انگہ( ںیہن ےہ ارگ امنز ںیم یسک مسق یک وکیئ اتریخ وہ اج

یئ صخش امنز )اجؿ وبھج رک ہن زپےھ( یتح ہک ایلگ امنز اک فتق وہ اجےئ افر فہ صخش امنز اضق وہ اجےئ الص وصقر )افر انگہ وت ہی ےہ( وک

 (وہش دنم وہ )ینعی اجےنگ یک احتل ںیم وہ

 وسدی نب رصن، دبعاہلل ف انب ابمرک، امیلسؿ نب ریغمة، باتب، دبعاہلل نب رابح، اوباتقدہ :  رافی

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

  

 وج امنز دنین یک احتل ںیم اضقوہ اجےئ وت اس وک اےلگ دؿ فتق رپ زپھ ےل

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 وج امنز دنین یک احتل ںیم اضقوہ اجےئ وت اس وک اےلگ دؿ فتق رپ زپھ ےل

     620    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ابوزاؤز، طٌبہ، ثابت ب٨انی، ًبساہلل ب٩ رباح، ابوٗتازہ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٨َُِِٟانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َتاَزَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  سٔ اہللٔ ب٩ِٔ َربَإح 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ٤ُِص  ِت اٟظَّ ٌَ َّی ك٠ََ ٔ َحً ََلة ٩ًَِ اٟؼَّ ا ٧َا٣ُوا  َّ٤َٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ٔ ٔس ٟ َِ ِٟ ٥ِ ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ٠ُِیَؼ٠َِّها أََحُس تَٔهآَ ِٗ  َو

رمعف نب یلع، اوبداؤد، ہبعش، باتب انبین، دبعاہلل نب رابح، اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج 

 فتق ولگ وس ےئگ ےھت امنز رجف ےس اہیں کت ہک ولطع آاتفب وہایگ وت اراشد رفناای لک اس امنز وک اےنپ فتق رپ زپھ انیل۔



 

 

  یلع، اوبداؤد، ہبعش، باتب انبین، دبعاہلل نب رابح، اوباتقدہرمعف نب :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 وج امنز دنین یک احتل ںیم اضقوہ اجےئ وت اس وک اےلگ دؿ فتق رپ زپھ ےل

     621    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساَلًلی اب٩ واػ١ ب٩ ًبساَلًلی، يٌلی، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، زہزی، سٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ لَی  ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ًِلَی ب٩ُِ َوأػ١ٔ ب٩ِٔ  َ ِبُس اِْل ًَ ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   َٙ ب٩ُِ إِٔسَح

ََٓؼ١ِّ إَٔذا ذَ  ََلَة  ٥َ إَٔذا َنٔشیَت اٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ و٢ُ أ٥َِٔٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ُ٘ الَی َي ٌَ ََ إٔ٪َّ اہلَل  َٓ َت  ََکِ

 َ ِبُس اِْل ًَ ا٢َ  َٗ ی  ََلَة ٟٔٔذَِکٔ ااٟؼَّ لَی ٣ُِدَتََرّ ٌِ ث٨ََا بٔهٔ َي  ًِلَی َحسَّ

دبعاالیلع انب فالص نب دبعاالیلع، یلعی، دمحم نب ااحسؼ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

دخافدن دقفس ےن رفناای  فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت امنز وھبؽ اجؤ وت ںیہمت بج اید آاجےئ وت اس فتق زپھ ول اس ےئل

 ےہ ہک مت امنز وک اس فتق زپھ ول ہک سج فتق فہ اید آاجےئ۔

 دبعاالیلع انب فالص نب دبعاالیلع، یلعی، دمحم نب ااحسؼ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 وج امنز دنین یک احتل ںیم اضقوہ اجےئ وت اس وک اےلگ دؿ فتق رپ زپھ ےل

     622    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ب٩ سواز ب٩ اسوزب٩ ٤ًزو، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهاأَِخبََر٧َا  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یُو٧ُُص  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ٤ًَِزٕو  ٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز از ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َسوَّ ٩ًَِ َس ٕب 

ا٢َ ٩ِ٣َ ٧َٔسَی َػ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َُِٟشیَّٔب  الَی ا ٌَ ََ إٔ٪َّ اہلَل  َٓ َها  ٠ُِیَؼ٠َِّها إَٔذا َذََکَ َٓ ََلّة 

ی ََلَة ٟٔٔذَِکٔ ا٢َ أ٥َِٔٗ اٟؼَّ َٗ 

رضحت روسؽ رکمی  رمعف نب وساد نب اوسدنب رمعف، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک

وھبؽ اجےئ وت اس وک اس فتق زپھ ےل سج فتق اس وک فہ امنز اید آےئ ویکہکن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش امنز 

 دخافدن دقفس ےن رفناای ےہ ہک مت امنز وک ریمی اید ےک فتق زپھ ول۔

 رمعف نب وساد نب اوسدنب رمعف، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 وج امنز دنین یک احتل ںیم اضقوہ اجےئ وت اس وک اےلگ دؿ فتق رپ زپھ ےل

     623    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہسویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٤ٌ٣ز، زہزی،  :  راوی

٤َُِٟشیَّ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔب 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ٧َٔسَی َػََلّة  َّی اہللُ  ٠ُُِٗت ٠ٟٔزُّهِزٔیِّ اہللٔ َػل ی  َِکَ ََلَة ٠ٟٔذِّ و٢ُ أ٥َِٔٗ اٟؼَّ ُ٘ الَی َي ٌَ ََ إٔ٪َّ اہلَل  َٓ َها  ٠ُِیَؼ٠َِّها إَٔذا َذََکَ َٓ

 ٔ ََلة ائُٔت ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٔ ِٟ َضی ا ِ٘ َٕ يُ َِٜی ٤ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  أََها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٜذا رَقَ  َه

، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسدی نب رصن، دبع اہلل

اراشد رفناای ہک وج صخش یسک فتق یک امنز زپانھ وھبؽ اجےئ وت اس وک اچےیہ ہک سج فتق اید آےئ وت ایس فتق اس فتق یک امنز زپھ 



 

 

ف سج فتق ہک مت وک اید آاجےئ۔ رضحت رمعم ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت زرہی ےس ےل ویکہکن اراشد ابری ےہ مت ولگ امنز اقمئ رک

درایتف ایک ہک وج ہک اس دحثی رشفی یک رفاتی رکےن فاےل ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس آتی رکہمی وک 

 ِرکِی( زپاھ ےہ۔ اوہنں ےن

 

 رِکِی( ےہ۔)  رفناای یج اہں افر روہشر رقاتایس رطہقی ےس التفت رفناای ےہ ینعی اس ظفل وک )ِل

 

 ِل

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اضقء امنز وک سک رطہقی ےس زپاھ اجےئ؟

 افاقت اک ایبؿامنزفں ےک  :   ابب

 اضقء امنز وک سک رطہقی ےس زپاھ اجےئ؟

     624    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابواحوؾ، ًلاء ب٩ سائب، یزیس ب٩ ابو٣زی٥ :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  یِّ  ٔ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ بَُزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی ٣َزَِی٥َ  ائٔٔب  اٟشَّ

ِبٔح ٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ ا کَاَ٪ فٔی َوِجهٔ اٟؼُّ َّ٤٠َ َٓ ِی٠َّة  َٟ ی٨َِا  أرَِسَ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َسرَفٕ  ًَ َّی اہللُ  ٨ََٓ َػل  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َو٧َا٦َ  َػل

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٠َِی٨َا  ًَ ِت  ٌَ ِس ك٠ََ َٗ ٤ِٔص  ٥ِ٠َ َيِشتَِیِ٘ٔى إَٔلَّ بٔاٟظَّ َٓ َّی ا٨َّٟاُض  أَذََّ٪ ث٥َُّ َػل َٓ  ٪َ ٤َُِٟؤذِّ ٥ََّ٠ ا

َّی بٔا٨َّٟأض  ََٓؼل ا٦َ  َٗ َ أ َٓ ٔ ث٥َُّ أ٣َََزُه  ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ًَةُ  اٟزَّ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ ََ َّی  ث٨ََا ب٤َٔا هَُو کَائ٩ْٔ َحً  ث٥َُّ َحسَّ

انہد نب رسی، اوباوحص، اطعء نب اسبئ، سیدی نب اوبرممی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس فہ رفناےت ےھت ہک مہ 

ؾ رات ےتلچ رےہ سج فتق حبص اک فتق ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ اکی رفس ںیم ےھت ہک مہ ولگ امت

وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہھٹ ےئگ افر وس ےئگ افر ولگ یھب وس ےئگ۔ رھپ فہ ولگ دنین ےس دیبار ںیہن وہےئ نکیل سج فتق 

 ؤمذؿ وک مکح رفناای وسرج ولطع وہایگ وت اس یک زیتی ےس ولگ دنین ےس دیبار وہےئگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اس ےن اذاؿ دی رھپ امنز رجف یک دف رتعک ںیتنس زپںیھ امنز رجف ےس لبق رھپ ؤمذؿ وک مکح رفناای۔ اس ےن ریبکت زپیھ رھپ آرضحنت 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپاھیئ۔ اس ےک دعب ایبؿ رفناای ہک مہ ےس وج وہاگ فہ مہ ولگ ایقتم کت رکےت رںیہ ےگ۔

 انہد نب رسی، اوباوحص، اطعء نب اسبئ، سیدی نب اوبرممی :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اضقء امنز وک سک رطہقی ےس زپاھ اجےئ؟

     625    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ہظا٦ زستوانی، ابوزبير، ٧آٍ ب٩ جبيرب٩ ٣ل٥ٌ، ابوًِیسة ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٣شٌوز

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ِسَتَوائٔیِّ  ٕ اٟسَّ ٩ًَِ هَٔظا٦ ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ   ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٧َآ

٠ًََِیهٔ َو  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ًَُِِیَسَة ب٩ِٔ  ِهز ٔ اٟوُّ ٩ًَِ َػََلة ُحبِٔش٨َا  َٓ َس٥ََّ٠ 

ٌَٔظائٔ  ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ َِرٔ َوا ٌَ ِٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوفٔی َسِٔی١ٔ  َوا ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔسی ٧َِح٩ُ ٣َ ِٔ ٠ُِت فٔی َن ُ٘ َٓ ًَلَیَّ   ََ ٔ اِطَتسَّ َذٟ َٓ

ا٦َ  َٗ ِهَز ث٥َُّ أَ َّی ب٨َٔا اٟوُّ ََٓؼل ا٦َ  َٗ َ أ َٓ ٥َ بََٔلَّل  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َّ اہللٔ  َّی ب٨َٔا ََٓؼل ََٓؼل ا٦َ  َٗ َِرَ ث٥َُّ أَ ٌَ ِٟ ی ب٨َٔا ا

وَ٪ ا ًَلَی اِْلَِرٔق ًَٔؼابَْة یَِذَُکُ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٠َِی٨َا  ًَ  َٖ ٌَٔظاَئ ث٥َُّ كَا ِٟ َّی ب٨َٔا ا ََٓؼل ا٦َ  َٗ زَٔب ث٥َُّ أَ ِِ ٤َ ِٟ ٥ِ ا ُٛ زَّ َوَج١َّ َُيِرُ ًَ  ہللَ 

 ریبجنب معطم، اوبدیبعة نب دبع اہلل، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ وسدی نب رصن، دبع اہلل، اشہؾ دوتساین، اوبزریب، انعف نب

ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ارماہ )زغفہ ازحاب ہک سج وک زغفہ دنخؼ یھب ےتہک ںیہ( ےھت وت مہ ولگ رفک 

 ےئگ )بلطم ہی ےہ ہک رشمنیک ےن مہ وک تلہم ہن دی( امنز رہظ افر امنز

 

رصع افر امنز رغمب ےس افر امنز اشعء ےس ریمے دؽ  دی 

رپ ہی ابت تہب دشدی سگری )ینعی امنزفں اک اضق وہان ھجم رپ تہب زایدہ اشؼ سگرا( نکیل ںیم ےن دؽ یہ دؽ ںیم ہی ابت  یہ ہک مہ ولگ 

اس فہج ےس مہ وک رھبفہس ےہ ہک وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ںیہ افر مہ ولگ راہ دخا ںیم ےلکن وہےئ ںیہ )

دخافدن دقفس امہری رگتف ہن رکںی ےگ( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت البؽ وک مکح رفناای اوہنں ےن ریبکت  یہ آپ 



 

 

 اوہنں ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رصع زپیھ۔ رھپ اوہنں ےن ریبکت  یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رغمب زپیھ رھپ

ریبکت  یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز اشعء زپیھ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں یک اجبن وتہج 

 رفنایئ افر رفناای )اس فتق( رفےئ زنیم رپ مت ولوگں ےک العفہ وکیئ ایسی امجتع ںیہن ےہ وج اید ایہل ںیم وغشمؽ وہ۔

 ، دبعاہلل، اشہؾ دوتساین، اوبزریب، انعف نب ریبجنب معطم، اوبدیبعة نب دبعاہلل، دبعاہلل نب دوعسدوسدی نب رصن :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اضقء امنز وک سک رطہقی ےس زپاھ اجےئ؟

     626    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی، یزیس ب٩ ٛشا٪، ابوحاز٦، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٍَ ٩ِ أَبٔی أَِخبََر٧َا َي ِس٨َا ٣َ ا٢َ َْعَّ َٗ هَُزیَِزَة 

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ُِص  ِت اٟظَّ ٌَ َّی ك٠ََ ٥ِ٠َ َنِشتَِیِ٘ٔى َحً َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔیأُِخِذ ک١ُُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ی اہللُ 

إٔ٪َّ َهَذا ٨ِ٣َز٢ْٔ حَ  َٓ َّی َسِحَسَتئِن ث٥َُّ َرُج١ٕ بَٔزأِٔض َراح٠َٔتٔهٔ  َ ث٥َُّ َػل أ ََٓتَوؿَّ ٤َِٟأئ  ًَا بٔا َس َٓ ٨َ٠ِا  ٌَ َٔ َٓ ا٢َ  َٗ ِیَلاُ٪  ٧َا ٓٔیهٔ اٟظَّ رَضَ

َساةَ  َِ ِٟ َّی ا ََٓؼل ََلةُ   أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ

فملس ےک ارماہ  وقعیب نب اربامیہ، ییحی، سیدی نب اسکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

ےھت ہک مہ ولگ رفس ںیم اکی ہگج رہھٹ ےئگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مت ںیم ےس رہ صخش وک اچےیہ ہک 

اےنپ افٹن اک رس ڑکپے رےھک )افر فہ صخش اس ہگج ےس آےگ ڑبھ اجےئ( اس ےئل ہک ہی فہ ہگج ےہ ہک سج ہگج اطیشؿ مہ ولوگں 

راہ افر اطیشؿ ےن آرخاکر مہ ولوگں یک امنز اضق رکا دی۔ اوبرہریہ ےن رفناای ہک مہ ولوگں ےن ایس رطہقی ےس ایک رھپ آپ یلص ےک اپس 

فملس  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین بلط رفناای افر فوض رفناای افر دف رتعک )تنس رجف( ادا رفناںیئ رھپ ریبکت وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

  زپیھ۔ےن امنز رجف



 

 

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، سیدی نب اسکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اضقء امنز وک سک رطہقی ےس زپاھ اجےئ؟

     627    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوًاػ٥ خظیع ب٩ ارص٦، یحٌی ب٩ حشا٪، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ٧آٍ ب٩ جبير :  راوی

ازُ ب٩ُِ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٦َ ًَأػ٥ٕ ُخَظِیُع ب٩ُِ أرَِصَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَبُو  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َس٤َ٠ََة 

َُٟه ٩ِ٣َ َیک٠َِؤُ  ا٢َ فٔی َسرَفٕ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٕ ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٩ًَِ َػََلةٔ ٧َآ َُٗس  ِی٠ََة ََل ٧َزِ ٧َا ا٠َّٟ

َب١َ ٣َِل  ِ٘ اِسَت َٓ ا٢َ بََٔل٢ْ أ٧ََا  َٗ ِبٔح  ئُوا ث٥َُّ اٟؼُّ ا٢َ َتَوؿَّ َ٘ َٓ ا٣ُوا  َ٘ َٓ ٤ِٔص  َوُه٥ِ رَحُّ اٟظَّ َ٘ َّی أَِي ًَلَی آَذا٧ٔه٥ِٔ َحً َب  َٓرُضٔ ٤ِٔص  ٍَ اٟظَّ ٠َ

ِحزَ  َٔ ِٟ ِوا ا ٔ ث٥َُّ َػ٠َّ ِحز َٔ ِٟ ًَِی ا ٌَ ِٛ ِوا َر َتئِن َوَػ٠َّ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل  أَذََّ٪ بََٔل٢ْ 

، رمعف نب دانیر، انعف نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل نادج ےس اوباعا  شیشخ نب ارصؾ، ییحی نب اسحؿ، امحدنب ہملس

انس ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رفس ںیم اراشد رفناای ہک دھکی ول آج یک رات وکؿ صخش مہ ولوگں یک افحتظ رکے 

ںیکس۔ البؽ ےن رفناای ہک ںیم اس ابت اک دایھؿ روھکں اگ۔ اس ےک اگ ینعی ااسی ہن وہ ہک مہ ولگ امنز رجف ےک فتق دنین ےس دیبار ہن وہ

دعب اوہنں ےن رشمؼ یک اجبن رہچہ ایک وت اؿ ےک اکؿ رپ تلفغ اھچ یئگ سج فتق وسرج ولطع وہا وت فہ ولگ دنین ےس دیبار وہےئ افر 

اذاؿ دی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف ڑھکے وہ ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ولگ فوض رکف۔ رھپ البؽ ےن 

 رتعک زپیھ رھپ بس ولوگں ےن دف دف رتعک )تنس رجف( زپںیھ رھپ امنز رجف زپیھ۔

 اوباعا  شیشخ نب ارصؾ، ییحی نب اسحؿ، امحدنب ہملس، رمعف نب دانیر، انعف نب ریبج :  رافی

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

  



 

 

 امنزفں ےک افاقت اک ایبؿ :   ابب

 اضقء امنز وک سک رطہقی ےس زپاھ اجےئ؟

     628    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، حبا٪ ب٩ ہَل٢، حِیب، ٤ًزو ب٩ ہز٦، جابزب٩ زیس، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َجابٔز  ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َهز٦ٔ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا َحِٔیْب  ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ هََٔل٢ٕ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ا٢َ أَبُو  َٗ ًَبَّإض   اب٩ِٔ 

ِت  ٌَ َّی ك٠ََ ٥ِ٠َ َيِشتَِیِ٘ٔى َحً َٓ َض  ٥َ ث٥َُّ َْعَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟخ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِت  أَِز ٌَ َٔ ََ َّی اِر ٥ِ٠َ ُيَؼ١ِّ َحً َٓ َها  ـُ ٌِ ََ ٤ُِص أَِو  اٟظَّ

ُِٟوِسَلی َّی َوهَٔی َػََلةُ ا ََٓؼل ٤ُِص   اٟظَّ

اوباعا ، ةحؿ نب الہؽ، بیبح، رمعف نب رہؾ، اجربنب زدی، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

وہےئ رھپ اکی ہگج ایقؾ رفناای )وت ولگ وس ےئگ( رھپ دنین ےس دیبار ںیہن وہےئ۔ اہیں کت فآہل فملس رات ےک آرخی ہصح ںیم رفاہن 

ہک وسرج ولطع وہایگ ای اس اک ھچک ہصح رظن آےن اگل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ںیہن زپیھ یتح ہک وسرج دنلب وہےن اگل رھپ 

ی( ینعی درایم
َ
غ
ْ
ص

ُ
 
ْ
ؿ فایل امنز ےہ ہک سج اک ذترکہ رقآؿ رکمی ںیم رفناای ایگ ےہ ذموکرہ ابال دحثی ےس امنز زپیھ افر یہی فہ )ََصَ ُة ال

ی( رجف یک امنز ےہ۔
َ
غ
ْ
ص

ُ
 
ْ
 ولعمؾ وہا ہک )ََصَ ُة ال

 اوباعا ، ةحؿ نب الہؽ، بیبح، رمعف نب رہؾ، اجربنب زدی، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ : ابب

 اذاؿ یک ادتباء افر اترخی اذاؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اذاؿ یک ادتباء افر اترخی اذاؿ

     629    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جزیخ، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ و ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، اب٩  :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  اََل َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٌٔی١َ َوإٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ِخبََرنٔی ٧َآ

ٔس٣ُ  َٗ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ حٔيَن  و٢ُ کَاَ٪ ا ُ٘ َّهُ کَاَ٪ َي َتک٤َُّ٠َوا ٤ًََُز أ٧َ َٓ َِٟیَص ی٨َُازٔی بَٔها أََحْس  ََلَة َو َیَتَحی٨َُّوَ٪ اٟؼَّ َٓ وَ٪  ٌُ ٤َِٟسٔی٨ََة َیِحَت٤ٔ وا ا

 ١ََِ ٧ّا ٣ٔ ُه٥ِ ب١َِ رَقِ ـَ ٌِ ََ ا٢َ  َٗ ُٗؤض ا٨ََّٟؼاَری َو ١ََِ ٧َا ُٗوّسا ٣ٔ ُه٥ِ اتَّدُٔذوا ٧َا ـُ ٌِ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ  ََ ٔ ا٢َ  َیِو٣ّا فٔی َذٟ َ٘ َٓ َِٟیُهوزٔ  ٔ٪ ا ٤ًَُزُ رَقِ

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََلةٔ  َُوَ٪ َرُجَّل ی٨َُازٔی بٔاٟؼَّ ٌَ ٨ًَِهُ أََوََل َتِب ٔ َرضَٔی اہللُ  ََلة ٔ بٔاٟؼَّ ٨َاز َٓ  ٥ُِٗ  ٥َ یَا بََٔل٢ُ 

 ہک سج فتق الہ االسؾ دمہنی ونمرہ ےچنہپ وت دمحم نب اامسلیع ف اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ

فہ ولگ )امنز ےک( فتق اک ادنازہ اگل رک )دجسم( آےت ےھت اؿ ںیم ےس وکیئ اصبح امنز ےک فتق ےک ےئل یسک مسق یک اکپر ای آفاز 

 اجےئ( وت ضعب ےن ںیہن اگلےت ےھت۔ اکی دؿ اوہنں ےن اس ےلسلس ںیم وگتفگ یک )ینعی امنز ےک ےئل سک رطہقی ےس االعؿ فریغہ ایک

اکی دفرسے ےس اہک ہک اس ےک ےئل اکی انوقس ایتر رکول افر ضعب ےن وشمرہ دای ہک مت ولگ وہید یک رطح اک اکی ھکنس انب ول۔ 

رضحت رمع ےن رفناای ہک اس یک ایک رضفرت ےہ؟ ایک مت ولگ یسک اکی صخش وک امنز ےک اکپرےن ےک فاےطس ںیہن جیھب ےتکس؟ ہی ابت نس 

 ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے البؽ مت اھٹ ڑھکے وہ افر امنز ےک فاےطس آفاز دف افر انمدی رکف۔رک روس

 دمحم نب اامسلیع ف اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 املکت اذاؿ دف دف رمہبت ےنہک ےس قلعتم

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 املکت اذاؿ دف دف رمہبت ےنہک ےس قلعتم



 

 

     630    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟوہاب، ایوب، ابوَٗلبة، ا٧ص :  راوی

ُٗتَِیَبةُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوهَّأب  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٠ًََِیهٔ ب٩ُِ َس َّی اہللُ  ل

ا٣َةَ  َٗ ٔ ٍَ اِْلََذاَ٪ َوأَِ٪ یُوتَٔز اِْل َٔ ٥َ أ٣َََز بََٔلَّل أَِ٪ َيِظ  َوَس٠َّ

، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن املکت اذاؿ دف دف رمہبت ہبیتق نب دیعس، دبعاولاہب، اوی

 

ة
ی 
ب، اوبالق

و ة( ےک ہلمج ےک ہی ہلمج دف رمہبت انہک
لٰ َ
ّ
ض
ل

ِ ا

 

َ َم

 

 ےہ اچےیہ ےنہک اک افر ریبکت ےک املکت وک اکی اکی رمہبت ےنہک اک مکح رفناای۔ العفہ )دَق ف

 ےسیج ہک دفرسی رفاتی ےہ۔

، اسن :  رافی

 

ة
ی 
 ہبیتق نب دیعس، دبعاولاہب، اویب، اوبالق

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 املکت اذاؿ دف دف رمہبت ےنہک ےس قلعتم

     631    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، طٌبہ، ابوجٌرف، ابو٣َىی، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب رَفٕ  ٌِ ثَىٔی أَبُو َج ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ا٢َ کَاَ٪ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  َّی  ى ََ ٤ُِٟ ی ا

ََ اِْلََذاُ٪  َّ ا٣َُة ٣َزَّّة ٣َزَّّة إَٔلَّ أ٧َ َٗ ٔ َِىَی َواِْل ىَی ٣َ َِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ ًَ َّی اہللُ  ًَِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس ًَلَی  َٗ ََلةُ  ا٣َِت اٟؼَّ َٗ ِس  َٗ و٢ُ  ُ٘ ََ

ََلةُ  ا٣َِت اٟؼَّ َٗ 

فر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اذاؿ دف دف رمہبت رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، اوبرفعج، اوبینثم، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک د



 

 

و ة( وک دف رمہبت انہک رضفری ےہ۔
لٰ َ
ّ
ض
ل

ِ ا

 

َ َم

 

 یھت افر ریبکت اکی اکی رمہبت یھت نکیل ہلمج )دَق ف

 رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، اوبرفعج، اوبینثم، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 اذاؿ ںیم دفونں ےملک اہشدت وک یکلہ آفاز ےس ےنہک ےس قلعتم

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ںیم دفونں ےملک اہشدت وک یکلہ آفاز ےس ےنہک ےس قلعتم

     632    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َرشب٩ ٣ٌاذ، ابزاہی٥، اب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابو٣حذورہ :  راوی

َٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا ٔ ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ثَىٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ َوهَُو اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ اذ ٌَ ًَِبُس ٣َ  أَِخبََر٧َا َرِٔشُ ب٩ُِ ٣ُ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِحُذوَرَة 

 َ أ َٓ َسُه  ٌَ ِٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی ٣َِحُذوَرَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ی  ٔ َوَجسِّ زٔیز ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ا  ّٓ ا رَحِ ّٓ ٠ًََِیهٔ اِْلََذاَ٪ رَحِ َِٟقی 

١َُِ أََذا٨َٔ٧ا هََذا  ََٟه إَٔلَّ اہللُ ٣َزََّتئِن أَِطهَ إٔبَِزاهٔی٥ُ هَُو ٣ٔ ٔ بَرُ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َٗ ًَلَیَّ  َٟهُ أًَِٔس  ّسا ٠ُُِٗت  ُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ

َُٟه أَِطَهُس أَِ٪ ََل  ٍُ ٩ِ٣َ َحِو ِؤت ُيِش٤ٔ ََ اٟؼَّ ٔ ا٢َ ََٔؼِوٕت زُوَ٪ َذٟ َٗ ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ ٣َزََّتئِن ث٥َُّ  َه إَٔلَّ اہللُ ٣َزََّتئِن أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ  إ

بَرُ اہللُ أَ  ِٛ ََلٔح ٣َزََّتئِن اہللُ أَ َٔ ِٟ ًَلَی ا ََلةٔ ٣َزََّتئِن وَیَّ  ًَلَی اٟؼَّ َه إَٔلَّ اہللُ َرُسو٢ُ اہللٔ ٣َزََّتئِن َویَّ  َٟ ٔ بَرُ ََل إ ِٛ 

 دبعاکلمل نب اوبدخمفرہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رشبنب اعمذ، اربامیہ، انب دبعازعلسی نب

اؿ وک الھٹبای افر اکی اکی رحػ رکےک اذاؿ یک میلعت دی۔ اربا میہ ےن ایبؿ ایک ہک وج ہک اس دحثی ےک رفاتی رکےن فاےل ںیہ ہک 

ںیم وہا رکیت یھت۔ رضحت ریشب نب اعمذ ےن رفناای ہک ںیم ےن فہ اس مسق یک اذاؿ یھت ہک سج رطح یک اذاؿ مہ ولوگں ےک زناہن 
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 رشبنب اعمذ، اربامیہ، انب دبعازعلسی نب دبعاکلمل نب اوبذحمفرہ :  رافی

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

  

 اذاؿ ےک املکت یک دعتاد

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک املکت یک دعتاد

     633    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣حيریز، ابو٣حذورہسویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی، ًا٣ز ب٩ ًبساٟواحس، ٣ٜحو٢،  :  راوی

 ٔ َِٟواح ًَِبٔس ا ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َیِحٌَی  ا٦ ٩ًَِ َه٤َّ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َُِٜحو٢ْ  ٔس َحسَّ

٩ًَِ أَبٔی ٣َِحُذوَرَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ   ٕ َة ب٩ِٔ ٣َُحيِرٔیز ًَرِشَ  ٍَ ا٣َُة َسِب َٗ ٔ َة ک٤َٔ٠َّة َواِْل ًَرِشَ  ٍَ ا٢َ اِْلََذاُ٪ َِٔش َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ةَ  ًَرِشَ  ٍَ َة ک٤َٔ٠َّة َوَسِب ًَرِشَ  ٍَ َها أَبُو ٣َِحُذوَرَة َِٔش ًَسَّ  ک٤َٔ٠َّة ث٥َُّ 

ؽ، دبعاہلل نب ریحمسی، اوبدخمفرہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی وسدی نب رصن، دبع اہلل، امہؾ نب ییحی، اعرم نب دبعاولادح، وحکم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اذاؿ ےک اسین املکت افر ریبکت ےک رتسہ املکت الھکسےئ اس ےک دعب رضحت اوبذحمفرہ ےن 

 ذموکرہ املکت وک اسین افر رتسہ امشر رفناای۔

 ییحی، اعرم نب دبعاولادح، وحکمؽ، دبعاہلل نب ریحمسی، اوبذحمفرہوسدی نب رصن، دبعاہلل، امہؾ نب  :  رافی

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

  

 اذاؿ سک رطہقی ےس دی اجےئ؟



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ سک رطہقی ےس دی اجےئ؟

     634    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ًا٣ز اَلحو٢، ٣ٜحو٢، ًبساہلل ب٩ ٣حيریز، ابو٣حذورہ :  راوی

 ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  اِْلَِحَو٢ٔ 

ا٢َ اہللُ  َ٘ َٓ ٥َ اِْلََذاَ٪  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ََّ٠ًَىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِحُذوَرَة   ٕ بَرُ ٣َُحيِرٔیز ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ  أَ

ُ٘ أَِطَهُس أَِ٪ ََل  َی َٓ وزُ  ٌُ ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ ث٥َُّ َي ََٟه إَٔلَّ اہللُ أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ ََٟه إَٔلَّ اہللُ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ ََٟه إَٔلَّ اہللُ أَِطَهُس  إ ٔ و٢ُ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ

ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ أَِط  ََٟه إَٔلَّ اہللُ أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ ًَلَی أَِ٪ ََل إ ٔ وَیَّ  ََلة ًَلَی اٟؼَّ ٔ وَیَّ  ََلة ًَلَی اٟؼَّ ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ وَیَّ  َهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ

ََٟه إَٔلَّ اہللُ  ٔ بَرُ ََل إ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ َ ََلحٔ اہللُ أ َٔ ِٟ ًَلَی ا ََلحٔ وَیَّ  َٔ ِٟ  ا

سی، اوبدخمفرہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذنب اشہؾ، اعرم االوحؽ، وحکمؽ، دبعاہلل نب ریحم

 ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اذاؿ اس رطہقی ےس الھکسیئ

 ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذنب اشہؾ، اعرم االوحؽ، وحکمؽ، دبعاہلل نب ریحمسی، اوبذحمفرہ :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ سک رطہقی ےس دی اجےئ؟

     635    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ حش٩ و یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابو٣دسورة، ًبساہلل ب٩  :  راوی



 

 

 ٣ْحیز

ا٢َ َحسَّ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  اََل َحسَّ َٗ ُه  َٟ ُى  ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ ُٕ ب٩ُِ َس َِٟحَش٩ٔ َویُوُس ٔ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ثَىٔی 

 ٔ ٕ أَِخبََرُه َوکَاَ٪ یَت ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َُحيِرٔیز ًَ َٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َِحُذوَرَة أَ٪َّ  ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ا٢َ ًَ َٗ  ٔ ا٦ ٔلَی اٟظَّ زَُه إ َّی َجهَّ ٔ أَبٔی ٣َِحُذوَرَة َحً امّی فٔی حِٔحز

أَِخبََرنٔی أَ٪َّ أَبَا ٣َ  َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ َتأِذٔی٨ ی أَِ٪ أُِسأ٢ََ  َِ ٔ َوأَِخ ا٦ ٔلَی اٟظَّ ِّی َخارْٔد إ ٔن ِجُت فٔی َنرَفٕ َیا٢َ ْٔلَبٔی ٣َِحُذوَرَة إ َُٟه ََخَ ا٢َ  َٗ ِحُذوَرَة 

ٔف  ٌِ ٨َُّٜا بَٔب َّی َٓ ٠ََ٘ٔی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ح٨َُيِٕن  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٔ ِ٘ ٙٔ ح٨َُيِٕن ٣َ ی ٥َ فٔی ََطٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ اہللُ 

 ٔ ََلة ٥َ بٔاٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَذََّ٪ ٣َُؤذُِّ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ  ٔٙ ی ٔ ٔف اْٟطَّ ٌِ ٨َا  ََ ٌِ َش٤ٔ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َّی اہللُ ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش٤ٔ َٓ ُ بٔهٔ  ٜٔیهٔ َو٧َِهزَأ َو٨َ٠ِٔ٠ا ٧َِح َٓ ِّٜبُوَ٪  ٨ًَُِه ٣ُت٨ََ ٤َُِٟؤذِّٔ٪ َو٧َِح٩ُ  أَِرَس١َ َػِوَت ا َٓ ِوَت  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟؼَّ  

َّی  َِٟی٨َا َحً ٔ ِس إ َٗ ُت َػِوَتُه  ٌِ َّٟٔذی َس٤ٔ ٥َ أَی٥ُُِّٜ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨َا بَيَِن یََسیِهٔ  ِٔ َٗ ٔلَیَّ َو ِو٦ُ إ َ٘ ِٟ أََطاَر ا َٓ  ٍَ َٔ ََ اِر

٤ُِت  ُ٘ َٓ ََلةٔ  ِ٪ بٔاٟؼَّ أَذِّ َٓ  ٥ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ُه٥ِ َوَحَبَشىٔی  أَِرَس٠َُه٥ِ ک٠َُّ َٓ ُٗوا  أِذٔی٩َ َوَػَس ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟتَّ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟقی  َ أ َٓ

ََٟه إَٔلَّ  ٔ بَرُ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ ١ُِٗ اہللُ أَ ا٢َ  َٗ ٔشهٔ  ِٔ َه إَٔلَّ اہللُ هَُو ب٨َٔ َٟ ٔ ّسا  اہللُ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ

١ُِٗ أَِطَهُس أَ  ا٢َ  َٗ ََ ث٥َُّ  ا٣ُِسِز َػِوَت َٓ  ٍِ ا٢َ اِرٔج َٗ ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ ث٥َُّ  ََٟه إَٔلَّ اہللُ أَِطَهُس أَِ٪ ََل َرُسو٢ُ اہللٔ أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ ِ٪ ََل إ

ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ َه إَٔلَّ اہللُ أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ ََلحٔ وَیَّ إ َٔ ِٟ ًَلَی ا ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی اٟؼَّ ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی اٟؼَّ ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ َویَّ   أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ

 ًِ َ أ َٓ أِذٔی٩َ  ِیُت اٟتَّ ـَ َٗ ًَانٔی حٔيَن  ََٟه إَٔلَّ اہللُ ث٥َُّ َز ٔ بَرُ ََل إ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ ََلٔح اہللُ أَ َٔ ِٟ ٠ُِت یَا َلانٔی ًَلَی ا ُ٘ َٓ ٕة  َـّ ٔ ّة ٓٔیَها َطِیْئ ٩ِ٣ٔ ٓ رُصَّ

ًَا١ٔ٣ٔ َرُسو أب ب٩ِٔ أَٔسیٕس  ًَتَّ ًَلَی  ٔس٣ُِت  َ٘ َٓ ََ بٔهٔ  ا٢َ أ٣ََزِتُ َ٘ َٓ ََّٜة  أِذٔی٩ٔ ب٤َٔ ٠ًََِیهٔ َرُسو٢َ اہللٔ ٣ُزِنٔی بٔاٟتَّ َّی اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػل

ََل  هُ بٔاٟؼَّ ٌَ أَذ٧َُِّت ٣َ َٓ ََّٜة  ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أ٣َِز  ةٔ 

اربامیہ نب نسح ف ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، دبعازعلسی نب دبعاکلمل نب اوبدخمفرة، دبعاہلل نب رحمسی ےس رفاتی ےہ ہک فہ 

اہیں کت ہک رضحت اوبدخمفرہ ےن اؿ وک کلم اشؾ یک اکی میتی ہچب ےھت افر اوہنں ےن رضحت اوبدخمفرہ یک وگد ںیم رپفرش اپیئ یھت 

رطػ اجیھب اوہنں ےن ایبؿ رفناای ہک ںیم کلم اشؾ اجراہ وہں ھجم وک اس ابت اک ادنہشی ےہ ہک ولگ ھجم ےس درایتف رکںی ےگ ہک 

اوبدخمفرہ ےن رفناای ہک اہمتری اذاؿ یسیک ےہ ینعی اذاؿ ےک قلعتم ولگ ھجم ےس وساؽ رکںی ےگ )افر ںیم وجاب ہن دے وکسں اگ( وت 

ںیم دنچ اس ںویں ےک ارماہ رفاہن وہا اقمؾ نینح ےک راہتس ںیم ہک راہتس ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مہ ےس الماقت 

ولوگں وہیئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ؤمذؿ ےن اذاؿ دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم مہ 



 

 

ےن ےسیج یہ اذاؿ یک آفاز ینس افر مہ ولگ فاہں ےس افہلص رپ ےھت وت اس یک لقن رکےن گل ےئگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن ہی آفاز نس رک مہ ولوگں وک الب رک جیھب دای۔ مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفربف ڑھکے وہےئگ۔ آپ یلص اہلل 

 فملس ےن رفناای مت ولوگں ںیم ےس فہ وکؿ صخش ےہ ہک سج یک آفاز ںیم ےن ایھب ینس یھت؟ ولوگں ےن ریمی اجبن ااشرہ رک ہیلع فآہل

دای افر فایعق اؿ ولوگں ےن یچس ابت  یہ یھت )ہک اذاؿ یک آفاز یک لقن ںیم ےن یک یھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس ےک 

وک رفک ایل رھپ رفناای مت اھٹ ڑھکے وہ افر مت امنز زپےنھ ےئلیک اذاؿ دف نان ہچ بسح ا،مکح ںیم اھٹ ڑھکا بس رضحات وک وھچڑ دای افر ھجم 

وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اذاؿ یک میلعت دی افر رفناای مت اس رطح ےس وہک رھپ سج فتق ںیم اذاؿ ےس افرغ وہایگ وت 

وک اکی یلیھت انعتئ رفنایئ ہک سج ںیم اچدنی یھت۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ےھجم ہکم  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم

 رکمہم ںیم اذاؿ دےنی رپ اگل دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ںیم ےن مت وک ذموکرہ ہگج اذاؿ دےنی ےک فاےطس رقمر رک

اچنہپ وج ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہکم ںیم اخدؾ ےھت افر ںیم ےن اؿ  دای۔ نان ہچ رھپ ںیم اتعب نب ادیس یک دختم ںیم

 ےک ارماہ امنز یک اذاؿ دی وبہج مکح روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک۔

 سیاربامیہ نب نسح ف ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، دبعازعلسی نب دبعاکلمل نب اوبدخمفرة، دبعاہلل نب رحم :  رافی

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

  

 دفراؿ رفس اذاؿ دےنی ےس قلعتم ااحدثی

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ رفس اذاؿ دےنی ےس قلعتم ااحدثی

     636    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًَا٪ ب٩ سائب، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابو٣حذورہ، ابو٣حذورہ :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ائٔٔب  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ اٟشَّ َِ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  َٔ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا ِخبََرنٔی أَبٔی َوأ٦ُُّ 

 ٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ح٨َُيِٕن ََخَ ب٩ِٔ أَب ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا ََخَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِحُذوَرَة  ةٕ ٩ِ٣ٔ ی ٣َِحُذوَرَة  ًَرِشَ ًَارٔشَ  ِجُت 



 

 

 ٔ ُ٪ َنِشَتِهزُٔئ ب ٨َ٤ِا ٧َُؤذِّ ُ٘ َٓ  ٔ ََلة ٧ُوَ٪ بٔاٟؼَّ ٨َاه٥ُِ یَُؤذِّ ٌِ ََٓش٤ٔ ِس أَه١ِٔ ٣َََّٜة ٧َِل٠ُبُُه٥ِ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ه٥ِٔ 

ه٥ُِ  ٨ُِت آَٔخَ ُٛ َّا َرُج١ْ َرُج١ْ َو أَذ٧َّ َٓ َِٟی٨َا  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ِؤت  ُت فٔی َهُؤََلٔئ َتأِذٔی٩َ إِٔنَشإ٪ َحَش٩ٔ اٟؼَّ ٌِ ا٢َ  َس٤ٔ ٌَ ََ ا٢َ حٔيَن أَذ٧َُِّت  َ٘ َٓ

أَِج٠ََشىٔی بَيَِن یََسیِهٔ  ٠ُُِٗت  َٓ ا٦ٔ  َِْٟحَ َِِِٟیٔت ا ِ٪ ٨ًَِٔس ا أَذِّ َٓ ا٢َ اذَِهِب  َٗ ًَلَیَّ ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ  ًَلَی ٧َأػَیًٔی َوبَزََّک  ٤ََشَح  َٓ  َٕ ِی َٛ

بَرُ اہللُ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ ٧ُوَ٪ اِْلَ٪ بَٔها اہللُ أَ ٤َا تَُؤذِّ َٛ ٤ََّ٠ىٔی  ٌَ َٓ َه إَٔلَّ  َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٟ ٔ ََٟه إَٔلَّ اہللُ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ بَرُ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ِٛ أَ

ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ أَِطَهُس  ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ََٟه إَٔلَّ اہللُ أَ  اہللُ أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ ََٟه إَٔلَّ اہللُ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ ِطَهُس أَ٪َّ أَِ٪ ََل إ

 َ ًَل ََلةٔ َویَّ  ًَلَی اٟؼَّ ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی اٟؼَّ ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ وَیَّ  ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ََلةُ ٣َُح٤َّ ََلحٔ اٟؼَّ َٔ ِٟ ًَلَی ا ََلحٔ وَیَّ  َٔ ِٟ ی ا

٤ََّ٠ًَىٔی  ا٢َ َو َٗ ِبٔح  َه إَٔلَّ َخيِْر ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟو٦ٔ فٔی اِْلُولَی ٩ِ٣ٔ اٟؼُّ َٟ ٔ بَرُ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ ا٣ََة ٣َزََّتئِن اہللُ أَ َٗ ٔ اِْل

ّسا َرُسو٢ُ ا ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ََٟه إَٔلَّ اہللُ أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ ٔ  ہللٔ اہللُ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ََلة ًَلَی اٟؼَّ ٔ وَیَّ  ََلة ًَلَی اٟؼَّ وَیَّ 

 َ ب ِٛ َ بَرُ اہللُ أ ِٛ ََلةُ اہللُ أَ ا٣َِت اٟؼَّ َٗ ِس  َٗ ََلةُ  ا٣َِت اٟؼَّ َٗ ِس  َٗ ََلٔح  َٔ ِٟ ًَلَی ا ََلٔح وَیَّ  َٔ ِٟ ًَلَی ا ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی َویَّ  َٗ َه إَٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ رُ ََل إ

 َ َِٟدب ٤َاُ٪ َهَذا ا َِ ََ ٩ِ٣ٔ أَبٔی ٣َِحُذوَرةَ ًُ ٔ ا َذٟ ٌَ َُّه٤َا َس٤ٔ َٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َِحُذوَرَة أ٧َ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ َو ُه   َر ک٠َُّ

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، امثعؿ نب اسبئ، دبعاکلمل نب اوبدخمفرہ، اوبدخمفرہ ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت 

 فآہل فملس اقمؾ نینح ےس ےلکن وت مہ ولگ دس آدیم ہکم رکمہم ےس ےلچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وجتس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ںیم۔ رھپ مہ ولوگں ےن داھکی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اؿ ےک اسھت اسھت وج ولگ ےھت فہ بس اذاؿ اتریخ 

اؿ دےنی ےگل افر مہ ولگ اؿ ےس ذماؼ رک رےہ ےھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ےس دے رےہ ےھت مہ ولگ یھب ڑھکے وہ رک اذ

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ںیم ےن اؿ ولوگں ںیم ےس اکی یک اذاؿ ینس یھت اس یک آفاز دمعہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ںیم اھت سج فتق ںیم اذاؿ دے رک افرغ وہایگ وت آپ یلص ےن مہ وک الب اجیھب وترہ اکی آدیم ےن ربمنفار اذاؿ  یہ ںیم بس ےس آرخ 

الھٹبای اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک بلط رفناای افر مکح رفناای مت اس اجبن آاجؤ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اےنپ اسےنم 

ےن نیت رمہبت ربتک یک داع رفنایئ۔ رھپ اس ےک دعب رفناای افر ریمی اشیپین رپ اہھت ریھپا افر ریمے فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہک مت ولگ اجؤ افر تیب اہلل رشفی ےک زندکی اج رک اذاؿ دف۔ ںیم ےن اہک ہک سک رطہقی ےس؟ ای روسؽ اہلل ںیم سک رطہقی ےس 

 اس رطہقی ےس اذاؿ الھکسیئ اذاؿ دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اذاؿ الھکسیئ سج رطہقی ےس مت اذاؿ دےتی وہ ینعی
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 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، امثعؿ نب اسبئ، دبعاکلمل نب اوبذحمفرہ، اوبذحمفرہ :  رافی

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

  

 دفراؿ رفس وج ولگ اہنت امنز زپںیھ اؿ ےئلیک اذاؿ دانی اچےئہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ رفس وج ولگ اہنت امنز زپںیھ اؿ ےئلیک اذاؿ دانی اچےئہ

     637    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حاجب ب٩ س٠امی٪، وٛیٍ، سٔیا٪، خاٟس، ابوَٗلبة، ٣اَٟ ب٩ حویزث :  راوی

َٔ بِ  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی  ٪َ ُِٟحَویِزٔٔث أَِخبََر٧َا َحأجُب ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٢َ أََتِیُت  ٩ٔ ا َٗ

ا٢َ إٔذَ  َ٘ َٓ ی أ٧ََا َوَػاحْٔب لٔی  ا٢َ ٣َزَّّة أَُِخَ َٗ ٥ٕٓ لٔی َو ًَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا َواب٩ُِ  ًَ َّی اہللُ  ٤َُٜا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟیُؤ٣َّ ٧َا َوأَٗامَٔی َو أَذِّ َٓ ت٤َُا  ا َساََفِ

٤َا ُٛ بَرُ ِٛ  أَ

، نا

 

ة
ی 
کل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل احبج نب امیلسؿ، فعیک، ایفسؿ، اخدل، اوبالق

 فملس ںیم احرض وہا افر ریمے اسھت اچچ زاد اھبیئ افر ای وکیئ دفرسا اسیھت یھب اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق مت

  صخش ڑبا وہ اس وک دفرسے یک اناتم رکین اچےیہ۔ولگ رفس رکف اذاؿ افر ریبکت زپوھ )دفراؿ رفس( افر مت دفونں ںیم وج

، ناکل نب وحریث :  رافی

 

ة
ی 
 احبج نب امیلسؿ، فعیک، ایفسؿ، اخدل، اوبالق



 

 

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

  

 دفرسے صخش یک اذاؿ رپ انقتع رکےن اک ایبؿ

 اک ایبؿاذاؿ  :   ابب

 دفرسے صخش یک اذاؿ رپ انقتع رکےن اک ایبؿ

     638    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، اس٤اًی١، ایوب ابوَٗلبة، ٣اَٟ ب٩ حویزث :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أََتِی٨َا َرُسو٢َ أَِخبََرنٔی زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  َٗ ُِٟحَویِزٔٔث  َٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  أَیُّوُب 

ِی٠َّة َوکَاَ٪ َر  َٟ ی٩َ  ٨َ٤ِا ٨ًَِٔسُه ًرِٔشٔ َٗ َ أ َٓ ارٔبُوَ٪  َ٘ ٥َ َو٧َِح٩ُ َطََِبْة ٣َُت ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ٥َ ُسو٢ُ اہللٔ َػل

أَِخبَر٧َِا َٓ ٨َاُه ٩ِ٣ٔ أَه٨َٔ٠ِا  ِٛ ٩ِ َتَز َّ٤ًَ ٨ََٟا  َ َشأ َٓ ٔلَی أَه٨َٔ٠ِا  ٨َا إ ِ٘ ِس اِطَت َٗ َّا  َو٩َّ أ٧َ َٓ ا  ّ٘ أَٗٔی٤ُوا َرحامّٔی َرٓٔی َٓ ٔلَی أَه٠ِٔی٥ُِٜ  وا إ ٌُ ا٢َ اِرٔج َ٘ َٓ ُه 

 ٪ِ ٠ُِیَؤذِّ َٓ ََلةُ  ِت اٟؼَّ ٤ُِّ٠ًَوه٥ُِ َو٣ُزُوه٥ُِ إَٔذا َحرَضَ ٥ِ  ٨ًَِٔسه٥ُِ َو ُٛ بَرُ ِٛ ٥ُِٜ أَ َِٟیُؤ٣َّ ٥ِ َو ُٛ  َل٥ُِٜ أََحُس

، ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

 

ة
ی 
زاید نب اویب، اامسلیع، اویب اوبالق

اہلل ہیلع فآہل فملس تہب ںیم احرض وہےئ افر مہ امتؾ ےک امتؾ ولگ مہ رمع ےھت وت مہ ولگ سیب رات کت ایس ہگج رپ رےہ آپ یلص 

اہلل  زایدہ رمح دؽ افر رنؾ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ایخؽ وہا مہ ولوگں وک اےنپ اکمؿ ےنچنہپ اک وشؼ وہ راہ وہاگ وت آپ یلص

ہلل ہیلع فآہل فملس ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفناای مت ولگ اےنپ اکمؿ ںیم نک نک ولوگں وک وھچڑ رک اہیں آےئ وہ؟ رھپ آپ یلص ا

ےن اراشد رفناای مت ولگ اےنپ اےنپ اکمؿ اجؤ افر فںیہ رپ روہ افر ولوگں وک دنی یک ابںیت الھکسؤ افر اؿ ےس وہک ہک سج فتق امنز اک 

 فتق وہاجےئ وت اکی صخش اذاؿ ہہک دے افر اہمترے ںیم ےس وج صخش ڑبا وہ فہ صخش اناتم رکے۔

، ناکل نب وحریث زاید نب اویب، اامسلیع، :  رافی

 

ة
ی 
 اویب اوبالق

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

  



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفرسے صخش یک اذاؿ رپ انقتع رکےن اک ایبؿ

     639    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤ازب٩ زیس، ابوایوب :  راوی

٩ًَِ أَ  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  یُّوَب 

ا٢َ لٔی أَبُو ََٗٔل  َ٘ َٓ ُ َس٤َ٠ََة  ِتٔح بَاَزَر ک َٔ ِٟ ُة ا ٌَ ِٗ ا کَاَ٪ َو َّ٤َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟتهُ  َ َشأ َٓ ٠َ٘ٔیُتهُ  َٓ ا٢َ أَیُّوُب  َٗ اُه  َ٘ ََل َت٠ِ َٓ ِو٦ٕ بََة هَُو وَیٌّ أَ َٗ  ُّ١

ا٢َ ٔجئُِت٥ُِٜ َواہللٔ َ٘ َٓ َب٨َ٠ِاُه  ِ٘ ٔس٦َ اِسَت َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔ أَه١ِٔ حَٔوائ٨َٔا  ََٓذَهَب أَبٔی بٔإِٔسََل٦ َّی اہللُ بٔإِٔسََل٣ٔه٥ِٔ   ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ِت اٟؼَّ  إٔذَا َحرَضَ َٓ َذا  َٛ َذا فٔی حٔئن  َٛ َذا َوَػََلَة  َٛ َذا فٔی حٔئن  َٛ ا٢َ َػ٠ُّوا َػََلَة  َ٘ َٓ ا  ٘ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َح ًَ ٥ِ ُٛ ٠ُِیَؤذِِّ٪ َل٥ُِٜ أََحُس َٓ ََلةُ 

٤َُِٟؤذِّ  آ٧ّاا ٥ِ رُقِ ُٛ ثَرُ ِٛ ٥ُِٜ أَ َِٟیُؤ٣َّ َِٟواحٔسٔ َو  ٧َأ٪ ٤َ٠ِِٟٔشحٔٔس ا

اربامیہ نب وقعیب، امیلسؿ نب رحب، امحدنب زدی، اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اوبالقہب ےس اوہنں ےن انس رضحت رمعف 

نب ہملس ےس ہک رضحت اوبالقہب ےن رفناای ہک رضحت رمعف نب ہملس زدنہ ںیہ افر مت ےن اؿ ےس الماقت ںیہن یک۔ رضحت اوباویب 

ےن رفناای ںیم ےن اؿ ےس الماقت یک ےہ اوہنں ےن رفناای ہک سج فتق ہکم رکمہم حتف وہا وت رہ اکی وقؾ ےن االسؾ ےک وبقؽ رکےن ںیم 

دلجی یک۔ ریمے فادل نادج وقؾ یک اجبن ےس االسؾ یک ربخ ےل رک رشتفی ےل ےئگ ےھت افر سج فتق فہ فاسپ آےئگ وت مہ بس اؿ 

اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دخا یک مسق! ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس آای ےک اابقتسؽ ےک فاےطس ےئگ۔ 

وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت الفں فتق یک امنز الفں فتق زپوھ افر مت ولگ ہی امنز اس فتق ںیم زپوھ رھپ سج فتق 

ذاؿ دے افر سج صخش اک رقآؿ رکمی زایدہ وہ اس وک دفرسے یک اناتم رکین امنز اک فتق وہاجےئ وت اہمترے ںیم ےس اکی صخش ا

 اچےیہ۔

 اربامیہ نب وقعیب، امیلسؿ نب رحب، امحدنب زدی، اوباویب :  رافی

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

  



 

 

 اناکی دجسم ےک فاےطس دفوم ذونں اک وہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اکی دجسم ےک فاےطس دفوم ذونں اک وہان

     640    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ إٔ٪َّ بََٔلَّل یَُؤذُِّ٪ أَِخبََر٧َا  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

 ٕ َّی ی٨َُازَٔی اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ بُوا َحً ک٠ُُوا َوارِشَ َٓ  ب٠َِٔی١ٕ 

دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رضحت البؽ  ہبیتق، ناکل،

 رات ںیم یہ اذاؿ دے دای رکےت ںیہ وت مت ولگ اھکؤ افر ویپ اہیں کت ہک رضحت اؾ وتکمؾ اک ڑلاک اذاؿ دے دے۔

  انب رمعہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اکی دجسم ےک فاےطس دفوم ذونں اک وہان

     641    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ،  :  راوی

َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ إٔ٪َّ بََٔلَّل یَُؤذُِّ٪ أَِخبََر٧َا  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠   



 

 

وا َتأِذٔی٩َ اب٩ِٔ  ٌُ ِش٤َ ََ َّی  بُوا َحً ک٠ُُوا َوارِشَ َٓ ٕ ب٠َِٔی١ٕ   أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البؽ رات 

 ےک رےتہ وہےئ یہ اذاؿ دے دےتی ںیہ وت مت ولگ اھکؤ افر ویپ اہیں کت ہک رضحت اؾ وتکمؾ ےک اصبح زادہ یک اذاؿ نس ول۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 ارگ دفومذؿ وہں وت اکی اسھت اذاؿ دںی ای اگل اگل

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ دفومذؿ وہں وت اکی اسھت اذاؿ دںی ای اگل اگل

     642    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، حٔؽ، ًِیساہلل، ٗاس٥، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ  ْؽ  ِٔ ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔأَِخبََر٧َا َي َّی اہللُ َٗ  َػل

٥ِ ی٩َُِٜ بَ  َٟ َِٟت َو ا َٗ  ٕ َّی یَُؤذَِّ٪ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ بُوا َحً ک٠ُُوا َوارِشَ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أَذََّ٪ بََٔل٢ْ  َس ًَ ٌَ ِی٨َُه٤َا إَٔلَّ أَِ٪ َی٨ِز٢َٔ هََذا َوَيِؼ

 َهَذا

تی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وقعیب نب اربامیہ، ب ص، دیبع اہلل، اقمس، اعہشئ دصہقی ےس رفا

ہک سج فتق رضحت البؽ اذاؿ دںی وت مت ولگ اھکؤ افر ویپ اہیں کت ہک رضحت اؾ وتکمؾ اک ڑلاک اذاؿ دے دے رضحت اعہشئ 

اکی اذاؿ دےنی فاال صخش اذاؿ دصہقی ےن رفناای اؿ دفونں یک اذاؿ ےک درایمؿ تہب زایدہ افہلص اھت نکیل اس دقر افہلص اھت ہک 

 دے رکےچین یک اجبن ارت اجات وت دفرسا اذاؿ ےک فاےطس افرپ ڑچھ اجات۔



 

 

 وقعیب نب اربامیہ، ب ص، دیبعاہلل، اقمس، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ایبؿ اذاؿ اک :   ابب

 ارگ دفومذؿ وہں وت اکی اسھت اذاؿ دںی ای اگل اگل

     643    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، ٨٣ؼور، خِیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ا٧یشہ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ هَُظِی٥ٕ  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ا٢َ أَِخبََر٧َا َي َٗ َِٟت  ا َٗ تٔهٔ أ٧َُِیَشَة  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ُخَِِیٔب ب٩ِٔ  ٨ِ٣َُؼوْر 

 ٔ بُوا َوإَٔذا أَذََّ٪ ب ک٠ُُوا َوارِشَ َٓ ٥َ إَٔذا أَذََّ٪ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  بُواَرُسو٢ُ اہللٔ َػل رِشَ ََ ََل َتأِک٠ُُوا َوََل  َٓ  ََل٢ْ 

ب نب اربامیہ، میشہ، وصنمر،  بیب نب دبعارلنمح، ا ہسی ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد وقعی

رفناای ہک سج فتق رضحت اؾ وتکمؾ اک ڑلاک اذاؿ دے وت مت ولگ اھکؤ افر ویپ افر سج فتق رضحت البؽ اذاؿ دںی وت مت ولگ ہن اھکؤ افر 

 ہن ویپ۔

 نب اربامیہ، میشہ، وصنمر،  بیب نب دبعارلنمح، ا ہسی وقعیب :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت ےک العفہ اذاؿ دانی

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک افاقت ےک العفہ اذاؿ دانی



 

 

     644    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، ابو٤ًَا٪، اب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ٩ًَِ ٤َاَ٪  َِ ٩ًَِ أَبٔی ًُ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  وزٕ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌُ َّی اہللُ  اب٩ِٔ ٣َِش ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

و ُ٘ َِٟیَص أَِ٪ َي ائ٥ُِٜ٤َٔ َو َٗ  ٍَ ُ٪ ب٠َِٔی١ٕ ُٟٔیوَٗٔى ٧َائ٥ُِٜ٤َٔ َؤٟيَرِٔج ا٢َ إٔ٪َّ بََٔلَّل یَُؤذِّ َٗ ِبٔح ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ىٔی فٔی اٟؼُّ ٌِ ََٜذا َي  ٢َ َه

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم نب امیلسؿ، اوبامثعؿ، انب دوعسد ےس رفاتی ہک 

ہک رضحت البؽ رات ےک فتق اذاؿ دے دےتی ںیہ اتہک وسےن فاےل رضحات وک دنین ےس دیبار رک دںی افر دجہت زپےنھ فاےل 

 (اؿ یک اذاؿ رپ اھکان ہن وھچڑف رضحات وک ولاٹ دںی )ات ہک فہ اھکان اھک ںیکس( افر فتق رجف وہےن رپ فہ اذاؿ ںیہن دےتی )اس فہج ےس مت

 ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم نب امیلسؿ، اوبامثعؿ، انب دوعسد :  رافی

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

  

 اذاؿ رجف ےک فتق اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ رجف ےک فتق اک ایبؿ

     645    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، یزیس، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َسائَّٔل َسأ٢ََ َر  ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٠ًََِیهٔ ُسو٢َ اہللٔ َػل

 ِٟ ٍَ ا أَذََّ٪ حٔيَن ك٠ََ َٓ ٥َ بََٔلَّل  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٓأ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِبٔح  ٔت اٟؼُّ ِٗ ٩ًَِ َو  ٥َ َ َوَس٠َّ
ٔس أََخَّ َِ ِٟ ا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ ِحزُ  َٔ

ا٢َ َهَذا  َٗ َّی ث٥َُّ  ََٓؼل ا٦َ  َٗ َ أ َٓ َّی أَِسرَفَ ث٥َُّ أ٣َََزُه  ِحَز َحً َٔ ِٟ ٔ ا ََلة ُت اٟؼَّ ِٗ  َو



 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، سیدی، دیمح، اسن ےس رفاتی ہک اکی صخش ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک امنز 

رجف اک فتق وکاسن ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای رضحت البؽ وک اوہنں ےن اس فتق اذاؿ دی ہک سج فتق رجف یک 

 رظن آیئ۔ رھپ دفرسے رفز امنز ںیم اتریخ یک یتح ہک رفینش وہیئگ۔ اس ےک دعب مکح رفناای رضحت البؽ وک اوہنں ےن ریبکت زپیھ رفینش

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپاھیئ رھپ اراشد رفناای ہی امنز اک فتق ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، سیدی، دیمح، اسن :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ رجف ےک فتق اک ایبؿ

     646    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ًو٪ ب٩ ابوجحیٔة :  راوی

 ًَ َة  َٔ ِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُجَحِی ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َٗ ٩ِ أَبٔیهٔ 

و٢ُ فٔی أََذا٧ٔهٔ هَ  ُ٘ ١َ َي ٌَ َح َٓ أَذََّ٪  َٓ َد بََٔل٢ْ  ََِٓخَ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٖ ی٤َٔی٨ّا َؤط٤َاَّل َػل  ََٜذا ی٨ََِْحٔ

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

 

ن فة
ح
ھ 
ومحمدنب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، وعؿ نب اوب

ی ا فر اوہنں ےن اذاؿ دی افر فہ اذاؿ دےنی ےک فتق داںیئ افر ابںیئ وھگےتم ےھت۔
کل

 

ت
 احرض وہا وت رضحت البؽ 

  :  رافی

 

ن فة
ح
ھ 
 ومحمدنب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، وعؿ نب اوب

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

  

 اذاؿ دےنی ےک فتق آفاز وک افاچن رکان



 

 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ دےنی ےک فتق آفاز وک افاچن رکان

     647    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابو ػٌؼٌة انؼاری ٣ازنی :  راوی

ًَِبُس اٟزَّ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ 

 ٔ َُٟه إ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔیٕس ا َّهُ أَِخبََرُه أَ٪َّ أَبَا َس ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ ٤َِٟازٔنٔیُّ  َة اِْلَِنَؼارٔیُّ ا ٌَ َؼ ٌِ إَٔذا أَبٔی َػ َٓ َِٟبازٔیََة  ٥َ٨َ َوا َِ ِٟ ِّی أََراَک تُٔحبُّ ا ن

 ََ ٨َِت فٔی ٤٨ََُٔ ُٛ  ِ ٔ٪ ٔج٩ٌّ َوََل إ٧ٔ ٤َُِٟؤذِّ ٍُ ٣ََسی َػِؤت ا َّهُ ََل َيِش٤َ إ٧ٔ َٓ  ََ ٍِ َػِوَت َٓ َٓاِر ََلةٔ  أَذ٧ََِّت بٔاٟؼَّ َٓ  ََ ٔ ْص َوََل َطِیْئ إَٔلَّ أَِو بَازٔیَت

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ُتُه ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٌٔیٕس َس٤ٔ ا٢َ أَبُو َس َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  َٟهُ یَِو٦َ ا  َوَس٥ََّ٠  َطهَٔس 

 ااصنری نازین ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبدیعس 

 

 عة
دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب اوب صع

دخری ےن اؿ ےس اہک ہک ںیم ہی ابت داتھکی وہں ہک مت لگنج یک تہب وخاشہ رکےت وہ افر مت رکبویں یک یھب تہب وخاشہ رےتھک وہ اس 

 فتق مت لگنج ںیم اینپ رکبویں ےک درایمؿ وموجد وہ افر مت امنز ادا رکےن ےک فاےطس اذاؿ دےنی گل اجؤ وت مت دنلب آفاز فہج ےس سج

ےس اذاؿ دف ویکہکن ؤمذؿ یک آفاز سج ہگج کت چنہپ اجیت ےہ اس ہگج کت ےک انجت افر ااسنؿ افر رہ اکی زیچ اس ےک وگاہ وہں ےگ 

 دخری ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ۔ایقتم ےک دؿ کت۔ رضحت اوبدیعس 

 ااصنری نازین :  رافی

 

 عة
 دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب اوب صع

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

  

 وج امنز دنین یک احتل ںیم اضقوہ اجےئ وت اس وک اےلگ دؿ فتق رپ زپھ ےل

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج امنز دنین یک احتل ںیم اضقوہ اجےئ وت اس وک اےلگ دؿ فتق رپ زپھ ےل



 

 

     648    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز و ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، یزیس يٌىی، اب٩ زریٍ، طٌبہ، ٣وسٰی ب٩ ابو٤ًَا٪، ابویحٌی، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ٕ َو٣َُح٤َّ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ ٣ُوَسی أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ یَزٔیُس َي

٠ًََِیهٔ َوَس  َّی اہللُ  ٥ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ هُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی َیِحٌَی  ٤َاَ٪  َِ ُه ب٤َٔسِّ ب٩ِٔ أَبٔی ًُ َٟ رَفُ  ِِ ٤َُِٟؤذُِّ٪ ُي و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َي َّ٠

ُه ک١ُُّ َركِٕب َوَیابٕٔص َػِوتٔهٔ َويَ  َٟ  ِظَهُس 

 اامسلیع نب دوعسد ف دمحم نب دبعاالیلع، سیدی ینعی، انب زرعی، ہبعش، ومٰیس نب اوبامثعؿ، اوبییحی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن

 ہک اذاؿ دےنی فاےل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابمرک ہنم ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت

صخش یک رفغمت یک اجیت ےہ سج ہگج کت اذاؿ دےنی فاےل یک اذاؿ یک آفاز یتچنہپ ےہ یتح ہک سج ہگج کت ؤمذؿ یک آفاز ےچنہپ۔ 

اس دقر زایدہ )ینعی سج دقر آفاز دنلب رکے اگ( رفغمت وہیگ ارگ اینپ اطتق ےک اطمقب آفاز دنلب رکے وت وپری رفغمت وہیگ افر 

ےک فاےطس رہ اکی رت افر کشخ )بلطم ہی ےہ ہک زدنہ ای رمدہ ےئش افر درتخ افر ااسنؿ ف انجت فریغہ( رہ اکی یئ اس اےسی صخش 

 یک رفغمت یک داع نایتگن ںیہ۔

 اامسلیع نب دوعسد ف دمحم نب دبعاالیلع، سیدی ینعی، انب زرعی، ہبعش، ومٰیس نب اوبامثعؿ، اوبییحی، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج امنز دنین یک احتل ںیم اضقوہ اجےئ وت اس وک اےلگ دؿ فتق رپ زپھ ےل

     649    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظا٦، ٗتازہ، ابواسحاٚ ٛوفی، بزاء ب٩ ًازب٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ٌاذب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا َٙ اِلُٜوفٔیِّ  إِٔسَح



 

 

 ًَ َّی اہللُ  َٟهُ ب٤َٔ ًَازٕٔب أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل رَفُ  ِِ ٤َُِٟؤذُِّ٪ ُي ٔ َوا ٦ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ِّٕ ا ًَلَی اٟؼَّ وَ٪  ََٜتهُ ُيَؼ٠ُّ ٔ ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل َو٣َََلئ َٗ  ٥َ سِّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

هُ  ٌَ َّی ٣َ ٔ ٩ِ٣َ َػل ١َُِ أَِجز َُٟه ٣ٔ ُه ٩ِ٣ٔ َركِٕب َویَابٕٔص َو ٌَ ُُٗه ٩ِ٣َ َس٤ٔ  َػِوتٔهٔ َوُيَؼسِّ

دہ، اوبااحسؼ وکیف، رباء نب اعزب ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد دمحم نب ینثم، اعمذنب اشہؾ، اتق

رفناای البہبش دخافدن دقفس رتمح انزؽ رفناات ےہ افر اس ےک رفط ے داع ناےتگن ںیہ فص افؽ فاولں ےک ےئل افر اذاؿ دےنی فاولں یک 

وہ افر اچس ےتہک ںیہ اس وک وج اتنس ےہ اس صخش یک اذاؿ وک رت افر کشخ )ینعی دف اایشء  رفغمت وہیت ےہ ہک سج ہگج کت اس یک آفاز دنلب

وج ہک رت ںیہ افر فہ اایشء وج ابلکل کشخ ںیہ( افر اےسی صخش وک ارج افر وثاب اتلم ےہ رہ اکی امنزی صخش ےک ربارب وج ہک اس ےک اسھت 

 امنز زپےھ۔

 ہ، اوبااحسؼ وکیف، رباء نب اعزبدمحم نب ینثم، اعمذنب اشہؾ، اتقد :  رافی

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

  

 امنز رجف ںیم وثتبی ےس قلعتم

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم وثتبی ےس قلعتم

     650    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، سٔیا٪، ابوجٌرف، ابوس٤٠ا٪، ابو٣حذورہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ِاَ٪  رَفٕ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َج َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٨ُِت أَُؤذُِّ٪ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ُٛ ا٢َ  َٗ  أَبٔی ٣َِحُذوَرَة 

ََلةُ َخيِْر  َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ  ََلٔح اٟؼَّ َٔ ِٟ ًَلَی ا ٢ٔ وَیَّ  ٔ اِْلَوَّ ِحز َٔ ِٟ ُٗو٢ُ فٔی أََذأ٪ ا ٨ُِت أَ ُٛ ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََلةُ َخيِْر َػل ٔ اٟؼَّ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟو٦

َه إَٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ بَرُ ََل إ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ  ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟو٦ٔ اہللُ أَ

ایفسؿ، اوبرفعج، اوباملسؿ، اوبدخمفرہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  وسدی نب رصن، دبع اہلل،
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 رمہبت اہک رکات افر ہی یھب اتہک اّلّ

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ایفسؿ، اوبرفعج، اوباملسؿ، اوبذحمفرہ :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم وثتبی ےس قلعتم

     651    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی و ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابوًبساٟزح٩٤ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا یَِحٌَی َو ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا  ا٢َ أَبُو  َٗ ٔ ٧َِحَوُه  َیاُ٪ بَٔهَذا اِْلِٔس٨َاز ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ائٔ  ِٟرَفَّ رَفٕ ا ٌِ َِٟیَص بٔأَبٔی َج  َو

 رمعف نب یلع، ییحی ف دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبدبعارلنمح، رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبدبعارلنمحرمعف نب یلع، ییحی ف  :  رافی

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

  

 املکت اذاؿ ےک آرخی ےلمج

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 املکت اذاؿ ےک آرخی ےلمج



 

 

     652    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ٌسا٪ ب٩ ًیسی، حش٩ ب٩ اًين، زہير، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، بَل٢ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ث٨ََا ُزَهيِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِيََن  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َساَ٪ ب٩ِٔ ًٔیَسی  ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل

 ٩ًَِ  ٔ َه إَٔلَّ اہللُ ٩ًَِ اِْلَِسَوز َٟ ٔ بَرُ ََل إ ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ ا٢َ آَٔخُ اِْلََذأ٪ اہللُ أَ َٗ  بََٔل٢ٕ 

دمحم نب دعماؿ نب یسیع، نسح نب انیع، زریہ، اشمع، اربامیہ، اوسد، البؽ، رفناےت ںیہ ہک اذاؿ ےک آرخی اافلظ اس رطح ےس ںیہ 
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 دمحم نب دعماؿ نب یسیع، نسح نب انیع، زریہ، اشمع، اربامیہ، اوسد، البؽ :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 املکت اذاؿ ےک آرخی ےلمج

     653    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس، ًبساہلل، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ بَرُ اہللُ کَاَ٪ آَٔخُ أََذأ٪ بََٔل٢ٕ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ِٛ اہللُ أَ

َه إَٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ بَرُ ََل إ ِٛ  أَ
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  وسدی، دبع اہلل، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت البؽ یک اذاؿ اک آرخی ہلمج ہی اھت اّّل
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َ
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َ
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َ
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 ربامیہ، اوسدوسدی، دبعاہلل، ایفسؿ، وصنمر، ا :  رافی



 

 

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 املکت اذاؿ ےک آرخی ےلمج

     654    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسوزسویس، ًبساہلل، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥،  :  راوی

 َِ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ََ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ٔ  ١َ َذٟ

 وسدی، دبع اہلل، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، اوسد، ہی دحثی ذموکرہ ابال دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 ، اربامیہ، اوسدوسدی، دبعاہلل، ایفسؿ، اشمع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 املکت اذاؿ ےک آرخی ےلمج

     655    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣حارب ب٩ زثار، اسوزب٩ یزیس، ابو٣حذورہسویس، ًبساہلل، یو٧ص ب٩ ابواسحاٚ،  :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر   َٙ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ أَبٔی إِٔسَح ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ثَىٔی اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ یَزٔیَس 

َه إَٔلَّ  َٟ ٔ   اہللُ ٣َِحُذوَرَة أَ٪َّ آَٔخَ اِْلََذأ٪ ََل إ

وسدی، دبع اہلل، ویسن نب اوبااحسؼ، احمرب نب دبار، اوسدنب سیدی، اوبدخمفرہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ہک اذاؿ اک آرخی 
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َ
 ہلمج ل

 وسدی، دبعاہلل، ویسن نب اوبااحسؼ، احمرب نب دبار، اوسدنب سیدی، اوبذحمفرہ :  رافی

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

  

 ارگ رات ےک فتق ابرش ربس ریہ وہ وت امجتع ںیم احرض وہان الزؾ ںیہن ےہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ رات ےک فتق ابرش ربس ریہ وہ وت امجتع ںیم احرض وہان الزؾ ںیہن ےہ

     656    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، ٤ًزو ب٩ اویص :  راوی

و٢ُ أ٧ََِبأ٧ََا َرجُ  ُ٘ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ أَِوٕض َي  ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّهُ أَِخبََر٧َا  ٕٕ أ٧َ ٍَ  ١ْ ٩ِ٣ٔ َث٘ٔی َس٤ٔ

ًَلَی اٟؼَّ  و٢ُ وَیَّ  ُ٘ رَفٔ َي ٕ فٔی اٟشَّ ِی٠َٕة ٣َٔليَرة َٟ ىٔی فٔی  ٌِ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََلٔح َػ٠ُّوا فٔی ٨َ٣ُازَٔی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٔ ِٟ ًَلَی ا ٔ َویَّ  ََلة

 رَٔحال٥ُِٜٔ 

ےن لقن ایک وج ہلیبق ینب فیقث ےس قلعت راتھک اھت اس  ہبیتق، ایفسؿ، رمعف نب دانی، رمعف نب افسی ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس اکی صخش

ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک انمدی وک رفس ںیم اکی رات ںیم انس افر اس فتق ابرش وخب وہ ریہ یھت افر فہ 
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 زپھ ول۔ اےنپ اےنپ اکھٹےن افر آراؾ اگہ ںیم۔ صخش اتہک اھت ح

 ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع، رمعف نب افسی :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احرض وہان الزؾ ںیہن ےہارگ رات ےک فتق ابرش ربس ریہ وہ وت امجتع ںیم 

     657    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ٧آٍ :  راوی

 َٓ ٕ َورٔیٕح  ِی٠َٕة َذأت بَزِز َٟ ٔ فٔی  ََلة ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز أَذََّ٪ بٔاٟؼَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أَََل َػ٠ُّوا أَِخبََر٧َا  إٔ٪َّ َ٘ َٓ فٔی اٟزَِّحا٢ٔ 

ِی٠َْة بَارَٔزْة َذاُت ٣ََْطٕ يَ  َٟ ٤َُِٟؤذَِّ٪ إَٔذا کَا٧َِت  ٥َ کَاَ٪ َیأ٣ُِزُ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ أَََل َػ٠ُّوا فٔی اٟزَِّحا٢ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ 

دی ہک سج ںیم تہب زایدہ ڈنھٹک یھت افر اس  ہبیتق، ناکل، انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن اکی رات ںیم اذاؿ

رات وہاںیئ تہب لچ ریہ ںیھت۔ اوہنں ےن آفاز دی ہک امتؾ ولگ امنز ادا رک ول۔ اےنپ اےنپ اکھٹہن ںیم۔ اک ےئ ہک رضحت روسؽ 

 امتؾ ولگ امنز ادا رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ؤمذؿ وک مکح رفناےت ےھت سج فتق رسدی یک رات وہیت افر ابرش وہیت وت رفناےت ہک

 رکول اےنپ اےنپ اکھٹہن ںیم۔

 ہبیتق، ناکل، انعف :  رافی

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

  

 وج صخش دف امنزفں وک عمج رک ےک زپےھ یلہپ امنز ےک فتق ںیم وت اس وک اچےئہ ہک اذاؿ دے

 اک ایبؿ اذاؿ :   ابب

 وج صخش دف امنزفں وک عمج رک ےک زپےھ یلہپ امنز ےک فتق ںیم وت اس وک اچےئہ ہک اذاؿ دے

     658    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ہارو٪، حات٥ ب٩ اس٤اًی١ جٌرف ب٩ ٣ح٤س، وہ اپ٨ے واٟس سے،جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ًَ ٕس  رَفُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َج َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َهاُروَ٪  ًَ ٩ِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ 



 

 

 َٓ َة  َٓ َّی أَتَی َْعَ ٥َ َحً ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َساَر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی إَٔذا َزاَُِت َٗ ٨َز٢ََ بَٔها َحً َٓ ُه ب٤٨ََٔٔزَة  َٟ بَِت  ِس َُرٔ َٗ َة  بَّ ُ٘ ِٟ َوَجَس ا

 ٔ َِٟوازٔی َخَلَب ا٨َّٟاَض ث٥َُّ أَذََّ٪ ب ٔلَی بَِل٩ٔ ا َّی إَٔذا ا٧َِتَهی إ َٟهُ َحً ٠َِت  ِؼَواء ََفُحِّ َ٘ ِٟ ٤ُِص أ٣َََز بٔا ِهَز ث٥َُّ اٟظَّ َّی اٟوُّ ََٓؼل ا٦َ  َٗ ََل٢ْ ث٥َُّ أَ

٥َِٟ يَُؼ١ِّ بَِی٨َُه٤َا َطِیّئاأَ  َِرَ َو ٌَ ِٟ َّی ا ََٓؼل ا٦َ  َٗ 

اربامیہ نب اہرفؿ، احمت نب اامسلیع رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

فآہل فملس ےک فاےطس اقمؾ رمنہ ںیم ہمیخ اگلای ایگ ہیلع فآہل فملس سج فتق اقمؾ رعافت ےچنہپ وت اوہنں ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

ےہ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس ہگج رہھٹے سج فتق ہک وسرج ڈلھ ایگ اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ افیٹن 

 ہبطخ زپاھ رھپ رضحت البؽ ےن وصقٰی وک ایتر رکےن اک مکح دای۔ سج فتق فادی ےک ادنر دالخ وہےئگ وت اوہنں ےن ولوگں ےک اسےنم

 اذاؿ دی افر ااقتم  یہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ ادا رفنایئ رھپ البؽ ےن ریبکت زپیھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 زپںیھ(۔ ےن امنز رصع ادا رفنایئ افر درایمؿ ںیم وکیئ امنز ںیہن زپیھ )ینعی لفن امنز افر دفرسی وکیئ ںیتنس ںیہن

 اربامیہ نب اہرفؿ، احمت نب اامسلیع رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس،اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 وک اذاؿ دانی اچےئہ؟وج صخش دف فتق یک امنز اکی زپےھ یلہپ امنز ےک فتق متخ وہےن ےک دعب وت اس 

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش دف فتق یک امنز اکی زپےھ یلہپ امنز ےک فتق متخ وہےن ےک دعب وت اس وک اذاؿ دانی اچےئہ؟

     659    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 واٟس سے، جابز ب٩ ًبساہللابزاہی٥ ب٩ ہارو٪، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، جٌرفب٩ ٣ح٤س، وہ اپ٨ے  :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  رَفُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا َج ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َهاُروَ٪   أَبٔیهٔ أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ َز َٗ  ٥ِ َٟ ا٣ََتئِن َو َٗ ٔ ٌَٔظاَئ بٔأََذإ٪ َوإ ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ َّی بَٔها ا ََٓؼل ةٔ  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٔلَی ا َّی ا٧َِتَهی إ َحً



 

 

 ُيَؼ١ِّ بَِی٨َُه٤َا َطِیّئا

ہلل اربامیہ نب اہرفؿ، احمت نب اامسلیع، رفعجنب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص ا

ہیلع فآہل فملس سج فتق اقمؾ رعافت ےس فاسپ وہ ےئگ وت اس ہگج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رغمب افر امنز اشعء اکی 

 اسھت زپںیھ اکی یہ اذاؿ افر دف ریبکت ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایمؿ ںیم وکیئ دفرسی امنز ںیہن زپیھ۔

 فؿ، احمت نب الیعمس، رفعجنب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہللاربامیہ نب اہر :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دانی اچےئہ؟وج صخش دف فتق یک امنز اکی زپےھ یلہپ امنز ےک فتق متخ وہےن ےک دعب وت اس وک اذاؿ 

     660    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، رشیَ، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، سٌیس ب٩ جبير :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َهِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   َْ ی ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا رَشٔ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز أَذََّ٪  ٤َزَ أَِخبََر٧َا  َٓ  ٍٕ ُه بَٔح٤ِ ٌَ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ

ٔ اٟ ٠ُِت ٣َا َهٔذه ُ٘ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ ٌَٔظاَئ َر ِٟ َّی ب٨َٔا ا ََٓؼل ََلَة  ا٢َ اٟؼَّ َٗ زَٔب ث٥َُّ  ِِ ٤َ ِٟ َّی ب٨َٔا ا ََٓؼل ا٦َ  َٗ ٍَ ث٥َُّ أَ ََٜذا َػ٠َِّیُت ٣َ ا٢َ َه َٗ ََلةُ  ؼَّ

 ٔ ٥َ ف ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِٟکَا٪ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ی َهَذا ا

ل، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت دبعاہلل نب رمع ےک اسھت اقمؾ زمدہفل ںیم ےھت 
 ی 
کہ

یلع نب رجح، رشکی، ہملس نب 

ح اوہنں ےن اذاؿ دی افر رھپ ریبکت  یہ افر امنز رغمب زپاھیئ رھپ اہک اولصلة افر امنز اشعء یک دف رتعک زپںیھ۔ ںیم ہن اہک ہی سک رط

 یک امنز ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اس اقمؾ رپ ایس رطح ےس امنز ادا یک۔

ل، دیعس نب ریبج :  رافی
 ی 
کہ

 یلع نب رجح، رشکی، ہملس نب 

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



 

 

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش دف فتق یک امنز اکی زپےھ یلہپ امنز ےک فتق متخ وہےن ےک دعب وت اس وک اذاؿ دانی اچےئہ؟

     661    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، ح٥ٜ و س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، سٌیس ب٩ جبير :  راوی

٥َٜٔ َوَس٤َ٠َةُ  َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس َهِی١ٕ  ُٛ  ب٩ُِ 

 ٩ًَِ َث  ا٣َٕة َواحَٔسةٕ ث٥َُّ َحسَّ َٗ ٔ ٍٕ بٔإ ٌَٔظاَئ بَٔح٤ِ ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا َّهُ َػل ٕ أ٧َ َث اب٩ُِ ٤ًََُز أَ٪َّ  ُجَبيِر ََ َوَحسَّ ٔ ١ََِ ذَٟ ٣ٔ ٍَ َّهُ َػ٨َ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ

 ََ ٔ ١ََِ َذٟ ٣ٔ ٍَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػ٨َ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ہبعش، مکح ف ہملس نب لیھک، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن امنز رغمب افر امنز اشعء اقمؾ 

زمدہفل ںیم زپیھ اکی ریبکت ےس رھپ لقن ایک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن ہک اوہنں ےن یھب ایس رطح ےس لمع رفناای اھت افر رضحت 

 دبعاہلل انب رمع ےن رفناای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطہقی ےس لمع رفناای اھت

 ہملس نب لیھک، دیعس نب ریبجدمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ہبعش، مکح ف  :  رافی

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

  

 وج صخش دف امنزںی اکی اسھت زپےھ اےس ینتک رمہبت ریبکت ینہک اچےئہ؟

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

  اچےئہ؟وج صخش دف امنزںی اکی اسھت زپےھ اےس ینتک رمہبت ریبکت ینہک

     662    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، اس٤اًی١، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ٌٔی١ُ َوهَُو  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا   َٙ ثَىٔی أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ اب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس 

 َٗ ٔ ٍٕ بٔإ ٥َ بَٔح٤ِ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی ٣َ َُّه َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٕ َس  ا٣َٕة َواحَٔسة

انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، اامسلیع، دیعس نب ریبج، دبعاہلل 

 فآہل فملس ےک اسھت اقمؾ زمدہفل ںیم اکی ریبکت ےس دف امنزںی زپںیھ۔

 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، اامسلیع، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش دف امنزںی اکی اسھت زپےھ اےس ینتک رمہبت ریبکت ینہک اچےئہ؟

     663    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، اب٩ ابوذئب، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح بٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َّی ک١َُّ َواحَٔسةٕ ٨ِ٣ُٔه٤َ  ةٔ َػل َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٍَ بَِی٨َُه٤َا بٔا ُس ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َج٤َ ٌِ ََ ِب١َ َواحَٔسةٕ ٨ِ٣ُٔه٤َا َوََل  َٗ  َِ ٥َِٟ یََتَلوَّ ا٣َٕة َو َٗ ٔ  ا بٔإ

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، انب اوبذبئ، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہیلع فآہل فملس ےن رہ اکی امنز ےئلیک اکی ریبکت  یہ افر ےن اقمؾ زمدہفل ںیم دف فتق یک امنزںی عمج رک ےک زپںیھ افر آپ یلص اہلل

 امنز لفن ںیہن زپیھ یسک امنز ےس لبق افر ہن یسک فتق یک امنز ےک دعب۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، انب اوبذبئ، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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



 

 

  

 اضقء امنزفں ےک ےئل اذاؿ دےنی اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اضقء امنزفں ےک ےئل اذاؿ دےنی اک ایبؿ

     664    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، اب٩ ابوذئب، سٌیس ب٩ ابو سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 َ ٌٔیُس ب٩ُِ أ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٌٔیٕس  بٔی َس

 ٩ًَِ  ٔٚ َِٟد٨َِس وَ٪ یَِو٦َ ا ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ٨َ٠َا ا َِ ا٢َ َط َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٌٔیٕس  ِب١َ أَِ٪ َی٨ِز٢َٔ فٔی  أَبٔی َس َٗ  ََ ٔ ٤ُِص َوَذٟ بَِت اٟظَّ َّی ََغَ ٔ َحً ِهز ٔ اٟوُّ َػََلة

 َّ أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟ٘ٔتا٢َ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ا فَی اہللُ ا َٛ زَّ َوَج١َّ َو ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ َِٟ٘ٔتا٢ٔ ٣َا ٧َز٢ََ  ا٦َ ا َٗ َ أ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بََٔلَّل  ًَ ی اہللُ 

 ٔ ٤َا کَاَ٪ ُيَؼ٠ِّیهَ ٟ َٛ َها  ََٓؼَلَّ َِرٔ  ٌَ ا٦َ ٠ِٟٔ َٗ تَٔها ث٥َُّ أَ ِٗ ٤َا کَاَ٪ ُيَؼ٠ِّیَها َٟٔو َٛ َها  ََٓؼَلَّ  ٔ ِهز ٔ اٟوُّ زٔٔب َؼََلة ِِ تَٔها ث٥َُّ أَذََّ٪ ٤َ٠ِٟٔ ِٗ ا فٔی َو

تَٔها ِٗ ٤َا کَاَ٪ ُيَؼ٠ِّیَها فٔی َو َٛ َها   ََٓؼَلَّ

اوب دیعس، دبعارلنمح نب اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں وک رشمنیک ےن زغفہ دنخؼ  رمعف نب یلع، ییحی، انب اوبذبئ، دیعس نب

ںیم امنز رہظ ادا رکےن ےس ابز راھک اہیں کت ہک وسرج رغفب وہایگ افر ہی اس فتق اک ذترکہ ےہ ہک سج فتق کت آایت اتقؽ انزؽ 

 دخا اعتیل ےن الہ االسؾ ےس اتقؽ وک ااھٹ ایل ےہ۔ ںیہن وہیئ ںیھت رھپ اہلل زعفلج ےن آتی رکہمی انزؽ رفنایئ ینعی اب

 رمعف نب یلع، ییحی، انب اوبذبئ، دیعس نب اوب دیعس، دبعارلنمح نب اوبدیعس :  رافی

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

  

 ؾ رضحات ےک ےئل اکیف ےہ نکیل ریبکت رہ اکی امنز ےک ےئل اگل اگل ےہارگ یئک امنزںی اضق وہ اجںیئ اکی یہ اذاؿ امت

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ارگ یئک امنزںی اضق وہ اجںیئ اکی یہ اذاؿ امتؾ رضحات ےک ےئل اکیف ےہ نکیل ریبکت رہ اکی امنز ےک ےئل اگل اگل ےہ

     665    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ ہظی٥، ابوزبير، ٧آٍ ب٩ جبير، ابوًِیسة :  راوی

ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ًَُِِیَسَة   ٕ ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ هَُظِی٥ٕ  ٠ُوا ا٨َّٟٔيیَّ  أَِخبََر٧َا َه٨َّاْز  َِ ٛٔيَن َط ٤ُِٟرِشٔ اہللٔ إٔ٪َّ ا

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  اَػل َٗ ِهَز ث٥َُّ أَ َّی اٟوُّ ََٓؼل ا٦َ  َٗ أَذََّ٪ ث٥َُّ أَ َٓ أ٣َََز بََٔلَّل  َٓ  ٔٚ َِٟد٨َِس ٍٔ َػ٠ََوإت یَِو٦َ ا ٩ًَِ أَِربَ َِرَ ث٥َُّ َوَس٥ََّ٠  ٌَ ِٟ َّی ا ََٓؼل  ٦َ

ٌَٔظاَئ  ِٟ َّی ا ََٓؼل ا٦َ  َٗ زَٔب ث٥َُّ أَ ِِ ٤َِٟ َّی ا ََٓؼل ا٦َ  َٗ  أَ

دیبعة ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب دوعسد ےن اہک ہک رشمنیک افر افکر ےن یبن یلص اہلل ہیلع انہد نب میشہ، اوبزریب، انعف نب ریبج، اوب

فآہل فملس وک ابز راھک اچر فتق یک امنز ےس زغفہ دنخؼ فاےل دؿ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای البؽ وک اوہنں ےن اذاؿ 

امنز رہظ ادا یک رھپ ریبکت زپیھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رصع زپیھ دی رھپ ریبکت زپیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رھپ ریبکت  یہ افر رغمب ادا رفنایئ رھپ ریبکت  یہ افر امنز اشعء ادا رفنایئ۔

 انہد نب میشہ، اوبزریب، انعف نب ریبج، اوبدیبعة :  رافی

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

  

 رہ اکی فتق یک امنز ےک فاےطس رصػ ریبکت زپانھ یھب اکیف ےہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رہ اکی فتق یک امنز ےک فاےطس رصػ ریبکت زپانھ یھب اکیف ےہ

     666    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ زی٨ار، حشين ب٩ ًلی، زائسة، سٌیس ب٩ ابوْعوبة، ہظا٦، ابوزبير ٣کی، ٧آٍ ب٩ جبير،  ٗاس٥ ب٩ زَکیا :  راوی

 ابوًِیسة اب٩ ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز



 

 

ث٨ََا َس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ا٢َ أَِخبََر٧َا ا َٗ وبََة  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َْعُ

بِ  ًَ ٕ أَ٪َّ أَبَا ًَُِِیَسَة ب٩َِ  ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَُه٥ِ  ِّیَّ َحسَّ ٤َِٟک ٔ ا ث٨ََا هَٔظا٦ْ أَ٪َّ أَبَا اٟزُّبَيِر ِبَس اہللٔ َحسَّ ًَ ثَُه٥ِ أَ٪َّ  وزٕ َحسَّ ٌُ سٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش

َُزَِو  ٨َّا فٔی  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ وَ٪ ب٩َِ ٣َِش ُٛ ٤ُِٟرِشٔ َٖ ا ا اِنََرَ َّ٤٠َ َٓ ٌَٔظأئ  ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ َِرٔ َوا ٌَ ِٟ ٔ َوا ِهز ٩ًَِ َػََلةٔ اٟوُّ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ َحَبَش٨َا ا َٓ  ةٕ 

ا٦َ َٟٔؼ  َٗ ََٓؼ٠َِّی٨َا َوأَ  ٔ ِهز ٔ اٟوُّ ا٦َ َٟٔؼََلة َٗ َ أ َٓ ٥َ ٨َ٣ُازّٔیا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ  ََلة ا٦َ َٟٔؼََلة َٗ ََٓؼ٠َِّی٨َا َوأَ َِرٔ  ٌَ ِٟ ا

ًَلَی اِْلَِرٔق ًَٔؼابَ  ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٠َِی٨َا  ًَ  َٖ ََٓؼ٠َِّی٨َا ث٥َُّ كَا ٌَٔظأئ  ِٟ ٔ ا ا٦َ َٟٔؼََلة َٗ ََٓؼ٠َِّی٨َا َوأَ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ زَّ َوَج١َّ ا ًَ وَ٪ اہلَل  ْة یَِذَُکُ

 ٥ِ ُٛ  َُيِرُ

، اشہؾ، اوبزریب یکم، انعف نب ریبج، اوبدیبعة انب دبعاہلل نب دوعسد، اقمس نب زرکای نب دانیر، نیسح نب یلع، ز

 

ة
ی 
ادئة، دیعس نب اوبرعف

دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اکی زغفہ ںیم ےھت وت رشمنیک ےن مہ وک امنز رہظ افر امنز رصع افر امنز رغمب ادا رکےن 

ہ ولگ اھبےگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ؤمذؿ وک مکح رفناای اس ےس رفک دای افر امنز اشعء ےس رفک دای افر سج فتق ف

یک وت ےن ریبکت  یہ امنز رہظ یک مہ ولوگں ےن امنز رہظ ادا یک رھپ امنز رصعیک ریبکت  یہ وت مہ ےن امنز رصع زپیھ رھپ ریبکت  یہ امنز رغمب 

 مہ ےن امنز اشعء ادا یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں یک اجبن وتمہج مہ ےن امنز رغمب ادا یک رھپ ریبکت  یہ امنز اشعء یک وت

 وہےئ افر رفناای رفےئ زنیم رپ مت ولوگں ےک العفہ وکیئ اس رطح یک امجتع ںیہن ےہ وج ہک اید دخافدنی ںیم وغشمؽ وہ۔

، اشہؾ، اوبزریب یکم، انعف نب ریبج، اوبدیبعة انب دبعاہلل نب  اقمس نب زرکای نب دانیر، نیسح نب یلع، زادئة، دیعس :  رافی

 

ة
ی 
نب اوبرعف

 دوعسد، دبعاہلل نب دوعسد

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

  

 وج صخش اکی رتعک زپانھ وھبؽ ایگ افر السؾ ریھپ رک لچ دای

 ؿاذاؿ اک ایب :   ابب

 وج صخش اکی رتعک زپانھ وھبؽ ایگ افر السؾ ریھپ رک لچ دای

     667    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحِیب، سویس ب٩ ٗیص، ٣ٌاویہ ب٩ حسیخ :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  اؤیََة ب٩ِٔ حَُسیِٕخ أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ثَُه  ِیٕص َحسَّ َٗ أَبٔی َحِٔیٕب أَ٪َّ ُسَویَِس ب٩َِ 

ُه َرجُ  َٛ أَِزَر َٓ ْة  ٌَ ِٛ ٔ َر ََلة َََ٘ٔیِت ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ِس  َٗ َش٥ََّ٠ َو َٓ َّی یَِو٣ّا  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ َّی اہللُ  ٔ اہللٔ َػل ََلة ا٢َ َنٔشیَت ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َ٘ َٓ  ١ْ

ََ ا٨َّٟا ٔ أَِخبَرُِت بَٔذٟ َٓ ّة  ٌَ ِٛ َّی ٨٠َّٟٔأض َر ََٓؼل ََلَة  ا٦َ اٟؼَّ َٗ َ أ َٓ ٤َِِٟشحَٔس َوأ٣َََز بََٔلَّل  ََٓسَخ١َ ا ّة  ٌَ ِٛ ُٖ اٟزَُّج١َ َر ٔ ز ٌِ ََ اُٟوا لٔی أَ َ٘ َٓ َض 

اُٟوا هََذا ك٠ََِحُة ب٩ُِ ًُ  َٗ ٠ُِت َهَذا هَُو  ُ٘ َٓ ٤َزَّ بٔی  َٓ  َِِیٔس اہللٔ ٠ُُِٗت ََل إَٔلَّ أَِ٪ أََراُه 

ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، وسدی نب سیق، اعمفہی نب دحجی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اکی دؿ امنز ادا رفنایئ وت اکی رتعک ابیق یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپ دای )افر دجسم ےس ابرہ رشتفی ےل ےئگ( 

آےگ یک رطػ ڑباھ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اافتؼ ےس( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی  اکی صخش

رتعک ادا رکان وھبؽ ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی الےئ افر البؽ وک مکح رفناای اوہنں ےن ریبکت زپیھ آپ یلص 

رتعک ادا رفنایئ۔ ںیم ےن ولوگں ےس ہی فاہعق ایبؿ ایک ہک مت ولگ اس صخش یک انشتخ رکےت وہ )سج اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی 

ےن وتہج دالیئ یھت( ںیم ےن رعض ایک ںیم اس ےس فافق ںیہن وہں اہتبل ںیم اس صخش وک دھکی ولں وت انشتخ رک ولں اگ۔ فہ صخش 

 ں ےن التبای ہک ہی ہحلط نب دیبع اہلل ںیہریمے اسےنم ےس الکن ںیم ےن اہک ہک ہی فہ یہ صخش ےہ ولوگ

 ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، وسدی نب سیق، اعمفہی نب دحجی :  رافی

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

  

 رچفاےہ اک اذاؿ دانی

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رچفاےہ اک اذاؿ دانی

     668    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابوٟیلی، ًبساہلل ب٩ ربیٌہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّهُ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح َة أ٧َ ٌَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ُربَیِّ ًَ  ٩ًَِ َِٟیلَی 

 ٔ ِوٟ َٗ  ١َ َِ ا٢َ ٣ٔ َ٘ َٓ  ٪ُ ٍَ َػِوَت َرُج١ٕ یَُؤذِّ َش٤ٔ َٓ ٥َ فٔی َسرَفٕ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥ٕ٨ََُ کَاَ٪ ٣َ ََٟزاعٔی  ا٢َ إٔ٪َّ َهَذا  َٗ هٔ ث٥َُّ 

٨ََو  َٓ ٩ًَِ أَه٠ِٔهٔ  ًَازْٔب  َٓإَٔذا هَُو َراعٔی ٥ٕ٨ََُ أَِو   زُوا 

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ہبعش، مکح، انب اوب،یلی، دبعاہلل نب رہعیب ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہک اذاؿ دےنی فملس ےک اسھت رفس ںیم ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اس رفس ےک دفراؿ( یسک اکی آدیم یک آفاز ینس وج 

ِ رپ چنہپ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک
َ
وُسُؽ اّلّ

َ
ا ر
ً
 
َ
ّ َ
ُ
ّؿَ حُم
َ
د ُ أ
َھ

ْ

 

ش
َ
ہی صخش رچفااہ ےہ  ںیم وغشمؽ اھت۔ سج فتق فہ صخش أ

ویں اک رچفااہ ےہ۔ رھپ آپ ای ہی صخش اےنپ رھگ ےس ےب رھگ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادی ںیم چنہپ ےئگ وت داھکی ہک فہ صخش رکب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رکبی دیھکی وج رمی وہیئ زپی یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک دھکی ول ہی اےنپ ناکل 

دن ےک زندکی سک دقر ذلیل افر ےب زعت ےہ۔ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخاف

 دقفس ےک زندکی داین اس ےس تہب زایدہ ذلیل افر روسا ےہ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ہبعش، مکح، انب اوب،یلی، دبعاہلل نب رہعیب :  رافی

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

  

 اؿ دےوج صخش اہنت امنز زپےھ افر فہ صخش اذ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اہنت امنز زپےھ افر فہ صخش اذاؿ دے

     669    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ً٘بة ب٩ ًا٣ز :  راوی



 

 

ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َبَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِ٘ ًُ ٩ًَِ ثَُه  یَّ َحسَّ أَفٔ ٌَ ٤َِٟ ا٧ََة ا َِٟحارٔٔث أَ٪َّ أَبَا ًُظَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ

 ِ ٥ٕ٨ََُ فٔی َرأ ََ ٩ِ٣ٔ َراعٔی  َحُب َربُّ ٌِ و٢ُ َي ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ َِٟحَب١ٔ یَُؤذُِّ٪ ًَا٣ٔز ٔة ا ٔض َطٔویَّ

 ٔ ُٖ ٣ٔ ب ََلَة َیَدا ًَِبٔسی هََذا یَُؤذُِّ٪ َويُ٘ٔی٥ُ اٟؼَّ ٔلَی  َّ َوَج١َّ ا٧ُِوزُوا إ ًَز و٢ُ اہللُ  ُ٘ َی َٓ ِّی  ٔ َوُيَؼل ََلة ِبسٔی اٟؼَّ ٌَ ٔ ُت ٟ ِس ُرََفِ َٗ ىِّی 

َِٟح٨َّةَ   َوأَِزَخ٠ُِتُه ا

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضح

ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناےت ےھت ہک دخافدن دقفس بجعت رکات ےہ اےسی صخش رپ وج اہپڑ یک وچیٹ ےک انکرے رپ 

ریمے اس دنبے وک دوھکی وج  اذاؿ داتی ےہ امنز زپےنھ ےک فاےطس افر فہ صخش امنز ادا رکات ےہ وت دخافدن دقفس رفناات ےہ ہک مت ولگ

اذاؿ داتی ےہ افر امنز زپاتھ ےہ ریمے وخػ یک فہج ےس وت ںیم ےن اس یک رفغمت رکدی افر اس وک اعمػ رکدای افر تنج اک قحتسم انب 

 دای۔

 نب اعرم :  رافی

 

ی ة
 دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، عم

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

  

 وج صخش اہنت امنز ادا رکے افر ریبکت زپےھ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اہنت امنز ادا رکے افر ریبکت زپےھ

     670    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 خَلزب٩ رٓاًة ب٩ رآٍ زرقیًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، یحٌی ب٩ ًلی ب٩ یحٌی ب٩  :  راوی

 ٔ ز ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َخَلَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٍٕ اٟزَُّرقٔیُّ  ٔ ًََة ب٩ِٔ َرآ ا َٓ  ب٩ِٔ رٔ

ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ًََة ب٩ِٔ َرآ ا َٓ ٩ًَِ رٔ  ٔ ه ٩ًَِ َجسِّ َِٟحٔسیَث أَبٔیهٔ  ََلةٔ ا ِّٕ اٟؼَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بَِی٨َا هَُو َجأْٟص فٔی َػ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

 نب راعف زریق ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

یلع نب رجح، اامسلیع، ییحی نب یلع نب ییحی نب الخدنب رافعة

 آرخ دحثی کت۔ فملس امنز یک فص ںیم رشتفی رفنا ےھت

 نب راعف زریق :  رافی

 

 یلع نب رجح، اامسلیع، ییحی نب یلع نب ییحی نب الخدنب رافعة

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

  

 ریبکت سک رطہقی ےس زپانھ اچےئہ؟

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اچےئہ؟ ریبکت سک رطہقی ےس زپانھ

     671    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ت٤ی٥، ححاد، طٌبہ، ابوجٌرف، ابو٣َىی :  راوی

رَفٕ  ٌِ ُت أَبَا َج ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی  أَِخبََر٧َا  زِیَأ٪  ٌُ ِٟ َ٪ ٣َِشحٔٔس ا ٣َُؤذِّ

ًَِهٔس َر  ًَلَی  ا٢َ کَاَ٪ اِْلََذاُ٪  َ٘ َٓ ٩ًَِ اِْلََذأ٪  ُِٟت اب٩َِ ٤ًََُز  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٍٔ َِٟحا٣ٔ َّی ٣َُؤذِّٔ٪ ٣َِشحٔسٔ ا ى ََ ٤ُ ِٟ ٠َِیهٔ ا ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ا٣َُة ٣َزَّةّ  َٗ ٔ ىَی َواِْل َِ ىَی ٣َ َِ ٥َ ٣َ ََلةُ  َوَس٠َّ ا٣َِت اٟؼَّ َٗ ِس  َٗ ٨َا  ٌِ َٓإَٔذا َس٤ٔ ََٟها ٣َزََّتئِن  ا َٗ ََلةُ  ا٣َِت اٟؼَّ َٗ ِس  َٗ ٠َُِٗت  ََ إَٔذا  َّ ٣َزَّّة إَٔلَّ أ٧َ

 ٔ ََلة ٔلَی اٟؼَّ ِج٨َا إ أ٧َِا ث٥َُّ ََخَ  َتَوؿَّ

دمحم نب میمت، اجحج، ہبعش، اوبرفعج، اوبینثم ےس رفاتی ےہ وج ہک اجعم دجسم ےک ؤمذؿ ےھت ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع  دبع اہلل نب

ےس اذاؿ ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفناای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم اذاؿ ےک ےلمج دف 

 ُة ےتنس وت دف رمہبت افر ریبکت ےک املک
َ
ل َّ
ض
ل
ْ ا

 

َ َم

 

 ُة وک دف رمہبت ہہک رک سج فتق مہ ولگ دَقْ ف
َ
ل َّ
ض
ل
ْ ا

 

َ َم

 

ت اکی اکی رمہبت نکیل دَقْ ف

ے۔

 

کلن

 

ت
 فوض رکےت افر امنز ےک فاےطس ابرہ 

 دبعاہلل نب دمحم نب میمت، اجحج، ہبعش، اوبرفعج، اوبینثم :  رافی



 

 

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

  

 رہ صخش اک اےنپ اےنپ ےئل ریبکت انہک

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 رہ صخش اک اےنپ اےنپ ےئل ریبکت انہک

     672    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، خاٟس، ابوَٗلبة، ٣اَٟ ب٩ حویزث :  راوی

َٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ  أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟحَویِزٔٔث  ا

 َ ٧ أَذِّ َٓ ََلةُ  ِت اٟؼَّ ٥َ َؤَٟؼاحٕٔب لٔی إَٔذا َحرَضَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َااہللٔ َػل ُٛ ٤َُٜا أََحُس  ا ث٥َُّ أَٗامَٔی ث٥َُّ َٟٔیُؤ٣َّ

، ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم ےس افر ریمے 

 

ة
ی 
یلع نب رجح، اامسلیع، اخدل، اوبالق

انہک۔ رھپ امنز فہ صخش زپاھےئ وج مت اکی رقیف ےس رفناای ہک سج فتق امنز اک فتق وہاجےئ وت مت دفونں )فتق یک( اذاؿ دانی رھپ ریبکت 

 دفونں ںیم )رمع ےک اابتعر ےس( ڑبا وہ۔

، ناکل نب وحریث :  رافی

 

ة
ی 
 یلع نب رجح، اامسلیع، اخدل، اوبالق

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

  

 تلیضف اذاؿ ےس قلعتم

 ایبؿاذاؿ اک  :   ابب

 تلیضف اذاؿ ےس قلعتم



 

 

     673    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ إَٔذا ٧ُوزَٔی أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 ٔ َّی إ َب١َ َحً ِٗ ُٗٔضَی ا٨َِّٟساُئ أَ إَٔذا  َٓ أِذٔی٩َ  ٍَ اٟتَّ َّی ََل َيِش٤َ اْن َحً َٟهُ َُرَ ِیَلاُ٪ َو ٔ أَِزبََز اٟظَّ ََلة َّی إَٔذا ٠ٟٔؼَّ ٔ أَِزبََز َحً ََلة َذا ثُوَِّب بٔاٟؼَّ

َب١َ  ِٗ ؤیُب أَ َِ ِٟ ُٗٔضَی اٟتَّ َّی َیَو١َّ ا ٥َِٟ ی٩َُِٜ یَِذَُکُ َحً َذا ٤َٟٔا  َٛ َذا اذَُِکِ  َٛ و٢ُ اذَُِکِ  ُ٘ ٔشهٔ َي ِٔ ٤َِٟزِٔئ َوَن َّی یَِدُْطَ بَيَِن ا ٤َزُِئ إِٔ٪ َحً

َّی ٥ِ َػل َٛ  یَِسرٔی 

رفناای سج فتق اذاؿ  ہبیتق، ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد

وہیت ےہ امنز ےک فاےطس اطیشؿ تشپ ومڑ رک رسنی ےس وہا اخرج رکات وہا اھباتگ ےہ اتہک فہ اذاؿ ہن ےنس رھپ سج فتق اذاؿ ےس 

رفاتغ وہ اجیت ےہ رھپ فہ اھبگ اجات ےہ سج فتق ریبکت وپری وہ اجیت ےہ رھپ فہ فاسپ آات ےہ اہیں کت ہک فہ اطیشؿ ااسنؿ ےک دؽ 

دنہشی دیپا رکات ےہ افر اطیشؿ فہ فہ ابںیت اید دالات ےہ ہک نج اک امنز ےس ےلہپ ایخؽ کت ںیہن اھت۔ اہیں کت ہک ااسنؿ ینتک یہ ںیم ا

 راعکت وھبؽ اجات ےہ۔

 ہبیتق، ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اذاؿ ےنہک رپ رقہع ڈاےنل اک ایبؿ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےنہک رپ رقہع ڈاےنل اک ایبؿ

     674    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، سیم، ابوػاٟح، ابوہزیزة :  راوی



 

 

٩ًَِ ُسیَمٕٓ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٥ُ٠َ ا٨َّٟاُض  أَِخبََر٧َا  ٌِ ِو َي َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح 

ِو  َٟ ٠َِیهٔ َو ًَ ٠َِیهٔ ََلِسَتَه٤ُوا  ًَ ٥َِٟ َیحُٔسوا إَٔلَّ أَِ٪ َيِشَته٤ُٔوا  ٢ٔ ث٥َُّ  ِّٕ اِْلَوَّ ٌِ ٣َا فٔی ا٨َِّٟسأئ َواٟؼَّ وا َي ُ٘ ٔ ََلِستََب ِهحٔير ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا فٔی اٟتَّ

َّٟٔذی ََل َیأِخُ  ٔ٪ ا ٤َُِٟؤذِّ ِو َحِبّوااتَِّداذُ ا َٟ ِبٔح َْلََتِوه٤َُا َو َت٤َةٔ َواٟؼُّ ٌَ ِٟ ٤ُٔ٠ًَوا ٣َا فٔی ا ِو  َٟ َِٟیهٔ َو ٔ ًَلَی أََذا٧ٔهٔ أَِجّزاإ  ُذ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ ولگ اس ابت ےس  ہبیتق، ناکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

فافق وہ اجںیئ ہک اذاؿ دےنی ےک ارجفوثاب وک افر امجتع یک فص افؽ وک رھپ ولگ یسک ڑگھجے افر زناع ےک ہلصیف ےک ابرے 

ز رہظ وک افؽ فتق ادا رکےن ںیم سک ںیم وکیئ راہتس ہن اپںیئ وت فہ ولگ رقہع ڈاؽ ںیل افر ارگ ولگ اس ابت ےس فافق وہاجںیئ ہک امن

دقر وثاب ےہ وت ولگ امنز رہظ ادا رکےن ںیم دلجی رکںی افر ارگ ولگ فافق وہاجںیئ امنز اشعء افر امنز رجف ےک ادا رکےن ںیم سک 

 دقر ارج افر وثاب ےہ وت اہتبل ولگ اؿ امنزفں وک ادا رکےن ےک فاےطس رسنی ےک لب ےتٹیسھگ آںیئ۔

 کل، یمس، اوباصحل، اوبرہریةہبیتق، نا :  رافی

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

  

 ومذؿ اےسی صخش وک انبان اچےئہ ہک وج اذاؿ رپ اعمفہض فوصؽ ہن رکے

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہن رکےومذؿ اےسی صخش وک انبان اچےئہ ہک وج اذاؿ رپ اعمفہض فوصؽ 

     675    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، ًٔا٪، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، سٌیساٟحزیزی، ابوًَلء، ٣ْطٖ، ٤ًَا٪ ب٩ ابی ًاؾ :  راوی

ازُ ب٩ُِ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ُِٟحَزیِزٔیُّ  ٌٔیْس ا ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ َس٤َ٠ََة 

ا٢َ أ٧ََِت إ٣َٔا َ٘ َٓ ِومٔی  َٗ ٠ِىٔی إ٣َٔا٦َ  ٌَ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ اِج ا٢َ  َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ا َِ ًُ ٩ًَِ  ٕٖ ٔٔه٥ِٔ ٣َُْطِّ ٌَ َتٔس بٔأَِؿ ِٗ ٣ُُه٥ِ َوا

٧ّا ََل  ًَلَی أََذا٧ٔهٔ أَِجّزاَواتَّدِٔذ ٣َُؤذِّ   َیأُِخُذ 



 

 

ادمحنب امیلسؿ، افعؿ، امحدنب ہملس، دیعسارجلریی، اوبالعء، رطمػ، امثعؿ نب ایب اعص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای 

دتقاء اےسی صخش یک رکف وج روسؽ اہلل! ےھجم اینپ وقؾ اک اناؾ انب دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت اینپ وقؾ ےک اناؾ وہ نکیل ا

 بس ےس زایدہ روزفر وہ )روزفر افر  رامر یک راعتی رکان اچےیہ ینعی امنز وک اس دقر وطلی ہن رکف ہک ولگ امجتع ےس ربھگا اجںیئ( افر مت

 اےسی صخش وک ؤمذؿ رقمر رکف ہک وج اذاؿ رپ ارجت ای وعض ہن ےل۔

 ارجلریی، اوبالعء، رطمػ، امثعؿ نب ایب اعصادمحنب امیلسؿ، افعؿ، امحدنب ہملس، دیعس :  رافی

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

  

 اذاؿ ےک املکت ومذؿ ےک اسھت درہاان

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک املکت ومذؿ ےک اسھت درہاان

     676    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ابوسٌیس خسری :  راوی

ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ یَزٔیَس   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ  أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ َػل

 ٪ُ ٤َُِٟؤذِّ و٢ُ ا ُ٘ ١ََِ ٣َا َي وُٟوا ٣ٔ ُ٘ َٓ ُت٥ِ ا٨َِّٟساَئ  ٌِ ا٢َ إَٔذا َس٤ٔ َٗ 

ہبیتق، ناکل، زرہی، اطعء نب سیدی، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای 

 رطہقی ےس ؤمذؿ اتہک ےہ۔سج فتق مت اذاؿ ونس وت ایس رطہقی ےس وہک ہک سج 

 ہبیتق، ناکل، زرہی، اطعء نب سیدی، اوبدیعس دخری :  رافی

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

  



 

 

 اذاؿ دےنی اک ارج ف وثاب

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ دےنی اک ارج ف وثاب

     677    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜيرب٩ اطخ، ًلی ب٩ خاٟسزرقی، نرضب٩ سٔیا٪، ابوہزیزہ :  راوی

َٜيَِر  ُ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ب ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَلٔیَّ ب٩َِ َخأٟٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ثَُه أَ٪َّ  ب٩َِ اِْلََطخِّ َحسَّ

ٍَ َرُسو٢ٔ ا ٨َّا ٣َ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا هَُزیَِزَة َي َّهُ َس٤ٔ ثَُه أ٧َ َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ثَُه أَ٪َّ ا٨َّٟرِضَ ب٩َِ ُس ا٦َ بََٔل٢ْ اٟزَُّرقٔیَّ َحسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

 َٜ ا َس َّ٤٠َ َٓ َِٟح٨َّةَ ی٨َُازٔی  ١ََِ هََذا َي٘ٔی٨ّا َزَخ١َ ا ا٢َ ٣ٔ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  َت 

دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکبنب اجش، یلع نب اخدلزریق، رضننب ایفسؿ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت 

ملس ےک ارماہ ےھت ہک رضحت البؽ ڑھکے وہ ےئگ اذاؿ دےنی ےک فاےطس ہک سج فتق فہ اذاؿ ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

افرغ وہ ےئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج صخش ےن ایس رطہقی ےس اہک بلق ےس نیقی رک ےک ہی 

 املکت ےہک فہ صخش تنج ںیم دالخ وہاگ۔

 ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکبنب اجش، یلع نب اخدلزریق، رضننب ایفسؿ، اوبرہریہدمحم نب ہملس :  رافی

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

  

 وج املکت ومذؿ ےہک فیہ املکت ےننس فاےل صخش وک یھب انہک اچےئہ

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ومذؿ ےہک فیہ املکت ےننس فاےل صخش وک یھب انہک اچےئہوج املکت 



 

 

     678    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٣حیٍ ب٩ یحٌی انؼاری :  راوی

 ٩ًَِ ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ٨ُِت َجأّٟشا ٨ًَِٔس أَبٔی أ٣َُا٣ََة أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ أ٧ََِبأ٧ََا  ُٛ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ یَِحٌَی اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٣َُح٤ِّ

ا٢َ أَِط  َ٘ َٓ ََّر اث٨ََِتئِن  َٜب َٓ بَرُ  ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ  ٪ُ ٤َُِٟؤذِّ أَذََّ٪ ا َٓ  ٕٕ َس ب٩ِٔ َسِه١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی ََٓتَظهَّ َه إَٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ اث٨ََِتئِن  َهُس أَِ٪ ََل إ

 ٔ اؤیَُة ب٩ُِ أَب ٌَ ََٜذا ٣ُ ثَىٔی َه ا٢َ َحسَّ َٗ َس اث٨ََِتئِن ث٥َُّ  َتَظهَّ َٓ ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ أَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َ٘ ِو٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َٓ َٗ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ی ُس

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

ع نب ییحی

ح ن 
م

ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی رفز رضحت اوباناہم نب لہس ےک اپس اھٹیب وہا اھت  وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، 
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ّؿَ حُم
َ
د ُ أ
َھ

ْ

 

ش
َ
ُ اہک۔ ؤمذؿ ےن أ

َ
  اّلّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ْؿ ل
َ
د ُ أ
َھ

ْ

 

ش
َ
ُ، أ
َ
  اّلّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ْؿ ل
َ
د ُ أ
َھ

ْ

 

ش
َ
ا  دف رمہبت أ

ً
 
َ
ّ َ
ُ
ّؿَ حُم
َ
د ُ أ
َھ

ْ

 

ش
َ
ِ، أ
َ
وُسُؽ اّلّ

َ
ا ر

وُس
َ
ا ر
ً
 
َ
ّ َ
ُ
ّؿَ حُم
َ
د ُ أ
َھ

ْ

 

ش
َ
ِ اہک دف رمہبت۔ اوہنں ےن یھب دف رمہبت أ

َ
وُسُؽ اّلّ

َ
ِ اہک رھپ اہک ہک ھجم ےس رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےن ر

َ
ُؽ اّلّ

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ ایبؿ رفناای۔

ع نب ییحی ااصنری :  رافی

ح ن 
م

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، 

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج املکت ومذؿ ےہک فیہ املکت ےننس فاےل صخش وک یھب انہک اچےئہ

     679    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٣شٌز، ٣حیٍ، ابوا٣ا٣ة ب٩ سہ١ :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِه١ٕ   ٍٕ ٩ًَِ ٣َُح٤ِّ  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ث٨ََا َجزٔیْز  َُٗسا٣ََة َحسَّ ُس ب٩ُِ  اؤیََة َرضَٔی اہللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ٔ٤



 

 

٤َُِٟؤ  ٍَ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوَس٤ٔ َّی اہللُ  ُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٨ُِه َي ا٢َ ًَ َٗ ١ََِ ٣َا  ا٢َ ٣ٔ َ٘ َٓ  ٪َ  ذِّ

 نب لہس ےس رفاتی ےہ ہک فہ لقن رفناےت ےھت ہک ںیم ےن رضحت اعمفہی ےس انس فہ رفناےت 

 

ع، اوبانامة

ح ن 
م

، رجری، رعسم، 

 

دمحم نب دقامة

ےتی وہےئ انس وت ےھت ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ؤمذؿ وک اذاؿ د

 

َ
َ
 َّ لَع
َ
سج رطہقی ےس ؤمذؿ ایبؿ رکات اھت وت ایس رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ےتہک ےھت۔ ابب سج فتق ؤمذؿ ح

 ِح ےہک وت ےننس فاال صخش ایک ےہک؟
َ
ل
 الْفَ

َ
َ
 َّ لَع
َ
 ِة ح
َ
ل َّ
ض
ل
 ا

 نب لہس :  رافی

 

ع، اوبانامة

ح ن 
م

، رجری، رعسم، 

 

 دمحم نب دقامة

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج املکت ومذؿ ےہک فیہ املکت ےننس فاےل صخش وک یھب انہک اچےئہ

     680    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ حش٩ ٣٘شیم، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ًیسٰی ب٩ ٤ًز، ًبساہلل ب٩ ٤٘٠ًہ ب٩ ٣حاہس ب٩ ٣وسٰی و  :  راوی

 وٗاؾ

ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  اََل َحسَّ َٗ َشیٔمُّ  ِ٘ ٔ٤ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیِحٌَی أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُحاهُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسی َوإٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا   أَِخبََرنٔی 

 ٔ ِّی ً ٔن ا٢َ إ َٗ إؾ  َّٗ ٤ََة ب٩ِٔ َو َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ إؾ  َّٗ ٤ََة ب٩ِٔ َو َ٘ ٠ِ ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٧ُهُ ًٔیَسی ب٩َِ ٤ًََُز أَِخبََرُه  اؤیََة إٔذِ أَذََّ٪ ٣َُؤذِّ ٌَ ٨َِس ٣ُ

 َٗ ََلةٔ  ًَلَی اٟؼَّ ا٢َ وَیَّ  َٗ َّی إَٔذا  ُ٪ َحً ٤َُِٟؤذِّ ا٢َ ا َٗ ٤َا  َٛ اؤیَُة  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ ا٢َ َٓ َٗ ََلحٔ  َٔ ِٟ ًَلَی ا ا٢َ وَیَّ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َة إَٔلَّ بٔاہللٔ  ُٗوَّ ا٢َ ََل َحِو٢َ َوََل 

ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َُِٟؤذُِّ٪ ث٥َُّ  ا٢َ ا َٗ ََ ٣َا  ٔ َس َذٟ ٌِ ََ ا٢َ  َٗ َة إَٔلَّ بٔاہللٔ َو ُٗوَّ و٢ُ ََل َحِو٢َ َوََل  ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ١ََِ  ل ٣ٔ

 ََ ٔ  َذٟ

ی، اجحج، انب رججی، رمعف نب ییحی، ٰیسیع نب رمع، دبعاہلل نب ب ہمق نب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک 

،
مش
م

اجمدہ نب ومٰیس ف اربامیہ نب نسح 

ںیم اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےک اپس اھت ہک اس دفراؿ اؿ ےک ؤمذؿ ےن اذاؿ دی وت اعمفہی ےن یھب ایس رطہقی ےس اہک ہک سج رطہقی 



 

 

ِ اہک سج فتق اس ےن ےس 
َ
 ّلّ
ِ
  ئ 
َ
َة ِإّل
َ
  ُقّ
َ
ل
َ
َؽ ف
ْ
  َح 
َ
 ِة اہک وت اوہنں ےن ل

َ
ل َّ
ض
ل
 ا

َ
َ
 َّ لَع
َ
 ِح اہک وت ؤمذؿ ےن اہک سج فتق ؤمذؿ ےن ح

َ
ل
 الْفَ

َ
َ
 َّ لَع
َ
ح

ِ اہک رھپ فیہ ایبؿ ایک وج ؤمذؿ ےن اہک اس ےک دعب اہک 
َ
 ّلّ
ِ
  ئ 
َ
َة ِإّل
َ
  ُقّ
َ
ل
َ
َؽ ف
ْ
  َح 
َ
ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوہنں ےن ل

 ےس ایس رطہقی ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس رطہقی ےس ایبؿ رکےت ےھت۔

ی، اجحج، انب رججی، رمعف نب ییحی، ٰیسیع نب رمع، دبعاہلل نب ب ہمق نب فاقص :  رافی

،
مش
م

 اجمدہ نب ومٰیس ف اربامیہ نب نسح 

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

  

 اذاؿ ےک دعب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد انجیھب

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک دعب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد انجیھب

     681    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس، ًبساہلل، حیوة ب٩ رشیح، ٌٛب ب٩ ٤٘٠ًہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير، ٧آٍ ب٩ ٤ًزو رقشی، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ َب ب٩َِ  ٌِ َٛ یِٕح أَ٪َّ  ٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ رُشَ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ٔ ٕ ٣َِولَی ٧َآ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ُجَبيِر  ٍَ َس٤ٔ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤ًَِزٕو َي ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ  ٍَ َّهُ َس٤ٔ ُث أ٧َ ٔشیِّ یَُحسِّ ُِِٟقَ ٤ِزٕو ا ُت٥ِ ًَ ٌِ و٢ُ إَٔذا َس٤ٔ ُ٘ ٥َ َي ِیهٔ َوَس٠َّ

 ١ََِ وُٟوا ٣ٔ ُ٘ َٓ  ٪َ ٤َُِٟؤذِّ ا ث٥َُّ َس٠ُوا اہللَ لٔی  ا ًَرِشّ ٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ًَلَیَّ َػََلّة َػل َّی  َّهُ ٩ِ٣َ َػل إ٧ٔ َٓ ًَلَیَّ  و٢ُ َوَػ٠ُّوا  ُ٘ ََّها ٣َا َي إ٧ٔ َٓ َِٟؤسی٠ََة  ا

وَ٪ أ٧ََا هُ  ُٛ ٔ اہللٔ أَِرُجو أَِ٪ أَ ِبٕس ٩ِ٣ٔ ًَٔباز ٌَ ٔ َِٟح٨َّةٔ ََل َت٨َِبغٔی إَٔلَّ ٟ ْة فٔی ا َٟ ٔ ًَةُ ٨ِ٣َز ا َٔ َٟهُ اٟظَّ َِٟؤسی٠ََة َح٠َِّت  ٩ِ٤َ َسأ٢ََ لٔی ا َٓ  َو 

وسدی، دبع اہلل، ویحة نب رشحی، بعک نب ب ہمق، دبعارلنمح نب ریبج، انعف نب رمعف رقیش، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ایبؿ 

 ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک سج فتق مت رفناےت ےھت ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل

اذاؿ ونس وت ؤمذؿ وج ےہک مت یھب فیہ وہک افر ریمے افرپ درفد وجیھب ویکہکن وج صخش ریمے افرپ اکی رمہبت درفد رشفی جیھب دے اگ وت 

ویکہکن فہلیس درالص اکی  دخافدن دقفس اس رپ دس رمہبت رتمح انزؽ رفناےئ اگ۔ رھپ مت دخافدن دقفس ےس ریمے فاےطس فہلیس ناوگن

ذرہعی ےہ تنج ںیم وج ہک دخا ےک دنبفں ںیم ےس یسک دنبہ ےک اشایؿ اشؿ ںیہن ےہ العفہ اکی دنبہ ےک افر ھجم وک ہی وتعق ےہ ہک فہ 



 

 

 دنبہ ںیم یہ وہں اگ وت وج وکیئ ریمے فاےطس فہلیس بلط رکے اگ وت ریمی افشتع اس ےک فاےطس الزؾ وہ اجےئ یگ۔

 ، دبعاہلل، ویحة نب رشحی، بعک نب ب ہمق، دبعارلنمح نب ریبج، انعف نب رمعف رقیش، دبعاہلل نب رمعوسدی :  رافی

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

  

 اذاؿ ےک فتق یک داع

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک فتق یک داع

     682    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، حٜی٥ ب٩ ًبساہلل، ًا٣ز ب٩ سٌس، سٌس ب٩ ابی وٗاؾ :  راوی

ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو  ٌِ ٩ًَِ َس ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ  َِٜی٥ٔ ب٩ِٔ  ُِٟح ٩ًَِ ا ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  إؾ  َّی اہللُ َّٗ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َه إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُه ََل  َٟ ٔ َ٪ َوأ٧ََا أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٤َُِٟؤذِّ ٍُ ا ا٢َ حٔيَن َيِش٤َ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ِبُسُه ًَ ًَ ّسا  ُه َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ  ََ ی رَشٔ

ٕس َرُسوَّل  َُٟه َذ٧ِبُهُ  َوَرُسوُٟهُ َرٔؿیُت بٔاہللٔ َرباا َوب٤َُٔح٤َّ  َوبٔاِْلِٔسََل٦ٔ زٔی٨ّا ُرُٔفَ 

ہبیتق، ثیل، میکح نب دبع اہلل، اعرم نب دعس، دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےک العفہ وکیئ یھب ابعدت  اراشد رفناای ہک وج صخش اذاؿ ےک ےننس ےک فتق ہی ےلمج ےہک ںیم اہشدت داتی وہں اس یک ہک دخافدن دقفس

ےک القئ ںیہن ےہ افر فہ رپفرداگر اہنت ےہ افر اس اک وکیئ یھب رشکی ںیہن ےہ افر البہبش دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک دنبے 

افر ہی ہک  افر ےجیھب وہےئ ںیہ افر ںیم دخافدن دقفس ےک رپفرداگر وہےن رپ راض دنم وہں افر ںیم رایض وہں االسؾ ےک دنی وہےن رپ

 ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک روسؽ وہےن رپ راضدنم وہں وت اےسی صخش ےک امتؾ انگہ اعمػ رک دےئ اجںیئ ےگ۔

 ہبیتق، ثیل، میکح نب دبعاہلل، اعرم نب دعس، دعس نب ایب فاقص :  رافی

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



 

 

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک فتق یک داع

     683    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ًلی ب٩ ًیاغ، طٌیب، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز :  راوی

ًَیَّإغ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ

ٔ اٟ ًَِوة ٔ اٟسَّ ٍُ ا٨َِّٟساَئ ا٠َُّٟه٥َّ َربَّ َهٔذه ا٢َ حٔيَن َيِش٤َ َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ائ٤َٔةٔ آٔت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ِٟ ٔ ا ََلة ةٔ َواٟؼَّ ا٣َّ تَّ

ًًَٔی َیِو٦َ ٣َُح٤َّ  ا َٔ َُٟه َط ًَِسَتُه إَٔلَّ َح٠َِّت  َّٟٔذی َو ٤َِِٟح٤ُوَز ا ا٦َ ا َ٘ ٤َِٟ َِهُ ا ٌَ ی٠ََة َواَِ ـٔ َٔ ِٟ َِٟؤسی٠ََة َوا َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ّسا ا  ا

رمعف نب وصنمر، یلع نب ایعش، بیعش، دمحم نب ر دکر، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 
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 اےسی صخش یک افشتع ریمے ذہم الزؾ وہ اجےئ یگ۔ آِت حُم

 رمعف نب وصنمر، یلع نب ایعش، بیعش، دمحم نب ر دکر، اجرب :  رافی

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

  

 اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ امنز ادا رکےن ےس قلعتم

 اک ایبؿ اذاؿ :   ابب

 اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ امنز ادا رکےن ےس قلعتم

     684    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، ٛہ٤ص، ًبساہلل ب٩ بزیسة، ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِه٤َٕص  َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ َیِحٌَی  ٌٔیٕس  ا٢َ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َٗ ا٢َ  َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ

 ُ ٥َ بَيَِن ک١ُِّ أََذا٧َئِن َػََلْة بَيَِن ک ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ١ِّ أََذا٧َئِن َػََلْة بَيَِن ک١ُِّ أََذا٧َئِن َػََلْة ٩ِ٤َٟٔ َطاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ش، دبعاہلل نب ربدیة، دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 م
کہ

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، 

ؿ امنز ےہ وت سج صخش وک دؽ اچےہ فہ صخش امنز لفن ےن اراشد رفناای رہ دف اذاؿ ےک درایمؿ امنز ےہ۔ رہ اکی دف اذاؿ ےک درایم

 زپےھ اذاؿ افر ریبکت ےک درایمؿ۔

ش، دبعاہلل نب ربدیة، دبعاہلل نب لفغم :  رافی

 م
کہ

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، 

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

  

 ایبؿ اذاؿ اک :   ابب

 اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ امنز ادا رکےن ےس قلعتم

     685    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوًا٣ز، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ًا٣زانؼاری، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ًَا٣ٔز ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز

ََٓیَِِتسُٔروَ٪ اٟشَّ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ُ٪ إَٔذا أَذََّ٪  ٤َُِٟؤذِّ َّی یَِِخُ کَاَ٪ ا َد َوارَٔی ُيَؼ٠ُّوَ٪ َحً

٥ِ ی٩َُِٜ بَيَِن اِْلََذأ٪  َٟ زٔٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ِب١َ ا َٗ ََ َوُيَؼ٠ُّوَ٪  ٔ َذٟ َٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوه٥ُِ  َّی اہللُ  ا٣َٔة َطِیْئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٔ  َواِْل

افرغ ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم، ہبعش، رمعف نب اعرمااصنری، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ؤمذؿ اذاؿ دے رک 

وہاجات ےہ وت رضحات احصہب رکاؾ ںیم ےس ضعب احصہب رکاؾ وتسونں یک اجبن رشتفی ےل اجےت افر امنز ادا رفناےت )بلطم ہی ےہ 

ہک فہ رضحات تنس ادا رفناےت( یتح ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ یک اجبن رشتفی الےت اس رطہقی ےس امنز 



 

 

 ت امنز ادا رفناےت )ینعی لفن امنز زپےتھ( افر امنز رغمب یک اذاؿ افر ریبکت ںیم دقرے افہلص وہات۔رغمب ےس لبق یھب فہ رضحا

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم، ہبعش، رمعف نب اعرمااصنری، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

  ںیم اذاؿ وہےن ےک دعبریغب امنز ادا ےئک لکن اجان اسیک ےہ؟دجسم

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم اذاؿ وہےن ےک دعبریغب امنز ادا ےئک لکن اجان اسیک ےہ؟

     686    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوطٌَاء٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًز ب٩ سٌیس، اطٌث ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی أئ  ََ ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط ٌٔیٕس  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ َرأَیُِت أَبَا هَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ هٔ 

ا٢َ أَبُو هَُزیِزَ  َ٘ َٓ هُ  ٌَ َل َٗ َّی  َس ا٨َِّٟسأئ َحً ٌِ ََ ٤َِِٟشحٔٔس  ٥َ َو٣َزَّ َرُج١ْ فٔی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ًََصی أَبَا ا ِس  َ٘ َٓ ا َهَذا   َة أ٣ََّ

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمع نب دیعس، اثعش نب اوباثعشء ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اوبرہریہ وک داھکی اکی آدیم دجسم ںیم دالخ وہا 

 اس صخش ےن وت اوباناقمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفناین یک۔ اس رھپ اذاؿ ےک دعب فہ صخش ابرہ یک رطػ لکن ایگ۔ اوبرہریہ ےن اہک

 ےئل ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی اراشد اھت ہک سج فتق دجسم ےک ادنر اذاؿ وہ اجےئ وت ریغب امنز ادا ےئک وہےئ دجسم ےس

 ابرہ ہن ےلکن۔

  نب اوباثعشءدمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمع نب دیعس، اثعش :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دجسم ںیم اذاؿ وہےن ےک دعبریغب امنز ادا ےئک لکن اجان اسیک ےہ؟

     687    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٤ًَا٪ ب٩ حٜی٥، جٌرفب٩ ًو٪، ابو٤ًیص، ابوػِخة، ابوطٌَاء :  راوی

ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَُِیٕص  ِوٕ٪  ًَ رَفُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا َج ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح َِ أئ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ ََ ٌِ ٩ًَِ أَبٔی اٟظَّ َة  أَبُو َػِِخَ

٤َِِٟش  َد َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ََخَ ٠َیِ َٗ ًَ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ًََصی أَبَا ا ِس  َ٘ َٓ ا َهَذا  ا٢َ أَبُو هَُزیَِزَة أ٣ََّ َ٘ َٓ  ٔ ََلة َس ٣َا ٧ُوزَٔی بٔاٟؼَّ ٌِ ََ هٔ حٔٔس 

 َوَس٥ََّ٠ 

ادمحنب امثعؿ نب میکح، رفعجنب وعؿ، اوبسیمع، اوبرخصة، اوباثعشء ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دجسم ےس ابرہ یک رطػ الکن فہ سج 

فتق اذاؿ ےس افرغ وہایگ وت رضحت اوبرہریہ ےن اراشد رفناای اس صخش ےن وت رضحت اوب اناقمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفناین 

 یک۔

 ادمحنب امثعؿ نب میکح، رفعجنب وعؿ، اوبسیمع، اوبرخصة، اوباثعشء :  رافی

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

  

 اذاؿ دےنی فاال صخش اناؾ وک االطع دے ہک سج فتق امنز رشفع وہےن ےگل

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ دےنی فاال صخش اناؾ وک االطع دے ہک سج فتق امنز رشفع وہےن ےگل

     688    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، اب٩ ابوذئب و یو٧ص و ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ طہاب، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ أَبٔی  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ٔح  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اَّٟسَّ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ اب٩َِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ذٔئِٕب َویُو٧ُُص َو



 

 

ِّی ٓامَٔی  ٥َ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٔ ٔطَهإب أَِخبََره٥ُِ  َْ ٩ِ٣ٔ َػََلة بَيَِن أَِ٪ َيرِفُ

ةَ  ًَرِشَ ٔ إِٔحَسی  ِحز َٔ ِٟ ٔلَی ا ٌَٔظأئ إ ِٟ ٥ِ  ا ُٛ ُ أََحُس أ ِسَر ٣َا َيِِقَ َٗ ٕ َوَيِشُحُس َسِحَسّة  َتئِن َویُوتٔزُ بَٔواحَٔسة ٌَ ِٛ ّة ُيَش٥ُِّ٠ بَيَِن ک١ُِّ َر ٌَ ِٛ َر

 ٍَ َٛ ِحزُ َر َٔ ِٟ َٟهُ ا ََّن  ٔ َوَتَبي ِحز َٔ ِٟ ُ٪ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا ٤َُِٟؤذِّ ََٜت ا إَٔذا َس َٓ ٍُ َرأَِسهُ  َٓ َتئِن َخ٤ِٔشيَن آیَّة ث٥َُّ َیزِ ٌَ ِٛ ٍَ  َر َتئِن ث٥َُّ اِؿَلَح َٔ ٔٔی َخ

 ٔ ٕف ف ٌِ ََ ًَلَی  ُه٥ِ یَزٔیُس  ـُ ٌِ ََ ُه َو ٌَ ُد ٣َ َیِِخُ َٓ ا٣َةٔ  َٗ ٔ ُ٪ بٔاِْل ٤َُِٟؤذِّ َّی َیأِتَٔیهُ ا هٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ َحً ِّ٘ َِٟحسٔیٔث ًَلَی ٔط  ی ا

دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ادمحنب رمعف نب رسح، انب فبہ، انب اوبذبئ ف ویسن ف رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء ےس رفاتغ ےک دعب امنز رجف کت ایگرہ رتعک ادا رفناےت ےھت افر رہ اکی دف رتعک ےک 

التفت  درایمؿ امنز فرت ادا رفناےت افر اکی دجسہ رفناےت ےھت ہک سج دقر اتریخ کت مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش ساچس آایت رکہمی

رکے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رس ااھٹےت ےھت سج فتق ؤمذؿ امنز رجف یک اذاؿ دے رک اخومش وہاجات افر آپ یلص اہلل ہیلع 

اؾ فآہل فملس وک ملع وہاجات ہک امنز رجف وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یکلہ یکلہ دف رتعک ادا رفناےت ےھت رھپ داںیئ رکفٹ رپ آر

ےت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ؤمذؿ احرض وہات ااقتم یک االطع دےنی ےئلیک۔ آپ یلص اہلل ہیلع رفنا

ے وت اذاؿ ےک دعب ؤمذؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ااقتم یک االطع رکات وت آپ یلص 

 

کلن

 

ت
فآہل فملس اس ےک اسھت 

 اسھت اسھت لکن اجےت۔ اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک

 ادمحنب رمعف نب رسح، انب فبہ، انب اوبذبئ ف ویسن ف رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 االطع دے ہک سج فتق امنز رشفع وہےن ےگل اذاؿ دےنی فاال صخش اناؾ وک
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 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب، ٟیث، خاٟس، اب٩ ابوہَل٢، ٣ِخ٣ةب٩ س٠امی٪، َکیب :  راوی

 ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٣ََة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َِِخَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی هََٔل٢ٕ  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط



 

 

َٕ کَا٧َِت َػََلةُ َرُس  ِی َٛ ٠ُُِٗت  ًَبَّإض  ُِٟت اب٩َِ  َ ا٢َ َسأ َٗ ًَبَّإض أَِخبََرُه  یِّبا ٣ُولٔی اب٩ِٔ  َ٪ أَ٪َّ َُکَ ٠ًََ ُس٠َامِیَ َّی اہللُ  ِیهٔ و٢ٔ اہللٔ َػل

أَیِتُ  ١َ ََفَ َ٘ َِ َّی اِسَت ٔ ث٥َُّ ٧َا٦َ َحً ِٟؤِتز ّة بٔا ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ َّی إِٔحَسی  َّهُ َػل َٕ أ٧َ َوَػ َٓ ِی١ٔ  ٥َ بٔا٠َّٟ ََلةُ َوَس٠َّ ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ ُُٔذ َوأََتاُه بََٔل٢ْ  ُه ی٨َِ

 ٥َِٟ َّی بٔا٨َّٟأض َو َتئِن َوَػل ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ا٦َ  َ٘ َٓ ِ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  أ  َیَتَوؿَّ

نب امیلسؿ، رکبی ےس رفاتی ےہ ہک وج ہک رضحت دبعاہلل نب 

 

دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، رخممة

ابعس ےک الغؾ ےھت ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل انب ابعس ےس درایتف ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک 

ا رفناےت ےھت؟ اوہنں ےن ایبؿ رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایگرہ رتعک عم فرت ےک زپےتھ یتح ہک فتق سک فتق امنز اد

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تسس وہ ےئگ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنین ںیم رخاےٹ ےتیل وہےئ داھکی۔ ایس دفراؿ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر دف رتعک ادا رضحت البؽ چنہپ ےئگ افر رعض ایک ای روس

 رفناںیئ رھپ امنز یک ادتقاء ولوگں ےک ارماہ رفنایئ افر فوض ںیہن رفناای۔

نب امیلسؿ، رکبی :  رافی

 

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، رخممة

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

  

 اناؾ ےلکن وت ومؤذؿ ریبکت ےہک

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اناؾ ےلکن وت ومؤذؿ ریبکت ےہک
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ـ١ ب٩ ٣وسی،  :  راوی  ٤ٌ٣ز، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہحشين ب٩ رحیث،ٓ 

 ًَ  ٕ َٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ َتاَزَة أَِخبََر٧َا ا َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ِ

َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِجُت ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َّی َتَزِونٔی ََخَ و٣ُوا َحً ُ٘ ََ ََل  َٓ ََلةُ  ٥َ إٔذَا أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  ہللُ 



 

 

نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، رمعم، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ، ےتہک ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ے وہےئ دےھکی ریغب تم ڑھکے وہا رکف۔اراشد رفناای بج امنز یک ریبکت وہ وت ےھجم 

 

کلن

 

 ت

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، رمعم، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ :  رافی

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

  

 اسمدج ےک قلعتم اتکب : ابب

 تلیضف اک ایبؿاسمدج ریمعت رکےن یک 

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 اسمدج ریمعت رکےن یک تلیضف اک ایبؿ
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 ٤ًزو ب٩ ٤ًَا٪، َ٘یة، بحير، خاٟسب٩ ٣ٌسا٪، َٛيرب٩ ٣زة، ٤ًزو ب٩ ٨ًبشہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّ  َٔير َٛ  ٩ًَِ َساَ٪  ٌِ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َ  ٕ ٩ًَِ بَٔحير ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ َبَشَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  ًَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َة 

ا٢َ ٩ِ٣َ بَىَی ٣َِشحّٔسا یُِذََکُ اہللُ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟح٨َّةٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُه بَِیّتا فٔی ا َٟ َّ َوَج١َّ  ًَز  ٓٔیهٔ بَىَی اہللُ 

، ریحب، اخدلنب دعماؿ، ریثکنب رمة، رمعف نب ہسبنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

 می ة
رمعف نب امثعؿ، ت

رکے افر اس ںیم اید دخافدنی یک اجےئ( وت اس فملس ےن اراشد رفناای وج صخش دجسم ریمعت رک ےک اس ںیم اید دخافدنی رکے )ای ریمعت 

 صخش ےک فاےطس دخافدن دقفس تنج ںیم اکی اکمؿ ریمعت رفناےئ اگ۔

، ریحب، اخدلنب دعماؿ، ریثکنب رمة، رمعف نب ہسبنع :  رافی

 

 می ة
 رمعف نب امثعؿ، ت



 

 

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

  

 اسمدج ریمعت رکےن ںیم رخف رکان

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 اسمدج ریمعت رکےن ںیم رخف رکان
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 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ایوب، ابوَٗلبة، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أَیُّوَب  ازٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َح٤َّ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة 

ًَةٔ أَِ٪ یَتََباهَ  ا أن اٟشَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أرَِشَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ََِٟشأجسٔذَِٔکُ أَیُّ ٣َِشحٔسٕ َػل َّل  ی ا٨َّٟاُض فٔی ا ٍَ أَوَّ  ُؤؿ

، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ة
ی 
وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، امحد نب ہملس، اویب، اوبالق

 ےہ ہک ولگ ةکت یک تین ےس اکی دفرسے ےن اراشد رفناای العنات ایقتم ہی ےہ ہک ولگ رخف رکںی ےگ دجسمفں ںیم )بلطم ہی

ےس ڑبھ رک دمعہ دمعہ اسمدج ریمعت رکںی ےگ افر اکی دفرسے یک دیلقت ںیم اکی دفرسے ےس آےگ زپےنھ یک تین ےس اسمدج ریمعت 

 (رکںی ےگ افر اؿ اک دصقم راضےئ دخافدنی ہن وہاگ

، اسنوسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، امحد نب ہملس، اویب،  :  رافی

 

ة
ی 
 اوبالق

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

  

 وکیسن دجسم ےلہپ انبیئ یئگ؟

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 وکیسن دجسم ےلہپ انبیئ یئگ؟
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 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع :  راوی

٨ُِت أرَِقَ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشهٔز ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز إٔذَا أَِخبََر٧َا  َٓ َّٜٔة  آَ٪ فٔی اٟشِّ ُِِٟقِ ًَلَی أَبٔی ا أُ 

 ََ ٠ُِت َیا أَبَٔت أَ ُ٘ َٓ ِحَسَة َسَحَس  أُِت اٟشَّ ٠ًََِیهٔ رَقَ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ و٢ُ َسأ ُ٘ ُت أَبَا َذٓرٕ َي ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٔٙ ی ٔ ِشُحُس فٔی اْٟطَّ

٠ُُِٗت  َصی  ِٗ َ ٤َِِٟشحُٔس اِْل ا٢َ ا َٗ ٠ُُِٗت ث٥َُّ أَیٌّ  ا٦ُ  َِْٟحَ ٤َِِٟشحُٔس ا ا٢َ ا َٗ َّل  ٍَ أَوَّ ٥َ أَیُّ ٣َِشحٕٔس ُؤؿ ٥ِ بَِی٨َُه٤َ َوَس٠َّ َٛ وَ٪ َو ٌُ ََ ا٢َ أَِر َٗ ا 

ََٓؼ١ِّ  ََلَة  َت اٟؼَّ ِٛ ٤ََُا أَِزَر َحِی َٓ ََ ٣َِشحْٔس  َٟ  ًَا٣ّا َواِْلَِرُق 

یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اشمع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رضحت اربامیہ ےن اہک ہک ںیم اےنپ فادل ےک اسےنم رقآؿ یک التفت رک 

التفت رکات وت فہ دجسہ رکےت ںیم ےن اہک ہک ااب اجؿ! مت دخا ےک راہتس ںیم دجسہ راہ اھت )اقمؾ( ہکس ںیم سپ سج فتق آتی دجسہ یک 

رکےت وہ۔ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اوبذر ےس انس ہک فہ رفناےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک 

دجسم رحاؾ۔ ںیم ےن اہک رھپ وکیسن؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داین ںیم وکیسن دجسم بس ےس ےلہپ ریمعت یک یئگ؟ اوہنں ےن رفناای 

رفناای دجسم ایصق )تیب ادقملس( ںیم ےن اہک ہک اؿ دفونں اسمدج ںیم سک دقر افہلص اھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای 

 وہاجےئ امنز ادا رکول۔اچسیل اسؽ افر امتؾ یہ زنیم اہمترے فاےطس دجسم ےہ ہک سج ہگج امنز اک فتق رشفع 

 یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اشمع :  رافی

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

  

 تیب اہلل رشفی ںیم امنز زپےنھ یک تلیضف

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 تیب اہلل رشفی ںیم امنز زپےنھ یک تلیضف

     694    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، ابزاہی٥ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣ٌیس ب٩ ًباض :  راوی

بَّ  ًَ َبسٔ ب٩ِٔ  ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی إض أَ٪َّ ٣َ أَِخبََر٧َا  ِی٤ُو٧ََة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ َّی فٔی ٣َِشحٔٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ  َِٟت ٩ِ٣َ َػل ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ََلةُ ٓٔیهٔ اہللُ  و٢ُ اٟؼَّ ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ

ٕٔ َػََلةٕ ٓامَٔی ٔسَواُه إَٔلَّ  ِٟ ١ُ ٩ِ٣ٔ أَ ـَ ِٓ َبةٔ أَ ٌِ َٜ  ٣َِشحَٔس اِل

ی د  نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ومیم
مع
ہن ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص ہبیتق، ثیل، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ہک دمہنی ونمرہ یک دجسم )دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ںیم

دجسم ںیم امنز ادا رکان۔ )دجسم وبنی امنز ادا رکان دفرسی دجسم ںیم اکی زہار امنز زپےنھ ےس زایدہ الضف ےہ نکیل تیب اہلل رشفی یک 

 (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یھب زایدہ الضف ےہ

ی د  نب ابعس :  رافی
مع
 ہبیتق، ثیل، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب 

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

  

 ا رکانتیب اہلل رشفی ںیم امنز اد

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 تیب اہلل رشفی ںیم امنز ادا رکان
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 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  ا٢َ َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َسا٥ٕٟٔ 

َتَحَها َرُسو٢ُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َِیه٥ِٔ  ًَ وا  ُ٘ أ٠ََُِ َٓ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِحَة  َِ َِِِٟیَت هَُو َوأَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس َوبََٔل٢ْ َوًُ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ا ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ِ٨ ُٛ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی ٓٔیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُِٟتُه َه١ِ َػل َ َشأ َٓ ٠َ٘ٔیُت بََٔلَّل  َٓ َخ  َٟ ٢َ ٩ِ٣َ َو ٤ُوَزی٩ِٔ ُت أَوَّ ٌَ ِٟ َّی بَيَِن ا ٥ِ َػل ٌَ ا٢َ َن



 

 

٧َٔیئِن  ِٟامَیَ  ا

 اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل رشفی ںیم ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص

رشتفت ےل ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ رضحت ااسہم نب زدی افر رضحت البؽ افر رضحت امثعؿ نب ہحلط ےھت وت 

وہایگ افر رضحت البؽ ےس درفازہ دنب رک ایل ایگ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درفازہ وھکال وت بس ےس ےلہپ ںیم ادنر دالخ 

درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا یک؟ اوہنں ےن اہک ہک یج اہں!امنز ادا رکیل ےہ دف امیین وتسؿ 

 ےک درایمؿ۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 تیب ادقملس یک دجسم اک افر اس ںیم امنز ادا رکےن یک تلیضف اک ایبؿ

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 تیب ادقملس یک دجسم اک افر اس ںیم امنز ادا رکےن یک تلیضف اک ایبؿ
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 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣شہز، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، ربیٌة ب٩ یزیس، ابوازریص، خوَلنی، اب٩ زی٠یم، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ َربٔی  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو ٣ُِشهٔز ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی إِٔزرٔیَص ٌَ یَزٔیَس 

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ًَِزٕو  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ی٠َِیٔمِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟسَّ َِٟدِوََلنٔیِّ  َّی اہللُ ا َ٪ ب٩َِ َزاُوَز َػل ٥َ أَ٪َّ ُس٠َامِیَ

سٔٔض  ِ٘ ٤َِٟ ا بَىَی بَِیَت ا َّ٤َٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ أُوتَٔیُه ًَ َٓ ُٖ ح٤َُُِٜه  ٔ ًَزَّ َوَج١َّ ح٤ُِّٜا ُيَؼاز زَّ َوَج١َّ خََٔلَّل ثَََلثَّة َسأ٢ََ اہلَل  ًَ َسأ٢ََ اہلَل 

زَّ َوَج١َّ حٔيَن  ًَ أُوتَٔیُه َوَسأ٢ََ اہلَل  َٓ  ٔ ٔسه ٌِ ََ زَّ َوَج١َّ ٠ِ٣ُکّا ََل َی٨َِبغٔی ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ  ًَ َْ ٩ِ٣ٔ ب٨َٔ َوَسأ٢ََ اہلَل  ٤َِِٟشحٔٔس أَِ٪ ََل َیأِتَٔیُه ََفَ أئ ا

هُ  ََٟسِتهُ أ٣ُُّ َیِو٦ٔ َو َٛ َجهُ ٩ِ٣ٔ َخٔلیَئتٔهٔ  ََلةُ ٓٔیهٔ أَِ٪ یُِِخٔ  أََحْس ََل ی٨ََِهزُُه إَٔلَّ اٟؼَّ



 

 

 نب سیدی، اوبادرسی، وخالین، انب دیملی، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ

 

 ن عة
 ہک رمعف نب وصنمر، اوبرہسم، دیعس نب دبعازعلسی، رب

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رضحت امیلسؿ نب داؤد ےن تیب ادقملس وک سج فتق ریمعت رفناای )اس 

ےئل ہک تیب ادقملس یک ریمعت افر تیب اہلل رشفی یک ریمعت یک رضحت آدؾ اینبد ڈاؽ ےکچ ےھت( وت دخافدن دقفس ےس نیت ابوتں ےک 

 وت ہی ہک دخافدن دقفس اؿ وک اےنپ  یسی موکتم اطع رفنا دے ہک وہا افر اپین افر اجونر اؿ ےک نا تح وہں اہلل فاےطس داع نایگن۔ اکی

اعتیل ےن ایسی یہ موکتم اطع رفنایئ رسیتی ہی ہک سج فتق دجسم ریمعت رکےن ےس رفاتغ احلص وہیئگ وت دخافدن دقفس ےس داع نایگن 

 فاےطس آےئ وت اس وک انگہ ےس اس رطح اپک رفنادے اسیج ہک فہ اینپ فالدت ےک فتق اے دخا وج صخش اس دجسم ںیم امنز یح ےک

 اپک اصػ اھت۔

 نب سیدی، اوبادرسی، وخالین، انب دیملی، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

 ن عة
 رمعف نب وصنمر، اوبرہسم، دیعس نب دبعازعلسی، رب

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

  

 دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تلیضف افر اس ںیم امنز ادا رکےن یک تلیضف

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 رکےن یک تلیضف دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تلیضف افر اس ںیم امنز ادا
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 َٛيرب٩ ًِیساہلل، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ًبساہلل ب٩ اَغ :  راوی

 ٩ًَِ ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َٔيرُ ب٩ُِ ًَُِِیٕس  َٛ ِبٔس أَِخبََر٧َا  ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوأَبٔی  ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  اٟزُّبَِیٔسیِّ 

و ُ٘ ا أَبَا هَُزیَِزَة َي ٌَ َُّه٤َا َس٤ٔ ُِٟحَه٨ٔیِّيَن َوکَا٧َا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب أَبٔی هَُزیَِزَة أ٧َ َّی اہللُ ٢ُ ٔػَواو فٔی ٣َِشحٔٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ اہللٔ اِْلَََغِّ ٣َِولَی ا َػل

إٔ٪َّ َرُسو٢َ  َٓ ا٦َ  َِْٟحَ ٤َِِٟشحَٔس ا ٤ََِٟشأجٔس إَٔلَّ ا ٕ ٓامَٔی ٔسَواُه ٩ِ٣ٔ ا ٕٔ َػََلة ِٟ ١ُ ٩ِ٣ٔ أَ ـَ ِٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ًَ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ا٢َ أَبُو َس٤َ٠َةَ  َٗ ٤ََِٟشأجٔس  ٩ًَِ َحٔسیٔث  آَٔخُ اِْل٧ََِِٔیأئ َو٣َِشحُٔسُه آَٔخُ ا و٢ُ  ُ٘ ََّ أَ٪َّ أَبَا هَُزیَِزَة کَاَ٪ َي ٥ِ َنُظ َٟ ًَِبٔس اہللٔ  َوأَبُو 

َّی َِٟحٔسیٔث َحً ََ ا ٔ َِبَٔت أَبَا هَُزیَِزَة فٔی َذٟ ٨َا أَِ٪ َنِشَت ٌِ ٔ ٨٤ُ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٧َا َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِّی أَبُو هَُزیَِزَة َذََکِ ََ  إَٔذا تُُوف ٔ َذٟ



 

 

َّی اہللُ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی يُِش٨َٔسُه إ ََ َحً ٔ َِِی٨َا  َوَتََلَو٨َ٣ِا أَِ٪ ََل ٧َُٜوَ٪ ک٨َ٤َِّ٠َا أَبَا هَُزیَِزَة فٔی َذٟ َٓ هُ ٨ِ٣ُٔه  ٌَ ٥َ إِٔ٪ کَاَ٪ َس٤ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ إٔبَِزاهٔی٥َ بِ  َِٟش٨َا  ََ َجا ٔ ًَلَی َذٟ ك٨َِا ٓٔیهٔ ٩ِ٣ٔ ٧َؽِّ أَبٔی هَُزیَِزَة ٧َِح٩ُ  َّٟٔذی ََفَّ َِٟحٔسیَث َوا ََ ا ٔ ٧َا ذَٟ ََٓذََکِ ارٕٔي  َٗ  ٩ٔ

َّی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَبَا هَُزیَِزَة َي ٌِ ِّی َس٤ٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ أَِطَهُس أَن ٨ََٟا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ِّ إٔن َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ی آَٔخُ اہللُ 

٤ََِٟشأجسٔ  َّهُ آَٔخُ ا  اِْل٧ََِِٔیأئ َوإ٧ٔ

ریثکنب دیبع اہلل، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب ارغ ےس رفاتی ےہ افر دفونں رضحت 

می یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرہریہ ےک اس ںویں ںیم ےس ےھت اؿ دفونں ےن رضحت اوبرہریہ ےس انسفہ رفناےت ےھت ہک رضحت روسؽ رک

فملس یک دجسم ںیم امنز ادا رکان اکی زہار امنز زپےنھ ےس الضف ےہ نکیل دجسم رحاؾ ےس اس ےئل ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس امتؾ ربمغیپفں ےک دعب ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم امتؾ دجسمفں ےک دعب ےہ )سپ سج رطہقی ےس آپ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امتؾ ربمغیپفں ےس الضف ںیہ ایس رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم یھب اےلگ اےلگ امتؾ ربمغیپفں یک 

اسمدج ےس الضف ےہ( رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر رضحت دبعاہلل نب ارغ ےس رفاتی ےہ افر دفونں رضحات رضحت 

ؿ دفونں رضحات ےن رضحت اوبرہریہ ےس انس فہ رفناےت ےھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل اوبرہریہ ےک اةحب ںیم ےس ےھت ا

ہیلع فآہل فملس یک دجسم ںیم امنز ادا رکان دجسم رحاؾ ےس اکی زہار امنزںی زپےنھ ےس زایدہ رتہب ےہ اس ےئل ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم امتؾ دجسمفں ےک دعب ےہ۔ اہلل ہیلع فآہل فملس امتؾ ربمغیپفں ےک دعب ںیہ افر آپ یلص

 ریثکنب دیبعاہلل، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب ارغ :  رافی

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

  

 اتکب اسمدج ےک قلعتم :   ابب

 دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تلیضف افر اس ںیم امنز ادا رکےن یک تلیضف

     698    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ابوبَک، ًبازب٩ ت٤ی٥، ًبساہلل ب٩ زیس :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بََِکٕ  ی اہللُ ًَ

َِٟح٨َّةٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا بَيَِن بَِیًٔی َو٨ِ٣ٔبَرٔی َرِوَؿْة ٩ِ٣ٔ رٔیَأق   ا

میمت، دبعاہلل نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد  ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب اوبرکب، ابعدنب

 رفناای ریمے اکمؿ افر ریمے ربنم ےک درایمؿ تنج یک ایکرویں ںیم ےس اکی ایکری ےہ۔

 ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب اوبرکب، ابعدنب میمت، دبعاہلل نب زدی :  رافی

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

  

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تلیضف افر اس ںیم امنز ادا رکےن یک تلیضف

     699    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًاراٟسہىی، ابوس٤٠ہٗتیبہ، سٔیا٪،  :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ اٟ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  هِىٔیِّ  إر اٟسُّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ إٔ٪َّ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٔيیَّ َػل

َِٟح٨َّةٔ  َوائ٥َٔ ٨ِ٣ٔبَرٔی َهَذا َرَواتُٔب فٔی ا َٗ 

، ایفسؿ، امعرادلینہ، اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ریمے ربنم ےک ہبیتق

 اپؤں سہب ںیم زگےھ وہےئ ںیہ۔

 ہبیتق، ایفسؿ، امعرادلینہ، اوبہملس :  رافی

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

  

 اس دجسم اک ذترکہ وج ہک وقتی رپ ریمعت یک یئگ



 

 

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 اس دجسم اک ذترکہ وج ہک وقتی رپ ریمعت یک یئگ

     700    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٤ًزا٪ ب٩ ابوا٧ص، اب٩ ابوسٌیس خسری :  راوی

 ٩ًَِ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی أ٧ََٕص  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ َت٤َاَری َرُجََلٔ٪ فٔی  أَِخبََر٧َا  َٗ أَبٔیهٔ 

ا٢َ َرُج١ْ هَُو ٣َِشحُٔس  َ٘ َٓ ٢ٔ َیِو٦ٕ  َوی ٩ِ٣ٔ أَوَّ ِ٘ ًَلَی اٟتَّ َص  َّٟٔذی أُسِّ ٤َِِٟشحٔٔس ا َّی  ا ا٢َ اِْلََخُ هَُو ٣َِشحُٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َُٗباَئ َو

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ هَُو ٣َِشحٔٔسی َهَذا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ہبیتق، ثیل، رمعاؿ نب اوباسن، انب اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک دف ااخشص ےن روسؽ رکمی یلص 

مو  یک اس دجسم ںیم ہک سج ےک قلعتم اراشد ابری ےہ ینعی فہ دجسم وج ایسی ےہ ہک سج یک اینبد وقتی رپ ریھک یئگ افر وج ہک رشفع دؿ 

ؽ ےس اس اقلب ےہ ہک مت ڑھکے وہ اس ںیم۔ اس رپ اکی صخش ےن رعض ایک فہ وت دجسم ابق ےہ۔ دفرسے صخش ےن اہک فہ وت روس

فآہل رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فہ ریمی دجسم ےہ۔ )ینعی دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع 

 (فملس

 ہبیتق، ثیل، رمعاؿ نب اوباسن، انب اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 دجسم ابق ںیم امنز ادا رکےن یک تلیضف اک ایبؿ

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ابق ںیم امنز ادا رکےن یک تلیضف اک ایبؿ

     701    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزٗتیبہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ًبساہلل اب٩  :  راوی

َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َُٗباَئ أَِخبََر٧َا  ِتٔی  ٥َ یَأ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َراّٛٔبا َو٣َأطّیا

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ابق ںیم وسار وہ رک  ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت

 افر دیپؽ یھب رشتفی الےئ ےھت۔

 ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 باسمدج ےک قلعتم اتک :   ابب

 دجسم ابق ںیم امنز ادا رکےن یک تلیضف اک ایبؿ

     702    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣ح٤ٍ ب٩ يٌ٘وب، ٣ح٤س ب٩ س٠امی٪ َک٣انی، ابوا٣ا٣ة ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٣َانٔیِّ  َ٪ اِلََکِ ٔس ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ وَب  ُ٘ ٌِ ٍُ ب٩ُِ َي ث٨ََا ٣َُح٤ِّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ُت أَبَا أ٣َُا٣ََة ب٩َِ َسِه١ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا 

َد  ٥َ ٩ِ٣َ ََخَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أَبٔی  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٕ َّی ٓٔیهٔ ح٨َُِی ََٓؼل َُٗباَئ  ٤َِِٟشحَٔس ٣َِشحَٔس  ِتَٔی هََذا ا َّی َیأ َحً

 ٕ ًَِس٢َ ٤ًُِزَة َٟهُ   کَاَ٪ 

 نب لہس نب فینح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

ہبیتق، عمجم نب وقعیب، دمحم نب امیلسؿ رکناین، اوبانامة

آےئ رھپ دجسم ابق ںیم آےئ افر فاہں رپ امنز ادا رکے وت اس صخش وک اکی رمعہ اک  فملس ےن اراشد رفناای وج صخش اےنپ اکمؿ ےس ابرہ

 وثاب ےلم اگ۔



 

 

 نب لہس نب فینح :  رافی

 

 ہبیتق، عمجم نب وقعیب، دمحم نب امیلسؿ رکناین، اوبانامة

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

  

 ؿ وکیسن اسمدج یک اجبن رفس درتس ےہ؟وک

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 وکؿ وکیسن اسمدج یک اجبن رفس درتس ےہ؟

     703    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، سٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٠َِیهٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َحسَّ

 َ ا٦ٔ َو٣َِشحٔٔسی َهَذا َو٣َِشحٔٔس اِْل َِْٟحَ ٔلَی ثَََلثَٔة ٣ََشأجَس ٣َِشحٔٔس ا َظسُّ اٟزَِّحا٢ُ إَٔلَّ إ َُ ا٢َ ََل  َٗ  ٥َ َصیَوَس٠َّ ِٗ 

نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اپالؿ ہن  دمحم

ابدنںیھ اجںیئ )رماد ہی ےہ ہک رفس اک ارادہ ایک اجےئ( نکیل نیت اسمدج یک اجبن اکی وت دجسم رحاؾ ینعی تیب اہلل ےک ےئل دفرسی 

 وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک فاےطس رسیتے دجسم ایصق ینعی تیب ادقملس یک اجبن۔ ریمی دجسم ینعی دجسم

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دبتلی رکاناسیعویئں ےک رگاج رھگ وک دجسم ںیم 

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب



 

 

 اسیعویئں ےک رگاج رھگ وک دجسم ںیم دبتلی رکان

     704    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ٣َلز٦، ًبساہلل ب٩ بسر، ٗیص ب٩ ك٠ٙ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕٙ ِیٔص ب٩ِٔ ك٠َِ َٗ  ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَِسٕر  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ ٣ََُلز٦ٔ یِّ  ٔ ا٢َ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٙٔ ب٩ِٔ  أَبٔیهٔ ك٠َِ

٨َاُه َوَػ٠َِّی٨َا  ٌِ َباَي َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِّٓسا إ ِج٨َا َو اِسَتِوَه٨َِِاُه ٩ِ٣ٔ ََخَ َٓ ٨ََٟا  ّة  ٌَ ُه َوأَِخبَر٧َِاُه أَ٪َّ بٔأَِرٔؿ٨َا بٔی ٌَ ٣َ

إَٔذا أَ  َٓ ُجوا  ا٢َ اَِخُ َ٘ َٓ ٤ََف ث٥َُّ َػبَُّه فٔی إَٔزاَوةٕ َوأ٣َََز٧َا  ـِ أَ َوَت٤َ ََٓتَوؿَّ ًَا ب٤َٔإئ  َس َٓ  ٔ ١ٔ كَُهورٔه ـِ َت٥ُِٜ َٓ ٌَ وا بٔی َّٔسُ ِٛ ا َٓ َتِیُت٥ِ أَِرَؿ٥ُِٜ 

ـَ  ٤َِٟاَئ ی٨َُِظ َواِن َِْٟحَّ َطٔسیْس َوا ٌٔیْس َوا ََ َِٟب٠ََس  ٨َ٠ُِٗا إٔ٪َّ ا ٤َِٟأئ َواتَّدُٔذوَها ٣َِشحّٔسا  وُه ٩ِ٣ٔ ُحوا ٣َکَا٧ََها بَٔهَذا ا ا٢َ ٣ُسُّ َ٘ َٓ  ُٕ

 َ ت ٌَ ٧َا بٔی َََّٜسِ َٓ ٔس٨َ٣ِا ب٠َََس٧َا  َٗ َّی  ِج٨َا َحً َِخَ َٓ َُّه ََل یَزٔیُسُه إَٔلَّ كٔیّبا  إ٧ٔ َٓ ٤َِٟأئ  ِح٨َا ٣َکَا٧ََها َواتََّدِذ٧َاَها ٣َِشحّٔسا ا ـَ ٨َا ث٥َُّ َن

ٕ ث٥َُّ  ٓٙ ًَِوةُ َح ا٢َ َز َٗ ٍَ اِْلََذاَ٪  ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ َواٟزَّاهُٔب َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ كَیِّٕئ  َٗ ٨َاَزی٨َِا ٓٔیهٔ بٔاِْلََذأ٪  َٓ ٥ِ٠َ َٓ ّة ٩ِ٣ٔ تََٔل٨ًَٔا  ٌَ َب١َ َت٠ِ ِ٘ اِسَت

ُس  ٌِ ََ  ٧ََزُه 

زؾ، دبعاہلل نب دبر، سیق نب ب ق ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اینپ وقؾ یک اجبن ےس ماغیؾ ےل رک روسؽ رکمی یلص انہد نب رسی، الم

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تعیب یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ 

ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک امہری یتسب ںیم اکی رگاج ےہ رھپ مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع  امنز ادا یک افر مہ ولوگں ےن ایبؿ

اپین فآہل فملس ےس ہچب وہا اپین نااگن وطبر ربتک ےک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین بلط رفناای افر اہھت دوھےئ افر یلک یک رھپ اس 

اج سج فتق مت اینپ یتسب وک چنہپ اجؤ وت رگاج وک وتڑ ڈاول افر فاہں رپ ہی اپین ڑھچک دف افر اس وک دجسم انب وک اکی ڈفؽ ںیم ڈاؽ دای افر رفناای 

 ول۔ مہ ہن اہک ای روسؽ اہلل! امہرا رہش افہلص رپ ےہ افر رگیم تہب زایدہ زپیت ےہ افر اپین کشخ وہاجات ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وہ اپین ےس ینعی ڈفؽ وک رفزاہن رت رک ایل رکف ای ھچک اپین اس ںیم ڈاؽ دای رکف ہک سج دقر کشخ وہاجےئ اس اک ےن رفناای اس وک دمد داتی ر

وعض نب اجےئ اس ےئل ہک سج دقر اپین اس ںیم دالح وہاگ اس یک وخوبش افر زایدہ ڑبھ اجےئ یگ رہباحؽ مہ ولگ رفاہن وہےئگ یتح 

اج وک وتڑ ڈاال رھپ اس ہگج فہ اپین ڑھچک دای افر اس ہگج دجسم انبیئ یئگ۔ اس ےک دعب مہ ہک مہ ولگ اےنپ رہش ںیم دالخ وہےئگ افر رگ

ولوگں ےن اذاؿ دی وت اس ہگج اکی اپدری اھت وج ہک ہلیبق ینب ےط ںیم ےس اھت۔ اس ےن سج فتق اذاؿ ینس وت اس ےن ہی انہک رشفع رک 

 ایگ افر فہ صخش اس دؿ ےک دعب رظن ںیہن آای۔ دای ہک ہی اکی ربقح اکپر ےہ۔ رھپ اکی اجبن دنلبی رپ الچ



 

 

 انہد نب رسی، المزؾ، دبعاہلل نب دبر، سیق نب ب ق :  رافی

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

  

 ربقفں وک وھکد رک اس ہگج اسمدج ریمعت رکان اسیک ےہ؟

  اتکباسمدج ےک قلعتم :   ابب

 ربقفں وک وھکد رک اس ہگج اسمدج ریمعت رکان اسیک ےہ؟

     705    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساٟوارث، ابوتیاح، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی اہللُ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ احٔ  َّیَّ اٟت

ا٦َ ٓٔیه٥ِٔ أَِربَ  َٗ َ أ َٓ  ٕٖ ِو ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ُه٥ِ ب٨َُو  َٟ ا٢ُ  َ٘ ٤َِٟٔسی٨َٔةٔ فٔی وَٓیٕ ُي ٔق ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َز٢ََ فٔی ُْعِ ٔلَی ًَ ِی٠َّة ث٥َُّ أَِرَس١َ إ َٟ َة  ًَرِشَ  ٍَ ٕ ٣َََل

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی أ٧َُِوزُ إ أَن َٛ ٠ِّٔسی ُسیُوٓٔه٥ِٔ  َ٘ َحاُؤا ٣َُت َٓ ارٔ  ًَلَی َراح٠َٔتٔهٔ َوأَبُو بََِکٕ َرضَٔی ٩ِ٣ٔ بَىٔی ا٨َّٟحَّ  ٥َ َّ٠

 ِٟ َّی أَ َُٟه َحً هُ َو٣ََْلْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ا٨َّٟحَّارٔ َحِو َٔ ٨ًَُِه َرزٔي ِّی فٔی اہللُ  ُیَؼل َٓ ََلةُ  ِتهُ اٟؼَّ َٛ ِّی َحِیُث أَِزَر ٨َٔٔأئ أَبٔی أَیُّوَب َوکَاَ٪ يَُؼل َقی َٔ

ا٢َ یَا بَىٔی ا٨َّٟ  َ٘ َٓ َحاُؤا  َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ا٨َّٟحَّارٔ  ٔلَی ٣َََل أَِرَس١َ إ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٥ٔ٨َ ث٥َُّ أ٣َََز بٔا َِ ِٟ ا حَّارٔ ثَا٨٣ُٔونٔی بَٔحائٔٔل٥ُِٜ َهَذ ٣ََزابٔٔف ا

ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ُٗبُوُر ا ا٢َ أ٧ََْص َوکَا٧َِت ٓٔیهٔ  َٗ زَّ َوَج١َّ  ًَ ٔلَی اہللٔ  اُٟوا َواہللٔ ََل ٧َِل٠ُُب ث٨َ٤ََهُ إَٔلَّ إ ْب َوکَاَ٪ ٓٔیهٔ ٧َِد١ْ َٗ  َوکَا٧َِت ٓٔیهٔ ََخٔ

ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ بُورٔ ا ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٔ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وا ا٨َِّٟد١َ  َٓ ُّٔ َؼ َٓ ُشوِّیَِت  َٓ ٔب  َِِٟخٔ ِت َوبٔا ٌَ ٔل ُ٘ َٓ ٨ُبَٔظِت َوبٔا٨َِّٟد١ٔ  َٓ

ِِخَ َوه٥ُِ َیزَِتحٔزُوَ٪ َوَرُسو٢ُ اہللٔ ٠ُوَ٪ اٟؼَّ ُ٘ ٠ُوا ی٨َِ ٌَ ِٟحَٔحاَرَة َوَج اَزَتِیهٔ ا ـَ ٔ ٠ُوا ً ٌَ ٤َِِٟشحٔٔس َوَج ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ِٗٔب٠ََة ا َّی اہللُ   َػل

ُه٥ِ  ٌَ ٤َُِٟهأجَزةَ  ٣َ اِنَُرِ اِْلَِنَؼاَر َوا َٓ ةٔ  وُٟوَ٪ ا٠َُّٟه٥َّ ََل َخيَِر إَٔلَّ َخيِرُ اِْلَٔخَ ُ٘  َوه٥ُِ َي

رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، اوبایتح، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق 

۔ اکی م ہل ںیم سج اک انؾ ہلیبق ورمعف نب وعػ اھت افر رات کت فہ ایس ہگج رےہ رھپ دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت اکی انکرہ رپ ےچنہپ



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق واجنر ےک رضحات وک بلط رفناای فہ ولگ اینپ ولتارںی اکٹلےئ وہےئ آےئگ وگای ہک ںیم رضحت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ افینٹن رپ وسار اھت افر رضحت اوبرکب دصقی آپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دھکی راہ وہں آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ےھت افر ہلیبق واجنر ےک رضحات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اچرفں رطػ ےھت۔ اہیں کت 

ہیلع فآہل فملس اس فتق امنز ادا رکےن ںیم وغشمؽ ےھت اہجں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوباویب ےک اپس ےچنہپ افر آپ یلص اہلل 

رپ فتق آاجات اھت امنز اک۔ اہیں کت ہک فہ رکبویں ےک ےلگ ںیم یھب امنز زپھ ایل رکےت ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق و اجنر ےک دنچ نادلار رفناای ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح وہا دجسم ےک ریمعت رکےن اک۔ آپ یلص ا

رضحات وک الب رک جیھب دای۔ فہ ولگ آےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفناای ہک ھجم ےس اس زنیم یک رمق ےل ول نکیل 

ہی ےہ ہک اس اک ارج دخا ےس  اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دخا یک مسق مہ یھبک یھب اس یک تمیق ںیہن ںیل ےگ۔ دخافدن دقفس ےس )بلطم

یہ ںیل ےگ( رضحت اسن ےن رفناای ہک البہبش اس ںیم افکر افر الہ رشک یک ربقںی ںیھت افر فریاؿ اغر یھب ےھت افر اکی درتخ 

افر امتؾ ےک  وجھکر اک یھب اھت۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای وت رشمنیک یک ربقںی وھکدی ںیئگ افر درتخ اکٹ دای ایگ

 ےئگ اس ےک دعب درتخ ہلبق یک رطػ رےھک ےئگ افر رھتپ یک وچٹھک انبیئ یئگ افر ایتر یک یئگ۔ احصہب رکاؾ اس 

 

امتؾ اغر ربارب رک دی 

فتق رھتپ ڈوھےت ےھت افر فہ رضحات ااعشر یھب زپےتھ اجےت ےھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اؿ ےک ارماہ ےھت فہ 

 ناےت ےھت رتہمج اے اہلل وخیب ںیہن ےہ نکیل آرخت یک وخیب اے اہلل  ششخ رفنا دے ااصنر افر اہمرجنی وک۔رضحات رف

 رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، اوبایتح، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

 انبان ونممع ےہوبقر اک اسمدج 

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 وبقر اک اسمدج انبان ونممع ےہ

     706    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣زو یو٧ص، زہزی، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل، ًائظہ ػسي٘ہ، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی



 

 

ا٢َ اٟزُّهِزٔیُّ أَِخ أَِخبََر٧َا  َٗ اََل  َٗ ٕ َویُو٧َُص  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِبسٔ ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  بََرنٔی ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ 

َّی اہللُ ا ٧ُز٢َٔ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّ٤َٟ اََل  َٗ ًَبَّإض  ًَائَٔظَة َواب٩َِ  إَٔذا اَُِت٥َّ  اہللٔ أَ٪َّ  َٓ ًَلَی َوِجهٔهٔ  َُٟه  ُح َخ٤ٔیَؼّة  َٙ یَِْطَ ٔٔ َل َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

 ٔ ُٗبُوَر أ٧ََِِٔیائٔه ٔ َوا٨ََّٟؼاَری اتََّدُذوا  َِٟیُهوز ًَلَی ا ٨َُة اہللٔ  ٌِ َٟ  ََ ٔ َذٟ َٛ ا٢َ َوهَُو  َٗ ٩ًَِ َوِجهٔهٔ  َها  َٔ َظ  ٥ِ ٣ََشأجَس َٛ

رمعمف ویسن، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، اعہشئ دصہقی، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، 

دفونں رضحات ےن رفناای سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رامر وہےئگ )ینعی فافت ےک رقبی وہےئگ( وت آپ 

فتق زنع اک اعمل وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہنم وھکؽ ےتیل افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اچدر ڈاؽ ےتیل اےنپ رہچہ رپ سج 

 اراشد رفناےت اے دخا وہید افر اسیعویئں رپ تنعل انزؽ رک۔ اوہنں ےن اےنپ ربمغیپفں یک وبقر وک اسمدج انب ایل۔

  دصہقی، دبعاہلل انب ابعسوسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، رمعمف ویسن، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، اعہشئ :  رافی

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

  

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 وبقر اک اسمدج انبان ونممع ےہ

     707    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥، یحٌی، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہيٌ٘وب ب٩  :  راوی

 ٔ ثَىٔی أَب ا٢َ َحسَّ َٗ َوَة  ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ًَائَٔظَة أَ٪َّ أ٦َُّ َحِٔیَبَة َوأ٦َُّ أَِخبََر٧َا َي  ٩ًَِ ی 

٨ٔیَشّة َرأََتاَها بٔا َٛ َتا  ََ إَٔذا کَاَ٪ ٓٔیه٥ِٔ َس٤َ٠ََة َذََکَ ٔ ل َٟ ٥َ إٔ٪َّ أُو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َؼاؤیزُ  ََ َِٟحَبَظةٔ ٓٔیَها 

ٙٔ ٨ًَِٔس  َِٟد٠ِ اُر ا ََ رٔشَ ٔ ل َٟ َوَر أُو َٔ اٟؼُّ ُروا تٔی ٔ ٣َِشحّٔسا َوَػوَّ بِرٔه َٗ ًَلَی  ٤ََٓاَت ب٨ََِوا  أُٟح  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ اہللٔ اٟزَُّج١ُ اٟؼَّ  َیِو٦َ ا

وقعیب نب اربامیہ، ییحی، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح افر رضحت اؾ ہملس ےن ذترکہ رفناای اکی 

اسیعویئں ّّوک ینعی  رگاج اک ہشبح ںیم ہک نج ںیم اصتفری ںیھت وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اؿ ولوگں

افر وہید( اک ہی اقدعہ اھت ہک سج فتق اؿ ںیم ےس وکیئ کین دؽ ااسنؿ وفت وہاجات وت اس یک ربق رپ اکی دجسم انب ےتیل ےھت افر اس یک 



 

 

 وصتری انب ےتیل ےھت۔ ہی ولگ امتؾ ولخمؼ ںیم دخا ےک زندکی ربے وہں ےگ۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 دجسم ںیم احرضی اک ارج ف وثاب

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ںیم احرضی اک ارج ف وثاب

     708    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی، یحٌی، اب٩ ابوذ٧ب، اسوز ب٩ اٌَٟلء ب٩ جاریة ث٘فی، ابوس٤٠ہ، اب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ٤ًزو ب٩  :  راوی

ث٨ََا اِْلَِسَوزُ بِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  فٔیُّ  َ٘ ََّ ََلٔئ ب٩ِٔ َجارٔیََة اٟ ٌَ ِٟ  ٩ُ ا

 ٔ ا٢َ ح َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔلَی أَبٔی َس٤َ٠ََة هَُو اب٩ُِ  ُد اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ بَِیتٔهٔ إ يَن یَِِخُ

ِج١ْ تَُِٜتُب َحَش٨َّة َورِٔج١ْ َت٤ُِحو َسیَِّئّة  ٔ ََفٔ  ٣َِشحٔٔسه

 ،یفق، اوبہملس، انب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رمعف نب یلع، ییحی، انب

 

ة
ی 
 اوبذبن، اوسد نب االعلء نب اجر

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق ااسنؿ اےنپ اکمؿ ےس دجسم یک اجبن اتلچ ےہ رھپ اکی دقؾ راتھک ےہ وت اکی 

 ےنلچ رپ اکی انگہ اعمػ وہاجات ےہ۔کین لمع  ھک دای اجات ےہ رھپ دفرسے دقؾ 

 ،یفق، اوبہملس، انب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 

ة
ی 
 رمعف نب یلع، ییحی، انب اوبذبن، اوسد نب االعلء نب اجر

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

  

 ےس عنم ںیہن رکان اچےئہ وخانیت وک دجسم ںیم داہلخ



 

 

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 وخانیت وک دجسم ںیم داہلخ ےس عنم ںیہن رکان اچےئہ

     709    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح َّی اہللَُحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔبَِزاهٔی٥َ   

َها ٌِ ََل ی٨َ٤َِ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ٥ِ إ ُٛ  إَٔذا اِسَتأَِذ٧َِت ا٣َِزأَةُ أََحٔس

مل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، اس

رفناای سج فتق مت ولوگں ںیم ےس یسک یک وعرت دجسم )امنز زپےنھ( ےک ےئل اجےن یک ااجزت بلط رکے وت اس وک عنم ںیہن رکان 

 اچےیہ۔

  رمعااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب :  رافی

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

  

 دجسم ںیم داہلخ سک احتل ںیم ونممع ےہ؟

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ںیم داہلخ سک احتل ںیم ونممع ےہ؟

     710    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌی، اب٩ جزیح١ ًلاء، جابز :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلاْئ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ



 

 

٥َ ٩ِ٣َ أَک١ََ ٩ِ٣ٔ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ب٨َِا فٔی ٣ََشاجٔ ًَ ََل َيِِقَ َٓ أث  َِٟبَؼ١ٔ َواِلَُکَّ و٦ٔ َوا َُّ ا٢َ اٟ َٗ و٦ٔ ث٥َُّ  َُّ ٢َ یَِو٦ٕ اٟ ا٢َ أَوَّ َٗ َحَزةٔ  ٔس٧َا َهٔذهٔ اٟظَّ

ا یََتأَذَّی ٨ِ٣ُٔه اِْل٧ُِٔص  ََٜة َتَتأَذَّی ٤٣َّٔ ٔ ٤َََِٟلئ إٔ٪َّ ا َٓ 

ل اطعء، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک
ح 
ی 

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ااحسؼ نب وصنمر، ییحی، انب رج

 افر ایپز اھک ےل وت فہ صخش مہ ولوگں ہک اپس دجسم ںیم دالخ ہن وہ ویکہکن رفط ے 

 

ن

ش
ب
ل

اس درتخ ںیم ےس ےلہپ نسہل اھک ےل رھپ رفناای 

 ںیہ۔ایسی یئ ےس فیلکت وسحمس رکےت ںیہ ہک سج یئ ےس ااسنؿ فیلکت وسحمس رکےت 

ل اطعء، اجرب :  رافی
ح 
ی 

 ااحسؼ نب وصنمر، ییحی، انب رج

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

  

 دجسم ےس وکؿ صخش ابرہ اکنؽ دای اجےئ؟

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےس وکؿ صخش ابرہ اکنؽ دای اجےئ؟

     711    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی ب٩ سٌیس، ہظا٦، ٗتازہ، سا٥ٟ ب٩ ابوجٌس، ٣ٌسا٪ ب٩ ابی ك٠حہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا هَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا سٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا َتاَزةُ  َٗ

 ِ ٥ُِ أَیَُّها ا٨َّٟاُض َتأِک٠ُُوَ٪ ٩ِ٣ٔ َطَحَزَتي َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ أب  َِٟدلَّ َساَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ َتئِن َهَذا ٩ًَِ ٣َ ََ ٔن ٣َا أَُراه٤َُا إَٔلَّ َخِٔی

 َ ِس َرأَیُِت ٧ َ٘ َٟ و٦ُ َو َُّ َِٟبَؼ١ُ َواٟ ٍٔ ا َِٟب٘ٔی ٔلَی ا َد إ أَُِخٔ َٓ ٥َ إَٔذا َوَجَس رٔیَحُه٤َا ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ٔ أ٣َََز بٔهٔ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ِ٤َ ٔيیَّ اہللٔ َػل َٓ  

٠ُِی٤ِٔتُه٤َا كَِبّدا َٓ  أَک٠ََُه٤َا 

ہک رضحت رمعےن رفناای اے ولوگ! مت ولگ  دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ، اتقدہ، اسمل نب اوبدعج، دعماؿ نب ایب ہحلط ےس رفاتی ےہ

اؿ دف اناپک درتخ ںیم ےس اھکےت وہ ینعی ایپز افر نسہل وک افر ںیم ےن داھکی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 



 

 

فہ صخش دجسم ےس عیقب سج فتق ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک ےک ہنم ےس اؿ زیچفں یک دبوب وسحمس رفناےت وت مکح رفناےت ہک 

 یک اجبن اکنؽ دای اجےئ افر امہرے ںیم ےس وج صخش نسہل افر ایپز اھکےئ وت اؿ زیچفں وک ایھچ رطح ےس اکپ رک اھکےئ۔

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ، اتقدہ، اسمل نب اوبدعج، دعماؿ نب ایب ہحلط :  رافی

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

  

 دجسم ےک ادنر ہمیخ اگلےن افر بصن رکےن ےس قلعتم

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر ہمیخ اگلےن افر بصن رکےن ےس قلعتم

     712    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہابوزاؤز، يٌلی، یحٌی ب٩  :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ لَی  ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ َّی اہللُ  أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ِبَح  َّی اٟؼُّ َٕ َػل ٜٔ َت ٌِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أََراَز أَِ٪ َي ًَ َٕ ٜٔ َت ٌِ أََراَز أَِ٪ َي َٓ َٕ ٓٔیهٔ  ٜٔ َت ٌِ َّٟٔذی یُزٔیُس أَِ٪ َي ٤َِٟکَأ٪ ا ث٥َُّ َزَخ١َ فٔی ا

ا َرأَ  َّ٤٠ََٓ ََٟها خَٔباْئ  َب  رُضٔ َٓ َؼُة  ِٔ َُٟه خَٔباْئ َوأ٣َََزِت َح َب  رُضٔ َٓ أ٣َََز  َٓ اَ٪  ـَ رِشَ اِْلََوأَخَ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ ِت َزی٨َُِب خَٔبائََها أ٣ََزَِت ا

َب  رُضٔ َٓ  ٜٔ َت ٌِ ٥ِ٠َ َي َٓ ِٟبٔرَّ تُزِٔزَ٪  ا٢َ آ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ا َرأَی َذٟ َّ٤٠َ َٓ َٕ ََٟها خَٔباْئ  َٜ َت ًِ اَ٪ َوا ـَ ِٕ فٔی َر٣َ

ا٢ٕ  ا ٩ِ٣ٔ َطوَّ  ًَرِشّ

 اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ااکتعػ اوبداؤد، یلعی، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص

رکےن اک ارادہ رفناےت وت امنز رجف ادا رفنا رک اس ہگج رشتفی ےل اجےت سج ہگج ااکتعػ رکےت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ناہ 

ےن اکی ہمیخ اگڑےن اک  راضمؿ اابملرک ےک آرخی دس دؿ ںیم ااکتعػ رفناےن اک ارادہ رفناای وت دجسم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

مکح رفناای افر رضحت ہصفح ےن یھب مکح رفناای۔ اؿ ےک فاےطس یھب ہمیخ اگلای ایگ سج فتق رضحت زبنی ےن ہی داھکی وت اوہنں ےن یھب 

ر رہ مکح رفناای وت اؿ ےک فاےطس یھب ہمیخ اگڑاھ ایگ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی ہک دجسم ےک ادن



 

 

رطػ ےمیخ یہ ےمیخ ےگل وہےئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ایک اؿ ومیخں ےک اگلےن ےس وثاب یک تین ےہ اس ےک 

 دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ناہ راضمؿ ںیم ااکتعػ ںیہن رفناای افر وشاؽ ارکملؾ ںیم دس رفز کت ااکتعػ رفناای۔

 ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقیاوبداؤد، یلعی،  :  رافی

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

  

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر ہمیخ اگلےن افر بصن رکےن ےس قلعتم

     713    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َوةَ  ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َِٟت أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   

ْس یَِو٦َ ا ٌِ ٠ًََِیهٔ َو أُٔػیَب َس َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َب  َٓرَضَ َح١ٔ  ِٛ َ یِٕع َر٣َِیّة فٔی اِْل ٚٔ َر٣َاُه َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ رُقَ َس٥ََّ٠ َِٟد٨َِس

یٕب  وَزُه ٩ِ٣ٔ رَقٔ ٌُ ٤َِِٟشحٔٔس َٟٔی  َخِی٤َّة فٔی ا

ہک رضحت دیعس نب اعمذ وک زغفہ دنخؼ ںیم ریت اک  دیبع اہلل نب دیعس، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ

اکی اکری زمخ گل ایگ وج ہک ہلیبق رقشی ےک اکی صخش ےن اگلای اھت الحک انیم رگ ںیم۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اؿ اک ہمیخ دجسم ںیم بصن رک دای اتہک زندکی ےس اؿ یک زماج رپیس رفنا ںیکس۔

 نب دیعس، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقیدیبعاہلل  :  رافی

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

  

 وچبں وک دجسم ںیم الےن اک ایبؿ



 

 

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 وچبں وک دجسم ںیم الےن اک ایبؿ

     714    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، ٤ًزو ب٩ س٠ی٥ زرقی، ابوٗتازہ :  راوی

 َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ اٟزَُّرقٔیِّ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َتاَزَة أَِخبََر٧َا  َٗ ٍَ أَبَا  و٢ُ بَِی٨َا ُه َس٤ٔ ُ٘ َي

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیِح١ُٔ٤ أ٣َُا٣ََة ب٨ِٔ  ًَ َّی اہللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َد  ٤َِِٟشحٔٔس إٔذِ ََخَ ٍٔ ٧َِح٩ُ ُج٠ُوْض فٔی ا أؾ ب٩ِٔ اٟزَّبٔی ٌَ ِٟ َت أَبٔی ا

 ٔ ٥َ َوه ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َها َزی٨َُِب ب٨ُِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ َوهَٔی َوأ٣ُُّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل ْة َیِح٠ٔ٤َُها  َی َػِٔیَّ

ََ بَٔها ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ َضی َػََلَتُه َي َٗ َّی  ا٦َ َحً َٗ ٌٔیُسَها إَٔذا  ٍَ َوُي َٛ َها إَٔذا َر ٌُ ـَ ًَأَ٘ٔهٔ َي  ًَلَی 

ہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز مہ ولگ دجسم ےک ادنر ےھٹیب وہےئ ےھت ہک ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، رمعف نب میلس زریق، اوباتقد

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اناہم تنب ایب ااعلص وک ےئل وہےئ آےئ افر اؿ یک فادلہ رضحت زبنی ںیھت۔ 

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی افر )رضحت اناہم( وھچیٹ ڑلیک ںیھت

)وگد ںیم( ااھٹےئ وہےئ ےھت وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفنایئ افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

رھپ سج فتق ڑھکے  اکدنےھ رپ ںیھت۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع افر دجسہ رفناےت وت اؿ وک زنیم رپ الھٹبےت

وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک ااھٹ ےتیل۔ )افر رھپ اؿ وک اکدنےھ رپ الھٹبےت( ایس رطہقی ےس رکےت رےہ امنز ےک وپرے 

 وہےن کت۔

 ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، رمعف نب میلس زریق، اوباتقدہ :  رافی

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

  

 دیقی صخش وک دجسم ےک ادنر ابدنےنھ ےس قلعتم



 

 

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دیقی صخش وک دجسم ےک ادنر ابدنےنھ ےس قلعتم

     715    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوہزیزہٗتیبہ، ٟیث، سٌیس ب٩ ابوسٌیس،  :  راوی

َث َر  ٌَ ََ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا هَُزیَِزَة َي َُّه َس٤ٔ ٌٔیٕس أ٧َ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

َٟهُ  ا٢ُ  َ٘ َة ُي َٔ َحائَِت بَٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َح٨ٔی َٓ ٣َٔة ََفُبَٔم ََٔشارَٔیٕة ٩ِ٣ٔ َسَوارٔی  َخِیَّل َٗٔب١َ ٧َِحٕس  ِٟامَیَ ث٤َُا٣َُة ب٩ُِ أُثَا٢ٕ َسیُِّس أَه١ِٔ ا

٤َِِٟشحٔٔس ٣ُِدَتََرْ   ا

ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچک وسارفں وک دجن رہش یک 

ینب ہفینح ںیم ےس اکی صخش وک ےل رک آےئ ہک سج وک رضحت امثہم نب اباؽ ےتہک ےھت افر فہ صخش امیہم اک  اجبن رفاہن رفناای فہ ہلیبق

 رسدار اھت وت اس وک اکی وتسؿ ےس ابدنھ دای ایگ )رصتخما( ہی دحثی اکیف وطلی ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 افٹن وک دجسم ںیم ےل اجےن ےس قلعتم

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 افٹن وک دجسم ںیم ےل اجےن ےس قلعتم

     716    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طہاب، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩ ًباضس٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩  :  راوی



 

 

٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ  ًَ  

َّی اہللُ  ٩َ ب٤ِٔٔحَح٩ٕ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٛ ٕ َيِشَت٥ُٔ٠ اٟزُّ ٌٔير ََ ًَلَی   َٔ َِٟوَزا ٔة ا َٖ فٔی َححَّ ٥َ كَا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

رپ وطاػ رفناای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجح اوسد وک اکی ڑکلی ےس وھچ رےہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہتجح اولداع ںیم اکی افٹن 

 ےھت۔

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب ابعس :  رافی

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

  

 دجسم ےک ادنر رخدی ف رففتخ ےک ونممع وہےن افر امنز ہعمج ےس لبق ہقلح ابدنھ رک انھٹیب

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر رخدی ف رففتخ ےک ونممع وہےن افر امنز ہعمج ےس لبق ہقلح ابدنھ رک انھٹیب

     717    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ سٌیس، اب٩ ًحَل٪، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ا٢َ أَِخبََرنٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٔ أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ه ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیهٔ 

أئ َو  َ
٩ًَِ اٟرشِّ ََلةٔ َو ِب١َ اٟؼَّ َٗ ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ ٙٔ یَِو٦َ ا َح٠ُّ ٩ًَِ اٟتَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ  ٤َِِٟشحٔسٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٍٔ فٔی ا َِِِٟی  ا

ؽ رکمی یلص ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روس

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ہعمج ےس لبق ہقلح انب رک ےنھٹیب افر دجسم ںیم رخدی ف رففتخ ےس عنم رفناای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی



 

 

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

  

 دجسم ےک ادنر ااعشر زپےنھ ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر ااعشر زپےنھ ےک ونممع وہےن اک ایبؿ

     718    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ طٌیب ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، اب٩ ًحَل٪، :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕس  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  هٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ِ َجسِّ

٤َِِٟشحٔسٔ  ارٔ فٔی ا ٌَ ٩ًَِ َت٨َاُطٔس اِْلَِط  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی 

، ثیل نب دعس، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس افر اوہنں ےن اےنپ دادا ےس انس ہک ہبیتق

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ےک ادنر ااعشر زپےنھ ےس عنم رفناای۔

 ہبیتق، ثیل نب دعس، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش :  رافی

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

  

 دجسم ےک ادنر دمعہ رعش زپےنھ یک ااجزت

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر دمعہ رعش زپےنھ یک ااجزت

     719    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ا٢َ ٣َزَّ ٤ًَُزُ بَٔحشَّ  َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  اَ٪ ب٩ِٔ ثَابٕٔت َوهَُو ی٨ُِٔظُس فٔی أَِخبََر٧َا 

ِس أَِنَظِسُت  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیهٔ  ٔ ٠ََحَى إ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  َّی  ا َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ أََس٤ٔ َ٘ َٓ ٔلَی أَبٔی هَُزیَِزَة  َت إ َٔ َِٟت ََ ث٥َُّ ا َوٓٔیهٔ ٩ِ٣َ هَُو َخيِْر ٨ِ٣ٔ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ َن َٗ ُسٔض  ُ٘ ِٟ ًَىِّی ا٠َُّٟه٥َّ أَیِِّسُه بٔزُوحٔ ا و٢ُ أَٔجِب  ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي  اہللُ 

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع اکی رفز رضحت اسحؿ ےک اپس ےس سگرے افر فہ اس فتق ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم

ااعشر زپےنھ ںیم وغشمؽ ےھت دجسم ےک ادنر وت رضحت رمع ےن اؿ یک اجبن داھکی وت اوہنں ےن رفناای ہک ںیم ےن وت دجسم ےک ادنر اس 

 فآہل فملس( رشتفی رفنا ےھت رھپ رضحت اسحؿ ےن فتق ااعشر زپےھ ںیہ سج فتق دجسم ےک ادنر ایلع تیصخش )یلص اہلل ہیلع

رضحت اوبرہریہ یک اجبن داھکی افر رعض ایک ہک ایک آپ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیہن انس )ینعی سج فتق 

 اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اشؿ ادقس ںیم رعتیفی املکت اتہک افر رعتیفی رعش اتہک

فملس رفناےت ےھت ہک اے دخا ریمی اجبن ےس وبقؽ رفنا۔ اے دخا دمد رفنا اؿ یک رضحت ربجالیئ ےس۔ ہی نس رک رضحت اوبرہریہ 

 ےن رفناای یج اہں )ےنس ںیہ(۔

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم :  رافی

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

  

 مگ دشہ ےش دجسم ںیم التش رکےن یک اممتعن اک ایبؿ

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 مگ دشہ ےش دجسم ںیم التش رکےن یک اممتعن اک ایبؿ

     720    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ وہب، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ابوًبساٟزحی٥، زیسب٩ ابوا٧یشة، ابوزبير، جابز :  راوی



 

 

ثَىٔی َزیِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ٩ًَِ أَبٔی  ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َوهِٕب  ٩ًَِ أَبٔیأَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ  ُس ب٩ُِ أَبٔی أ٧َُِیَشَة  اٟزُّبَيِر

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َٟهُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  َّّٟة فٔی ا ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ ی٨َُِظُس َؿا َٗ  ٕ  ٥َ ََل َوَجِسَت ٩ًَِ َجابٔز

، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دجسم ںیم

 

 شة
ی

 

 اینپ مگ دشہ یئ وک دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدینب اوبای

 التش رکےن ےک فاےطس احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخا رکے ہک مت فہ ےئش ہن اپؤ ینعی مت وک فہ یئ ہن ےلم۔

، اوبزریب، اجرب :  رافی

 

 شة
ی

 

 دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدینب اوبای

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

  

 دجسم ےک ادنر ایھتہر اکنےنل ےس قلعتم

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر ایھتہر اکنےنل ےس قلعتم

     721    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ و  :  راوی

ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو٣َُح٤َّ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ َت َجابّٔزا أَِخبََر٧َا  ٌِ ٤ِزٕو أََس٤ٔ ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ  

ُه َرُسو٢ُ اہللٔ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  و٢ُ ٣َزَّ َرُج١ْ َٔٔشَها٦ٕ فٔی ا ُ٘ ٥ِ َي ٌَ ا٢َ َن َٗ ٥َ ُخِذ ب٨َٔٔؼأَٟها  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ف دمحم نب وصنمر، ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمعف ےس رعض ایک ہک ایک مت ےن رضحت 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اس وک دھکی رک( اجرب ےس انس ےہ فہ رفناےت ےھت ہک اکی صخش ریت ےل رک احرض وہا وت رضحت روسؽ 

 اراشد رفناای مت ریت ےک وکےن وک ڑکپ ول۔ اس صخش ےن وجاب دای ہک تہب رتہب ےہ۔

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ف دمحم نب وصنمر، ایفسؿ :  رافی



 

 

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

  

 دجسم ےک ادنر اویلگنں ےک ادنر اویلگنں ےک ادنر دالخ رکان

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر اویلگنں ےک ادنر اویلگنں ےک ادنر دالخ رکان

     722    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوزاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص،  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ  ٔ ٩ِ اِْلَِسَوز

َّی  ٨ََٟا أََػل ا٢َ  َ٘ َٓ وزٕ  ٌُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش ًَ ًَلَی  ٤َُة  َ٘ ٠ِ ًَ ١َ أََحَس٧َا َو ٌَ َح َٓ ُه  َٔ و٦َ َخ٠ِ ُ٘ ََٓذَه٨َِِا ٨َٟٔ ََٓؼ٠ُّوا  ُٗو٣ُوا  ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا ََل  َهُؤََلٔئ 

ََ بَيَِن أََػا ٍَ َطبَّ َٛ ١َ إَٔذا َر ٌَ َح َٓ ا٣َٕة  َٗ ٔ ٔ أََذإ٪ َوََل إ يِر َِ َّی َٔ ََٓؼل ٩ًَِ ٔط٤َأٟهٔ  َِتَیِ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔهٔ َواِْلََخَ  ِٛ ٠ََها بَيَِن ُر ٌَ ٌٔهٔ َوَج هٔ َٔ

 ١َ ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٜذا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َه َٗ  َو

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اربامیہ، اوسد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت ب ہمق دفونں رضحت دبعاہلل نب دوعسد یک 

افرغ وہےئگ ںیہ مہ ےن رعض ایک ہک ںیہن! اوہنں ےن اہک ہک مت ڑھکے  دختم ںیم احرض وہےئ اوہنں ےن رفناای ہک ایک آپ امنز ےس

وہ اجؤ افر امنز ادا رکف۔ نان ہچ مہ ولگ رفاہن وہےئگ افر اؿ ےک ےھچیپ ڑھکے وہ ےئگ اوہنں ےن اکی صخش وک ابںیئ اجبن ایک افر اکی 

تق فہ روکع رفناےت وت اکی اہھت یک اویلگنں وک دفرسے دفرسے صخش وک داںیئ اجبن ایک رھپ امنز ادا یک ریغب اذاؿ افر ریبکت ےک سج ف

اہھت یک ایلگن ںیم ڈاؽ ےتیل۔ بلطم ہی ےہ ہک دفونں ونٹھگں ےک درایمؿ ںیم افر رفناےت ےھت ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس وک اس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 اشمع، اربامیہ، اوسدااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن،  :  رافی

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

  



 

 

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر اویلگنں ےک ادنر اویلگنں ےک ادنر دالخ رکان

     723    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز ٣ذٛورہ س٨س سے ب٬ی حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٤ََة َواِْلَِسَوزٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ 

 َٓ ِبٔس اہللٔ   َذََکَ ٧َِحَوهُ ًَ

 دبع اہلل نب دوعسد ذموکرہ دنس ےس یھب رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس ایس رطح یک دحثی وقنمؽ ےہ۔

 دبعاہلل نب دوعسد ذموکرہ دنس ےس یھب رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 دجسم ےک ادنر تچ ٹیل اجان اسیک ےہ؟

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر تچ ٹیل اجان اسیک ےہ؟

     724    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًباز ب٩ ت٤ی٥ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  َّهُ َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل هٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ٔطَهإب 

ی ًَلَی اِْلَُِخَ ا إِٔحَسی رِٔج٠َِیهٔ  ٌّ ٤َِِٟشحٔٔس َوأؿ  ٣ُِشَت٠ِّ٘ٔیا فٔی ا



 

 

رضحت دبعاہلل نب زدی نب اعا  ےس انس اوہنں ےن ہبیتق، ناکل، انب اہشب، ابعد نب میمت ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ اچچ 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجسم ےک ادنر تچ ےٹیل وہےئ داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپؤں رپ اپؤں رےھک 

 وہےئ ےھت۔

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، ابعد نب میمت :  رافی

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

  

 دجسم ےک ادنر وسےن ےس قلعتم

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر وسےن ےس قلعتم

     725    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، ًِیساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍْ ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٧َآ َٗ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ًَزِْب  أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َّهُ کَاَ٪ ی٨ََا٦ُ َوهَُو َطابٌّ  ٤ًََُز أ٧َ

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ًَلَی  ُه  َٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل أَه١َِ  َّی اہللُ   ٥َ فٔی ٣َِشحٔٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ وجاؿ صخش ےھت افر ونوجاؿ ریغ اشدی دشہ وہےن یک 

 احتل ںیم دجسم ےک ادنر وسای رکےت ےھت دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 دجسم ےک ادنر وھتےنک ےس قلعتم



 

 

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر وھتےنک ےس قلعتم

     726    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ُٚ فٔی  أَِخبََر٧َا  ِٟبَُؼا ٥َ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

٤َِِٟشحٔٔس  ٨َُِٓهاا اَرتَُها َز َّٔ َٛ  َخٔلیَئْة َو

ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دجسم ےک ادنر وھتانک انگہ 

 ےہ افر اس اک افکرہ ہی ےہ ہک اس وک زنیم ےک ادنر دنف رک دف ای داب دف )افرپ ےس یٹم ڈاؽ رک(۔

 ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن :  رافی

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

  

 دجسم ےک ادنر ہلبق یک اجبن وھتانک عنم ےہ

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ےک ادنر ہلبق یک اجبن وھتانک عنم ےہ

     727    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َر  َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّٜهُ أَِخبََر٧َا  َح َٓ ِِٟ٘ٔب٠َٔة  ا فٔی ٔجَسارٔ ا ّٗ أَی ََُؼا



 

 

 َ٘ ََل یَِبُؼ َٓ ِّی  ٥ِ ُيَؼل ُٛ ا٢َ إَٔذا کَاَ٪ أََحُس َ٘ َٓ ًَلَی ا٨َّٟأض  َب١َ  ِٗ َّیث٥َُّ أَ ًَزَّ َوَج١َّ َٗٔب١َ َوِجهٔهٔ إَٔذا َػل إٔ٪َّ اہللَ  َٓ  ٩َّ َٗٔب١َ َوِجهٔهٔ 

ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تیب اہلل رشفی یک دویارفں رپ 

اےنپ اہوھتں ےس لسم دای افر اراشد رفناای ہک سج فتق مت ولوگں ںیم  وھتک ینعی مغلب داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک

ےس وکیئ صخش امنز ںیم وغشمؽ وہ۔ ینعی اس یک اجبن وتہج رکات ےہ افر اس ےک اسےنم یک اجبن وھتاتک ےہ )ولعمؾ وہا ہک ہلبق یک 

 (اجبن وھتانک تخس مسق یک ےب ادیب افر دبیبیصن ےہ

 اہلل انب رمعہبیتق، ناکل، انعف، دبع :  رافی

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

  

 احبتل امنز اسےنم یک اجبن ای داںیئ اجبن وھتےنک یک اممتعن

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 احبتل امنز اسےنم یک اجبن ای داںیئ اجبن وھتےنک یک اممتعن

     728    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوسٌیس خسری :  راوی

ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ ا ٔيیَّ َػل

َٙ اٟزَُّج١ُ بَيَِن یََسیِ  َحََّٜها بَٔحَؼاةٕ َو٧ََهی أَِ٪ یَِبُؼ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٥َ َرأَی ٧َُدا٣َّة فٔی ِٗٔب٠َٔة ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ُٙ ا٢َ یَِبُؼ َٗ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔهٔ َو هٔ أَِو 

ی ُِٟیَِّسَ َس٣ٔهٔ ا َٗ ٔ أَِو َتِحَت   ٩ًَِ َيَشارٔه

دیمح نب دبعارلنمح، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، 

ںیم ہلبق یک اجبن مغلب داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک رکنکویں ےس لسم دای افر اسےنم افر داںیئ اجبن ےس اممتعن 

 ں ےک ےچین یک رطػ وھتانک اچےیہرفنایئ افر رفناای ابںیئ اجبن ای ابںیئ اپؤ



 

 

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 امنزی وک ےھچیپ ای ابںیئ اجبن وھتےنک یک ااجزت

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 امنزی وک ےھچیپ ای ابںیئ اجبن وھتےنک یک ااجزت

     729    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ربیعی، كارٚ ب٩ ًبساہلل ٣حاربی :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ِبٔس اہللٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ٚٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ كَارٔ ٩ًَِ رٔبِعٓٔیٕ  ثَىٔی ٨ِ٣َُؼوْر  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ُس

٩َّ بَيَِن  َٗ ُ ََل َتِبز َٓ ِّی  َؼل َُ ٨َِت  ُٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤َُِٟحارٔبٔیِّ  ِٙ ا ََ َواَُِؼ ٔ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ ََ َوََل  یََسیِ

 َٔ َٜهُ َخ٠ِ َٚ َتِحَت رِٔج٠ٔهٔ َوَزَل َ َهََٜذا َوبَز َٓ ُّا َوإَٔلَّ  ارٔ َٓ ََ إِٔ٪ کَاَ٪  ٔ اَئ ٔط٤َاٟ َ٘  ََ أَِو ت٠ِٔ

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، ریعیب، اطرؼ نب دبعاہلل احمریب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

زپےنھ ںیم وغشمؽ وہ وت مت اسےنم افر ہن داںیئ اجبن وھتوک ہکلب ےھچیپ ای ابںیئ اجبن وھتوک ارگ فاہں رپ  ےن اراشد رفناای سج فتق مت امنز

ہگج وموجد وہ )بلطم ہی ےہ ہک اس اجبن دفرسے امنزی ہن وہں( فرہن مت ہی رکف رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اپؤں 

 ےک ےچین وھتوک رھپ اس وک لسم دف۔

 اہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، ریعیب، اطرؼ نب دبعاہلل احمریبدیبع :  رافی

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

  

 وکؿ ےس اپں ےس وھتک انلم اچےئہ؟



 

 

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 وکؿ ےس اپں ےس وھتک انلم اچےئہ؟

     730    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، سٌیس، جزیزی، ابوًَلء ب٩ طدير :  راوی

ََلٔئ ب٩ِٔ اٟظِّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ   ٔ ير ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ دِّ َٗ

ی ُِٟیَِّسَ َُٜه بٔزِٔج٠ٔهٔ ا َسَل َٓ  ٍَ ٥َ َت٨َدَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

وسدی نب رصن، دبع اہلل، دیعس، رجریی، اوبالعء نب ریخش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی 

 ےن وھتاک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک لسم دای اےنپ ابںیئ اپؤں ےس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، دیعس، رجریی، اوبالعء نب ریخش :  رافی

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

  

 اسمدج ںیم وخوبش اگلان اسیک ےہ؟

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 اسمدج ںیم وخوبش اگلان اسیک ےہ؟

     731    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًائس ب٩ حِیب، ح٤یس اٟلوی١، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ًَائُٔذ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ َرأَی َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ؤی١ُ  ث٨ََا ح٤َُِیْس اٟلَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َحِٔیٕب 

ا٣َِت ا٣ِزَ  َ٘ َٓ َّی اِح٤َزَّ َوِجُهُه  َب َحً ـٔ َِ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َُدا٣َّة فٔی ِٗٔب٠َةٔ ا ًَ َّی اہللُ  َِّٜتَها اہللٔ َػل َح َٓ أَْة ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ 



 

 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا أَِحَش٩َ هََذاَوجَ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا  ّٗ ٠َِت ٣َکَا٧ََها َخ٠ُو ٌَ 

ااحسؼ نب اربامیہ، اعدئ نب بیبح، دیمح اوطللی، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انراض وہ ےئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہچہ اونر  دجسم ںیم تیب اہلل یک رطػ مغلب داھکی وت

رسخ وہایگ اکی اخوتؿ ہلیبق ااصنر ںیم ےس ڑھکی وہیئگ افر اس وک رزگ رک اس یک ہگج وخوبش اگل دی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ہی دھکی رک اراشد رفناای ہی ایک دمعہ اکؾ ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، اعدئ نب بیبح، دیمح اوطللی، اسن نب ناکل :  فیرا

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

  

 دجسم ےک ادنر دالخ وہےن افر ابرہ آےن ےک فتق ایک ےہک

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 افر ابرہ آےن ےک فتق ایک ےہکدجسم ےک ادنر دالخ وہےن 

     732    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ًِیساہلل ُیَلنی، ابوًا٣ز، س٠امی٪، ربیٌة، ًبسا٠٤َٟ ب٩ سٌیس، ابوح٤یس و اسیس :  راوی

یٌّ  َََِرٔ ِیََلنٔیُّ  َِ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ ًَُِِیٔس اہللٔ ا َٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َة  ٌَ ٩ًَِ َربٔی  ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذَ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وََلٔ٪  ُ٘ ُت أَبَا ح٤َُِیٕس َوأَبَا أَُسِیٕس َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ٔ َس ٤َِِٟشح ٥ِ ا ُٛ َس ا َزَخ١َ أََحُس

 ََ ٔ ٠ ـِ َٓ  ٩ِ٣ٔ ََ ِّی أَِسأَُٟ ٔن ُه٥َّ إ ١ِ ا٠َّٟ ُ٘ ٠َِی َٓ َد  ََ َوإَٔذا ََخَ ٔ َِٓتِح لٔی أَبَِواَب َرِح٤َت ١ِ ا٠َُّٟه٥َّ ا ُ٘ ٠َِی َٓ 

، دبعاکلمل نب دیعس، اوبدیمح ف ادیس ےس رفاتی ےہ ہک دفونں رضحات رفناےت 

 

 ن عة
امیلسؿ نب دیبع اہلل الیغین، اوباعرم، امیلسؿ، رب

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت ںیم ےس وکیئ صخش دجسم ےک ادنر دالخ وہ وت اس ےھت ہک رضح

رطح ےس ےہک اے دخا! ھجم رپ اینپ رتمح ےک درفازے وھکؽ دے افر سج فتق دجسم ےس ابرہ ےلکن وت اس رطح ےہک اے دخا ںیم 



 

 

 آپ ےک لضف اک اتحمج وہں۔

، دبعاکلمل نب دیعس، اوبدیمح ف ادیسامیلسؿ نب  :  رافی

 

 ن عة
 دیبعاہلل الیغین، اوباعرم، امیلسؿ، رب

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

  

 سج فتق دجسم ےک ادنر دالخ وہ وت دجسم ںیم ےنھٹیب ےس لبق دف رتعک ادا رکے

 اتکباسمدج ےک قلعتم  :   ابب

 سج فتق دجسم ےک ادنر دالخ وہ وت دجسم ںیم ےنھٹیب ےس لبق دف رتعک ادا رکے

     733    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًا٣ز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير، ٤ًزو ب٩ س٠ی٥، ابوٗتازہ :  راوی

 َْ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّ أَِخبََر٧َا  َتاَزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ   ٩ًَِ  ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز ی ٩ًَِ 

ِب١َ أَِ٪ َیِح٠َٔشاٟزُِّخَؼةُ  َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ٍِ َر َٛ ٠ِيَرِ َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ٥ِ ا ُٛ ا٢َ إَٔذا َزَخ١َ أََحُس َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٔ اہللُ  ؤد  ف ُِِٟخُ ُِٟح٠ُؤض ٓٔیهٔ َوا ی ا

 ٕ ٔ َػََلة يِر َِ  ٨ِ٣ُٔه َٔ

ہبیتق، ناکل، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رمعف نب میلس، اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  ےس لبق ادا رکے۔اراشد رفناای ہک سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش دجسم ںیم دالخ وہ وت فہ دف راعکت ےنھٹیب

 ہبیتق، ناکل، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رمعف نب میلس، اوباتقدہ :  رافی

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

  

 ریغب امنز زپےھ وہےئ دجسم ںیم انھٹیب افر دجسم ےس ابرہ انلکن



 

 

 قلعتم اتکباسمدج ےک  :   ابب

 ریغب امنز زپےھ وہےئ دجسم ںیم انھٹیب افر دجسم ےس ابرہ انلکن

     734    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، ٌٛب  :  راوی

 ب٩ ٣اَٟ

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا  ًَ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَهإب َوأَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  َٕ  ُس٠َامِیَ ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ

٩ًَِ َر   َٕ ُه حٔيَن َتَد٠َّ ََ ُث َحٔسی َٕ یَُحسِّ ٔ َب ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ َٛ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٌِ َٛ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٥َ فٔی أَ٪َّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

س٦َٔ ٩ِ٣ٔ َسرَفٕ  َٗ از٣ّٔا َوکَاَ٪ إَٔذا  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوَػبََّح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔ َتبُوَک  ٍَ ٓٔیهٔ َُزَِوة َٛ
٤َِِٟشحٔٔس ََفَ بََسأَ بٔا

 َّ٤٠َ َٓ َتئِن ث٥َُّ َج٠ََص ٨٠َّٟٔأض  ٌَ ِٛ ا َوث٤ََا٧ٔيَن َر ٌّ ـِ َٟهُ َوکَا٧ُوا َٔ ُٔوَ٪  ٔ َِٟیهٔ َوَیِح٠ ٔ َتٔذُروَ٪ إ ٌِ وا َي ُ٘ ٔٔ َل َٓ ُٔوَ٪  ٤َُِٟد٠َّ ََ َجائَهُ ا ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٓ ا 

َُٟه٥ِ َوَوک١ََ  رَفَ  ِِ ُه٥ِ َواِسَت ٌَ ًَََل٧َٔیَتُه٥ِ َوبَاَي  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ب١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّی  رَسَ َرُجَّل  زَّ َوَج١َّ َحً ًَ ٔلَی اہللٔ  ائَٔزه٥ُِ إ

ا٢َ  َ٘ َٓ َّی َج٠َِشُت بَيَِن یََسیِهٔ  حٔئُِت َحً َٓ ا٢َ  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٔب ث٥َُّ  ـَ ِِ ٤ُ ِٟ ٥َ ا ٥َ َتَبشُّ ا َس٤َِّ٠ُت َتَبشَّ َّ٤٠َ َٓ ٥ِ َت٩ُٜٔ ٔجئُِت  َٟ ََ أَ َٔ  لٔی ٣َا َخ٠َّ

 ِّ ٔن ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ُ٘ َٓ َت َهِهَزَک  ٌِ ِس ابَِت َ٘ َٟ ُد ٩ِ٣ٔ َسَدٔلهٔ َو ِّی َسأََِخُ َزأَیُِت أَن َٟ ٧َِیا  َُيِرَٔک ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ اٟسُّ ِو َج٠َِشُت ٨ًَِٔس  َٟ ی َواہللٔ 

َُٟیوَط  ًَىِّی  ٔذٕب ٟٔتَرَِضی بٔهٔ  َٛ َِٟیِو٦َ َحٔسیَث  ََ ا ثُِت َٟل٩ِٔ َحسَّ ٤ِٔ٠ًَُت  ِس  َ٘ َٟ ٩ِٜٔ َواہللٔ  ًِٔلیُت َجَسَّل َوَل ُ زَّ َوَج١َّ َُ أَ٪َّ اہللَ أ ًَ  

َو اہللٔ َواہللٔ ٣َ  ِٔ ًَ ِّی َْلَِرُجو ٓٔیهٔ  ٔن ًَلَیَّ ٓٔیهٔ إ ٕٚ َتحُٔس  ََ َحٔسیَث ٔػِس ثُِت َٟل٩ِٔ َحسَّ ًَلَیَّ َو  ََ َوی َوََل أَِيََّسَ ٣ٔىِّی ُيِشدُٔل ِٗ مُّ أَ َٗ ٨ُِت  ُٛ ا 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ََ ٨ِ ًَ ُت  ِٔ ِیُت حٔيَن َتَد٠َّ ـَ ٤َ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ  ََ ٔضَی اہللُ ٓٔی ِ٘ َّی َي ٥ِ َحً ُ٘ َٓ  َٚ ِس َػَس َ٘ َٓ ا َهَذا  ٥َ أ٣ََّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

٤َِِٟشحٔسٔ  ًَلَی ا َّٟٔذی ی٤َُزُّ  َػََلةُ ا  ٣ُِدَتََرْ

ےس امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح نب بعک نب ناکل، دبعاہلل نب بعک نب ناکل، بعک نب ناکل 

رفاتی ےہ ہک فہ اانپ فاہعق ایبؿ رفناےت ےھت ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ زغفہ وبتک ںیم ںیہن 

ےئگ ےھت اوہنں ےن اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص ےک فتق رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فی الےئ وت ےلہپ دجسم ںیم دالخ وہےئ فاہں رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف راعکت ادا رفناںیئ رھپ ےھٹیب سج فتق رفس ںیم رشت



 

 

وہےئ رضحات ےک اسےنم اب فہ ولگ آےن ےگل وج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اہجد ںیم رشکی ںیہن وہےئ ےھت ہکلب 

افر مسق مسق ےک ذعر فذعمرت رکےن ےگل افر ںیمسق اھکےن گل ےئگ۔ فہ امتؾ ارفاد دعتاد  فہ ولگ ےھچیپ رہ ےئگ ےھت۔ دمہنی ونمرہ ںیم

ےک اابتعر ےس ایس ےک رقبی آدیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ اک اظرہی ایبؿ وبقؽ رفناای افر اؿ ےس تعیب یک افر اؿ 

وھچڑ دںی اہیں کت ہک ںیم احرض وہا افر ںیم یھب اؿ رضحات ںیم ےک فاےطس داع نایگن افر اؿ ےک ولقب یک ابںیت دخافدن دقفس رپ 

رشکی اھت )وج ہک اہجد ںیم رشکی ںیہن وہےئ ےھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک دھکی رک مسبت رفناای سج رطہقی ےس وکیئ 

 ےک اسےنم ھٹیب ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل صخش ہصغ یک احتل ںیم رکسماات ےہ رھپ رفناای ہک مت آ۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

فملس ےن رفناای مت سک فہج ےس ےھچیپ رہ ےئگ ےھت؟ ایک مت ےن افٹن ںیہن رخدیا اھت )وسار وہےن ےک فاےطس( ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ 

وہں ہک ںیم رضفر اس ےک ہصغ  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ ںیم یسک دفرسے داین دار ہک اسےنم اھٹیب وہات وت ںیم اس ےس فافق

ےس لکن اجات )بلطم ہی ےہ ہک اس یک انرایگض دفر وہاجیت( افر ھجم وک وخب ابںیت انبان آیت ںیہ نکیل دخا یک مسق! ںیم اس ابت ےس 

 راضدنم وخبیب فافق وہں ہک ارگ ںیم آج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وھجٹ ہہک دفں اگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم ےس

وہاجںیئ ےگ نکیل دخافدن دقفس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رھپ انراض رک دے اگ ویکہکن دخافدن دقفس اظرہی افر ابینط امتؾ 

رطہقی ےک اکؾ ےس وخبیب فافق ےہ افر فہ ریمے دؽ ےک راز ےس وخبیب فافق ےہ افر فہ ریمے دؽ ےک دیھب وک آپ یلص اہلل ہیلع 

دے اگ افر ںیم آج یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس کیھٹ کیھٹ رطہقی ےس ہہک دفں وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فآہل فملس رپ وھکؽ 

فملس ھجم رپ انراض وہ اجںیئ ےگ نکیل ھجم وک وتعق ےہ ہک دخافدن دقفس ریمی یطلغ اعمػ رک دے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 فتق ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ںیہن ایگ وت ھجم ےس زایدہ وکیئ دفرسا صخش ھجم رپ رہمابؿ رفنا دے دخا یک مسق سج

اطوتقر افر دفتل دنم ںیہن اھت )نکیل اشتم اامعؽ یک فہج ےس رہ ایگ( رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک 

فس اہمترے قلعتم ہلصیف رفناےئ رہباحؽ ںیم ڑھکا وہایگ افر رتصخ وہایگ۔ اس ےن چس رفناای اب مت اج اہیں کت ہک دخافدن دق

 ()رصتخما

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح نب بعک نب ناکل، دبعاہلل نب بعک نب ناکل، بعک نب ناکل :  رافی

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

  

 وج صخش یسک دجسم ےک اپس ےس ذگرے اس ےک قلعتم



 

 

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 وج صخش یسک دجسم ےک اپس ےس ذگرے اس ےک قلعتم

     735    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ ب٩ اًين، طٌیب، ٟیث، خاٟس، اب٩ ابوہَل٢، ٣زوا٪ ب٩ ٤ًَا٪، ًِیسب٩ ح٨ين،  :  راوی

 ابوسٌیس ب٩ ٣ٌلی

ث٨ََا ا٠َّٟ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ًَيَِن  ٥َٜٔ ب٩ِٔ أَ َِٟح ِبٔس ا ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ یِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ُث 

 ُ٤ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٤َاَ٪ أَ٪َّ ًَُِِیَس ب٩َِ ح٨َُيِٕن أَِخبََرُه  َِ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ًُ َٗ ٚٔ أَبٔی هََٔل٢ٕ  و ٔلَی اٟشُّ ُسو إ ِِ ٨َّا َن ُٛ ا٢َ  َٗ َّی  ل ٌَ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی ٓٔیهٔ ًَلَی  ٨َُؼل َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ًَلَی ا ٤ُ٨َزُّ  َٓ  ٥َ  ِیهٔ َوَس٠َّ

ی ےس 

معل

دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح نب انیع، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، رمفاؿ نب امثعؿ، دیبعنب نینح، اوبدیعس نب 

ملس( ںیم وت مہ ولگ دجسم ےک اپس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ حبص ےک فتق ابزار اجای رکےت ےھت دفر وبنی )یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ذگرےت افر فاہں رپ امنز ادا رفناےت۔

ی :  رافی

معل

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح نب انیع، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، رمفاؿ نب امثعؿ، دیبعنب نینح، اوبدیعس نب 

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

  

 دجسم ںیم ھٹیب رک امنز اک رظتنم رانہ

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ںیم ھٹیب رک امنز اک رظتنم رانہ

     736    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

َّی ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ََٜة  أَِخبََر٧َا  ٔ ٤َََِٟلئ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

٥ِ ٣َا َزا٦َ  ُٛ ًَلَی أََحٔس ِّی  َؼل َٟهُ ا٠َُّٟه٥َّ اِرَح٤ِهُ َُ ٥ِ یُِحٔسِث ا٠َُّٟه٥َّ اُرِٔفِ  َٟ َّی ٓٔیهٔ ٣َا  َّٟٔذی َػل ُه ا  فٔی ٣َُؼَلَّ

ہبیتق، ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک البہبش رفط ے 

 ےک فاےطس وج ہک اھٹیب راتہ ےہ اس ہگج رپ ہک اہجں رپ اس ےن امنز ادا یک سج فتق کت اس داع ناےتگن ںیہ اہمترے ںیم ےس اس صخش

 صخش اک فوض وٹےٹ۔ فہ ےتہک ںیہ ہک اے دخا رفغمت رفنا دے اس صخش یک افر اس رپ رتمح انزؽ رفنا۔

 ہبیتق، ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دجسم ںیم ھٹیب رک امنز اک رظتنم رانہ

     737    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بَکب٩ ٣رض، ًیاغ ب٩ ً٘بة، یحٌی ب٩ ٣ی٤و٪، سہ١ ساًسی :  راوی

ُٗتَِیَبةُ  ُت َسِهَّل  أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَُه  َبَة أَ٪َّ َیِحٌَی ب٩َِ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ِ٘ ًَیَّأغ ب٩ِٔ ًُ  ٩ًَِ ث٨ََا بََِکُ ب٩ُِ ٣ُرَضَ  ا٢َ َحسَّ أًٔسیِّ  َٗ اٟشَّ

 ِٟ و٢ُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ فٔی ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٨ًَِهُ َي ٔ َرضَٔی اہللُ  ََلة ُهَو فٔی اٟؼَّ َٓ ََلَة   ٤َِشحٔٔس ی٨ََِتٔوزُ اٟؼَّ

، ییحی نب ومیمؿ، لہس اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفناےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ی ة
ہبیتق، رکبنب رضم، ایعش نب عم

 ےہ وت وگای ہک فہ صخش امنز یہ ںیم ےہ ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ فہ رفناےت ےھت ہک وج صخش دجسم ےک ادنر امنز ادا رکےن اک رظتنم راتہ

 )ینعی اس وک امنز ادا رکےن اک ارج اتلم راتہ ےہ(۔



 

 

، ییحی نب ومیمؿ، لہس اسدعی :  رافی

 

ی ة
 رکبنب رضم، ایعش نب عم

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

  

 ، نسح، دبعاہلل نب لفغم،رمعف نب یلع، ییحی، اثعش

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 رمعف نب یلع، ییحی، اثعش، نسح، دبعاہلل نب لفغم،

     738    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، اطٌث، حش٩، ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٠َیِ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ١ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّٔ َِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط ث٨ََا َیِحٌَی  هٔ َحسَّ

ًَِلأ٪ اِْلٔب١ٔٔ  ََلةٔ فٔی أَ ٩ًَِ اٟؼَّ ٥َ ٧ََهی   َوَس٠َّ

 اہلل ہیلع فملس ےن افوٹنں ےک رےنہ یک ہگج رپ امنز رمعف نب یلع، ییحی، اثعش، نسح، دبعاہلل نب لفغم رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 زپےنھ ےس عنم رفناای۔

 رمعف نب یلع، ییحی، اثعش، نسح، دبعاہلل نب لفغم :  رافی

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

  

 رہ ہگج امنز زپےنھ یک ااجزت

 ےک قلعتم اتکباسمدج  :   ابب

 رہ ہگج امنز زپےنھ یک ااجزت



 

 

     739    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ اس٤اًی١ ب٩ س٠امی٪، ہظی٥، سیار، یزیسأٟ٘ير، جابزب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔس٤َ ِبٔس اہللٔ أَِخبََر٧َا ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٘ٔير َٔ ِٟ ٩ًَِ َیزٔیَس ا ث٨ََا َسیَّاْر  ا٢َ َحسَّ َٗ هَُظِی٥ْ 

٠ٌَِٔت لٔی اِْلَِرُق ٣َِشحّٔسا َوكَُهوّرا أَی٤َ٨َِا أَِزَرَک  ٥َ ُج ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ََلَة َٗ ًٔی اٟؼَّ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

َّی  َػل

نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ، میشہ، ایسر، سیدیاریقفل، اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اراشد رفناای ریمے فاےطس امتؾ رفےئ زنیم دجسم انب دی یئگ افر اپک رکےن فاال ممیت اجزئ رقار دای ایگ وت سج ہگج رپ ریمی اتم ںیم 

 امنز وک احلص رک ےل ینعی امنز ادا رکےن اک فتق وہ اجےئ وت فہ امنز ادا رک ےل ارگہچ فہ ہگج افوٹنں ےک اپین ےنیپ یک وہ۔ےس وکیئ صخش 

 نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ، میشہ، ایسر، سیدیاریقفل، اجربنب دبعاہلل :  رافی

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

  

 وبرےی رپ امنز ادا رک ےن ےس قلعتم

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 وبرےی رپ امنز ادا رک ےن ےس قلعتم

     740    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ا٧ص ب٩ ٣اَٟسٌیس ب٩ یحٌی ب٩ سٌیس ا٣وی، یحٌی ب٩ سٌیس، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوك٠حہ،  :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِْل٣َُؤیُّ  ٌٔیُس ب٩ُِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَِخبََر٧َا َس َٙ ب٩ِٔ  إِٔسَح

َِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َ َٕ أَ٪َّ أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ َسأ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ دَٔذُه  ك٠ََِحَة  َٓتَتَّ َِّی فٔی بَِیتَٔها  ُیَؼل َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیأِتَٔیَها  ًَ َّی اہللُ  َػل



 

 

هُ  ٌَ ِوا ٣َ ٠ًََِیهٔ َوَػ٠َّ َّی  ََٓؼل َحِتُه ب٤َٔإئ  ـَ ٨َ َٓ  ٕ ٔلَی َحٔؼير ٤َٔسِت إ ٌَ َٓ أََتاَها  َٓ ای   ٣َُؼل

وبہحلط، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک )اؿ یک فادلے نادجہ( دیعس نب ییحی نب دیعس اومی، ییحی نب دیعس، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ا

 رضحت اؾ میلس ےن اچاہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اکمؿ رپ رشتفی الںیئ افر امنز ادا رفناںیئ وت ںیم اس ہگج رپ امنز ادا ایک

 رشتفی الےئ اوہنں ےن اکی وبرہی ااھٹای رکفں )وطبر ربتک ےک( وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اکمؿ رپ

اہ رھپ اس وک اپین ےس دوھای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز ادا رفنایئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارم

 رضحت اسن افر رضحت اؾ میلس ےن امنز ادا یک۔

 دیعس، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، اسن نب ناکلدیعس نب ییحی نب دیعس اومی، ییحی نب  :  رافی

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

  

 اجےئ امنز رپ امنز ادا رکےن اک ایبؿ

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 اجےئ امنز رپ امنز ادا رکےن اک ایبؿ

     741    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، س٠امی٪، يٌىی طیبانی، ًبساہلل ب٩ طساز، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

 ٩ًَِ ِیَبانٔیَّ  ىٔی اٟظَّ ٌِ َ٪ َي ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٕ از ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َطسَّ ًَ

 ٔ ُِٟد٤َِزة ًَلَی ا ِّی  ٥َ کَاَ٪ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٣َِی٤ُو٧ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، ینعی ابیشین، دبعاہلل نب دشاد، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ہل فملس امنز ادا رفناای رکےت ےھت اجےئ امنز رپ۔فآ



 

 

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، ینعی ابیشین، دبعاہلل نب دشاد، ومیمہن :  رافی

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

  

 ربنم رپ امنز ادا رکےن ےس قلعتم

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 ربنم رپ امنز ادا رکےن ےس قلعتم

     742    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦ ب٩ زی٨ار :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٕس أَِخبََر٧َا  ٌِ ٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر أَ٪َّ رَٔجاَّل أََتِوا َسِه١َ ب٩َِ َس ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٔ َحسَّ

 َّ٥٣ٔ ُٖ ِّی َْلَِْعٔ ٔن ا٢َ َواہللٔ إ َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ َشأَُٟوُه  َٓ ٔ ٥٣َّٔ ًُوزُُه  ٨ِٔ٤ِٟبَر ِس ا٣ِتََرِوا فٔی ا َٗ أًٔسیَّ َو ٍَ اٟشَّ ٕ ُؤؿ ٢َ َیِو٦ ِس َرأَیُِتُه أَوَّ َ٘ َٟ  هَُو َو

 ًَ َّی اہللُ  ٥َ أَِرَس١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ٕ َج٠ََص  ٢َ یَِو٦ ِس َوأَوَّ َٗ  ٕ ََُٓل٧ََة ا٣َِزأَة ٔلَی  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ

ًَِواّزا أَجِ  ١َ٤َ لٔی أَ ٌِ َٔ ا٨َّٟحَّاَر أَِ٪ َي اَها َسِه١ْ أَِ٪ ٣ُزٔی ََُُل٣َ أئ َس٤َّ َٓ ٠َٔ٤َها ٩ِ٣ٔ ََطِ ٌَ َٓ أ٣َََزِتُه  َٓ ٠ًََِیه٩َّٔ إَٔذا ک٤َِّ٠َُت ا٨َّٟاَض  ٠ُٔص 

ِت هَ  ٌَ ُؤؿ َٓ أ٣َََز بَٔها  َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أُِرٔس٠َِت إ َٓ ابَٔة ث٥َُّ َجاَئ بَٔها  َِ ِٟ َّی ا ا ه٨َُا ث٥َُّ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َ٘ اہللُ ِٟ ٠َِیَها ث٥َُّ ٧َز٢ََ ا ًَ ٍَ َوهَُو  َٛ ٠َِیَها ث٥َُّ َر ًَ ََّر َوهَُو  ب َٛ ٠َِیَها َو ًَ َّی  ََٓؼل ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرقَٔی  ًَ ًَاَز   ٔ ث٥َُّ  ٨ِٔ٤ِٟبَر َشَحَس فٔی أَِػ١ٔ ا َٓ ی  ِهَِقَ

٤ََّا ا٢َ یَا أَیَُّها ا٨َّٟاُض إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَلَی ا٨َّٟأض  َب١َ  ِٗ َْ أَ ا ََفَ َّ٤٠َ ٤َُّ٠وا َػََلتٔی َٓ ٌَ وا بٔی َؤَٟت ُت هََذا َٟٔتأَِت٤ُّ ٌِ  َػ٨َ

ہبیتق، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ نب دانیر ےس رفاتی ےہ ھچک ولگ رضحت لہس نب دعس اسدعی یک دختم ںیم احرض وہےئ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس سک مسق یک افر فہ ولگ ربنم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس قلعتم مو  ںیم وغشمؽ ےھت ہک ہی ربنم وبنی یلص

ڑکلی اک ےہ آرخ اکر اوہنں ےن رضحت لہس ےس درایتف ایک ہک دخا یک مسق ںیم ایھچ رطح ےس فافق وہں ہک ہی ربنم سج ڑکلی اک 

ہل فملس ےہ افر ںیم ےن داھکی ےہ ہک سج فتق ےلہپ دؿ ہی ربنم راھک ایگ افر سج فتق یلہپ رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

ش ےن ایل ہی اولہاای ہک مت 

شہ 

اس ربنم رپ رشتفی رفنا وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اخوتؿ ےک اپس ہک سج اک انؾ رضحت 



 

 

اےنپ الغؾ ےس وج ہک ڑبیئھ ےہ ہی ابت ہہک رک دنچ ڑکلایں ایتر رکادفں ہک نج رپ ںیم ھٹیب وکسں ولوگں ےس وگتفگ رکےن ےک فاےطس 

فر تحیصن رکےن وک( اس اخوتؿ ےن اےنپ الغؾ وک مکح رفناای اس ےن ربنم ریمعت ایک اغہب )انیم اھجڑ ےک درتخ یک ڑکلی( ےس۔ )ینعی فظع ا

افر اس اخوتؿ ےک اپس ےل آای۔ اس اخوتؿ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم جیھب دای۔ آپ یلص اہلل 

اہیں رپ راھک ایگ رھپ ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای فہ

فملس اس رپ ڑچےھ سپ امنز ادا رفنایئ افر ریبکت  یہ رھپ روکع رفناای اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہھٹے اےٹل اپؤں افر آپ یلص 

 ےک اپس دجسہ رفناای۔ رھپ سج فتق دجسہ ےس رفاتغ وہیئگ وت ربنم رپ ےلچ ےئگ افر سج فتق امنز ےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنم یک ڑج

رفاتغ وہیئگ وت ولوگں یک اجبن وتہج رفنایئ افر اراشد رفناای اے ولوگ! ںیم ےن ہی اکؾ اس فاےطس ایک اتہک مت ولگ ریمی اتدعباری رکف 

 افر ریمی امنز ھکیس ول۔

 ب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ نب دانیرہبیتق، وقعی :  رافی

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

  

 دگےھ رپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن اک ایبؿ

 اسمدج ےک قلعتم اتکب :   ابب

 دگےھ رپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن اک ایبؿ

     743    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ٤ًزو ب٩ یحٌی، سٌیس ب٩ يشار، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ َس ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَی   ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َّی َرأَیُِت أَِخبََر٧َا  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٔلَی َخِیبَرَ  ْه إ ًَلَی ح٤َٔإر َوهَُو ٣َُتَوجِّ ِّی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل  اہللُ 

ہبیتق نب دیعس، ناکل، رمعف نب ییحی، دیعس نب اسیر، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

  وہےئ داھکی افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ ابمرک ربیخ اک اجبن اھت۔فملس وک دگےھ رپ امنز ادا رکےت



 

 

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، رمعف نب ییحی، دیعس نب اسیر، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 دج ےک قلعتم اتکباسم :   ابب

 دگےھ رپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن اک ایبؿ

     744    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، اس٤اًی١ ب٩ ٤ًز، زاؤز ب٩ ٗیص، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِحََلَ٪  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِیٕص  َٗ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٤ًََُز  ث٨ََا إِٔس٤َ َحسَّ

ًَلَی ح٤َٔإر  ِّی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل َّی اہللُ  َّهُ َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ٔ ب٩ِٔ َس ِِٟ٘ٔب٠َُة َوهَُو َراْٛٔب إ لَی َخِیبََر َوا

ًَلَی ح٤َٔارٕ  ِّی  ِؤٟهٔ ُيَؼل َٗ ًَلَی  ٤ِزَو ب٩َِ َیِحٌَی  ًَ  ٍَ ٥ُ٠َ أََحّسا َتابَ ٌِ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََل َن ا٢َ أَبُو  َٗ ُه  َٔ ٩ًَِ َخ٠ِ ٌٔیٕس   َوَحٔسیُث َیِحٌَی ب٩ِٔ َس

 ًِ الَی أَ ٌَ ََ ْٖ َواہللُ ُسِبَحا٧َُه َو ُٗو َواُب ٣َِو  ٥٠َُ أ٧ََٕص اٟؼَّ

دمحم نب وصنمر، اامسلیع نب رمع، داؤد نب سیق، دمحم نب الجعؿ، ییحی نب دیعس، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی دگےھ رپ امنز ادا رفناےت وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دگےھ رپ وسار ےھت افر 

 ےن ںیم وغشمؽ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ اونر ربیخ یک اجبن اھت افر تیب اہلل رشفی اؿ ےک ےھچیپ فاعق اھت۔امنز ادا رفنا

 دمحم نب وصنمر، اامسلیع نب رمع، داؤد نب سیق، دمحم نب الجعؿ، ییحی نب دیعس، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی : ابب



 

 

 تیب اہلل رشفی یک رطػ رہچہ رکان

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیب اہلل رشفی یک رطػ رہچہ رکان

     745    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ب٩ یو٧ص زرٚ، زَکیا ب٩ ابوزائسة، ابواسحاٚ، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

یَّا بِ  ٩ًَِ َزََکٔ  ُٚ َٕ اِْلَِزَر ُٙ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ َٙ  ٩ٔ أَبٔی َزائَٔسةَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح

َّی ٧َِحَو بَیِ  ََٓؼل ٤َِٟٔسی٨ََة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ًَرَشَ َطِهّزا ث٥َُّ ٩ًَِ ا َة  سٔٔض ٔستَّ ِ٘ ٤َِٟ ٔت ا

ٍَ ا َّی ٣َ ِس کَاَ٪ َػل َٗ ٤َزَّ َرُج١ْ  َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ٔلَی اِل َه إ ا٢َ أَِطَهُس أَ٪َّ َرُسو٢َ ُوجِّ َ٘ َٓ ِو٦ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  َٗ ًَلَی  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل

َبةٔ  ٌِ َٜ ٔلَی اِل ُٓوا إ َٓا٧َِْحَ َبٔة  ٌِ َٜ ٔلَی اِل َه إ ِس ُوجِّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

، زرکای نب اوبزادئة، اوبااحسؼ، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، ااحسؼ نب ویسن زرؼ

س اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت تیب ادقملس یک اجبن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسہل ناہ کت امنز ادا رفنایئ۔ ا

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ادا رک ےک ہلیبق ےک دعب تیب اہلل رشفی یک اجبن رہچہ ابمرک رفناای۔ اکی صخش 

ااصنر یک اکی وقؾ ےک زندکی ایگ افر فہ ہلبق یک اجبن امنز ادا رفنا رےہ ےھت۔ اس ےن اہک ںیم اہشدت داتی وہں ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ں ےن ہی ابت ےننس ےک دعب یہ )احبتل امنز یہ( تیب اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تیب اہلل رشفی یک اجبن رہچہ ابمرک رفناای ےہ اؿ ولوگ

 رشفی یک اجبن رخ رکایل۔

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، ااحسؼ نب ویسن زرؼ، زرکای نب اوبزادئة، اوبااحسؼ، رباء نب اعزب :  رافی

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

  

 وکؿ ےس فتق تیب اہلل رشفی یک اجبن رہچہ رکان الزؾ ںیہن ےہ



 

 

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکؿ ےس فتق تیب اہلل رشفی یک اجبن رہچہ رکان الزؾ ںیہن ےہ

     746    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ ب٩ ا٧ص، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ِّی  َػل ٥َ ُيَؼل َوَس٠َّ

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز يَ  ًَ ا٢َ  َٗ  َْ ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ َهِت  ٤ََُا َتَوجَّ رَفٔ َحِی ََ ًَلَی َراح٠َٔتٔهٔ فٔی اٟشَّ ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ 

فآہل فملس اینپ افینٹن رپ  ہبیتق، ناکل نب اسن، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

امنز ادا رفناےت ےھت افر رفس ںیم اچےہ سج اجبن اس اک رہچہ وہات )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطػ یہ امنز ادا رفناےت( رضحت 

 دبعاہلل نب دانیر ےن اہک ہک رضحت دبعاہلل نب رمع یھب ایس رطہقی ےس لمع رفناےت ےھت

 اہلل نب دانیر، دبعاہلل انب رمعہبیتق، ناکل نب اسن، دبع :  رافی

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

  

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکؿ ےس فتق تیب اہلل رشفی یک اجبن رہچہ رکان الزؾ ںیہن ےہ

     747    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًیسی ب٩ ح٤از، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساہلل :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ از ا٢َ کَاَ٪  أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ َح٤َّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ 

َّی اہللُ  َّهُ ََل يَُؼ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ًََِیَها َُيَِر أ٧َ هُ بٔهٔ َویُوتٔزُ  ًَلَی اٟزَّاح٠َٔٔة َٗٔب١َ أَیِّ َوِجهٕ َتَوجَّ ِّی  ٥َ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ٠َِیَها ًَ ًَ ِّی  ل



 

 

٤َُِِٟٜتوبَةَ   ا

 فملس امنز زپاھ یسیع نب امحد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

رکےت ےھت افینٹن رپ اچےہ سج رطػ اس افینٹن اک رخ وہات افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز فرت یھب ایس رپ ادا رفناےت نکیل امنز 

 رفض اس رپ ادا ہن رفناےت۔

 یسیع نب امحد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل :  رافی

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

  

 ارگ اکی آدیم ےن وغر رک ےک تیب اہلل رشفی یک اجبن امنز ادا یک رھپ ملع وہا ہلبق اس اجبن ںیہن اھت

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہلبق اس اجبن ںیہن اھتارگ اکی آدیم ےن وغر رک ےک تیب اہلل رشفی یک اجبن امنز ادا یک رھپ ملع وہا 

     748    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ بَِی٤َ٨َا ا٨َّٟاُض  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ِبٔح َجائَُه٥ِ إٓت أَِخبََر٧َا  ٔ اٟؼُّ َباَئ فٔی َػََلة ُ٘ َٔ

ِس أ٣َُٔز أَِ٪  َٗ آْ٪ َو ِی٠ََة رُقِ ٠َِیهٔ ا٠َّٟ ًَ ِس أ٧ُِز٢َٔ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ ب٠ُٔوَها  َٓ ِ٘ َٓاِسَت ِِٟ٘ٔب٠ََة  ب١َٔ ا ِ٘ َيِشَت

َٓاِس  ا٦ٔ  ٔلَی اٟظَّ َبةٔ َوکَا٧َِت ُوُجوهُُه٥ِ إ ٌِ َٜ ٔلَی اِل  َتَساُروا إ

ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ دجسم ابق ںیم امنز رجف ادا رفنا رےہ ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش 

وہا ےہ ہک آپ یلص  آای افر اس ےن اہک ہک آج یک رات رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقآؿ رکمی انزؽ وہا ےہ افر مکح

اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہبعک یک اجبن رخ رک ےک امنز ادا رکےن اک۔ ہی ابت نس رک ولوگں ےن )احبتل امنز ںیم( تیب اہلل رشفی یک 

 اجبن رخ رک ایل ےلہپ اؿ ےک رخ کلم اشؾ یک اجبن ےھت رھپ اؿ ےک رخ تیب اہلل رشفی یک اجبن رھپ ےئگ۔



 

 

  نب دانیر، دبعاہلل انب رمعہبیتق، ناکل، دبعاہلل :  رافی

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

  

 امنزی صخش ےک رتسہ ےس قلعتم

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنزی صخش ےک رتسہ ےس قلعتم

     749    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ٣ح٤س اٟسوری، ًبساہلل ب٩ یزیس، حیوة ب٩ رشیح، ابواسوز، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ورٔیُّ  ٕس اٟسُّ بَّاُض ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ًَ أَِخبََر٧َا ا  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِسَوز یِٕح  َوَة  رُشَ ٩ِ ُْعِ

 ًَ ٔ َتبُوَک  َُزَِوة ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  ًَ َّی اہللُ  َِٟت ُسل١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ١ُ ٩ًَِ َِ ا٢َ ٣ٔ َ٘ َٓ ِّی  ٤َُِٟؼل ٔ ا ٩ِ ُستَِرة

ةٔ اٟزَِّح١ٔ   ٣ُِؤَٔخَ

د، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ابعس نب دمحم ادلفری، دبعاہلل نب سیدی، ویحة نب رشحی، اوباوس

فآہل فملس ےس زغفہ وبتک ںیم درایتف ایک ایگ ہک امنز صخش اک رتسہ سک رطػ وہان رضفری ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اانت رتسہ امنز زپےنھ فاےل ےک رفناای ہک سج دقر )افٹن فریغہ ےک( اپالؿ یک ڑکلی وہیت ےہ )اکی اہھت ےک رقبی رقبی( ارگ

 اسےنم وہ وت اس ےک اسےنم ےس امنزی اک سگران ونممع ںیہن ےہ۔

 ابعس نب دمحم ادلفری، دبعاہلل نب سیدی، ویحة نب رشحی، اوباوسد، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 امنزی صخش ےک رتسہ ےس قلعتم

     750    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل اب٩ ٤ًزًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، ًِیساہلل، ٧آٍ،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍْ ٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٧َآ َٗ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٠َِیهٔ  أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ًََُز 

َِٟیَها ٔ ِّی إ بََة ث٥َُّ ُيَؼل َِْٟحِ ُز ا ُٛ ا٢َ کَاَ٪ یَزِ َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اسےنم یک اجبن

 زینہ اگڑ ایل رکےت ےھت رھپ اس یک رطػ رخ رفنا رک امنز ادا رفناےت۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 امنزی وک رتسہ ےک رقبی ڑھکے وہ رک امنز زپانھ اچےئہ

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنزی وک رتسہ ےک رقبی ڑھکے وہ رک امنز زپانھ اچےئہ

     751    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز و اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، ٧آٍ ب٩ جبير، سہ١ ب٩ ابی ح٤َة :  راوی

 ٩ًَِ َواَ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ِٔ ٩ًَِ َػ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٕ َوإِٔسَح ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٩ًَِ َسِه١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَِخبََر٧َا   ٕ ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٧َآ

٠َِیِسُ٪ ٨٣ِٔ  َٓ  ٕ ٔلَی ُستَِرة ٥ِ إ ُٛ َّی أََحُس ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َػل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ََة  َِ ٠َِیهٔ َح ًَ ِیَلاُ٪  ٍَ اٟظَّ َل ِ٘ َها ََل َي



 

 

 َػََلَتهُ 

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص یلع نب رجح ف ااحسؼ نب وصنمر، ایفسؿ، وفص

 

مة

 

حی
اؿ نب میلس، انعف نب ریبج، لہس نب ایب 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش رتسہ ڑھکا رکے وت اس صخش وک اچےیہ ہک فہ رتسہ ےک 

 (ب رک دےزندکی ڑھکا وہ ااسی ہن وہ ہک اطیشؿ اس صخش یک امنز وتڑ دے )رخا

  :  رافی

 

مة

 

حی
 یلع نب رجح ف ااحسؼ نب وصنمر، ایفسؿ، وفصاؿ نب میلس، انعف نب ریبج، لہس نب ایب 

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

  

 امنزی صخش وک رتسہ ےس سک دقر افہلص رپ ڑھکا وہان اچےئہ؟

 قلعتم ااحدثی ہلبق ےک :   ابب

 امنزی صخش وک رتسہ ےس سک دقر افہلص رپ ڑھکا وہان اچےئہ؟

     752    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

َِٟحارُٔث  ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ٍٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َْ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ ب٩ُِ ٣ِٔش

َبَة هَُو َوأَُسا٣َُة بِ  ٌِ َٜ ٥َ َزَخ١َ اِل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِحَة  ٩ُ َزیِٕس َوبََٔل٢ْ ٩ًَِ  َِ َوًُ

ٍَ َرُسو٢ُ ا َد ٣َاَذا َػ٨َ ُِٟت بََٔلَّل حٔيَن ََخَ َ َشأ َٓ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ  َٗ ٠َِیهٔ  ًَ َها  َ٘ أ٠ََُِ َٓ َِٟحَحٔيیُّ  ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

 ٔ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ ٤ًَُوَزی٩ِٔ  ٔ َو ٩ًَِ َيَشارٔه ٤ُوّزا  ًَ  ١َ ٌَ ١َ َج ٌَ َّی َوَج ٤ًَِٔسةٕ ث٥َُّ َػل ٔة أَ ًَلَی ٔستَّ َِِِٟیُت یَِو٣َلٕٔذ  ٤ًَِٔسةٕ َوَرائَُه َوکَاَ٪ ا هٔ َوثَََلثََة أَ

 َٕ ِٟحَٔسارٔ ٧َِحّوا ٩ِ٣ٔ ثَََلثَٔة أَذُِر  بَِی٨َُه َوبَيَِن ا

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضح

اکی رفز تیب اہلل رشفی ںیم رشتفی ےل ےئگ افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ارماہ رضحت اہمس نب زدی افر رضحت 



 

 

ےن رفناای ہک سج  البؽ افر رضحت امثعؿ انب ہحلط یھب ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفازہ دنب رفنا ایل۔ رضحت دبعاہلل نب رمع

فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن وت ںیم ےن رضحت البؽ ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک 

رطہقی ایبؿ ایک ےہ رضحت البؽ ےن رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وتسؿ وک ابںیئ اجبن ایک افر دف وتسؿ ےک داںیئ 

بن افر نیت وتسؿ ےھچیپ یک رطػ افر اس دفر ںیم تیب اہلل رشفی  ھ وتسونں رپ اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا اج

 (رفنایئ دویار ےک نیت اہھت ےک افہلص ےس۔ )اس فہج ےس اس ےک ربارب امنز اک رتسہ وہان اچےیہ

 کل، انعف، دبعاہلل نب رمعدمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، نا :  رافی

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

  

 احبتل امنز وکیسن ےش ےک اسےنم ےس سگرےن ےس امنز افدس وہیت ےہ افر وکیسن ےش ےس ںیہن

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سگرےن ےس امنز افدس وہیت ےہ افر وکیسن ےش ےس ںیہناحبتل امنز وکیسن ےش ےک اسےنم ےس 

     753    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یزیس، یو٧ص، ح٤یس ب٩ ہَل٢، ًبساہلل ب٩ ػا٣ت، ابوذر :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َیزٔیُس  َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  ا٣ٔٔت  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ هََٔل٢ٕ  یُو٧ُُص 

 َ َّهُ َيِشتُرُُه إَٔذا ک إ٧ٔ َٓ ِّی  ائ٤ّٔا ُيَؼل َٗ  ٥ِ ُٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا کَاَ٪ أََحُس ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ اَٗ ة ١َُِ آَٔخَ ٟزَِّح١ٔ اَ٪ بَيَِن یََسیِهٔ ٣ٔ

ِٟک٠َُِب  ِٟح٤َٔاُر َوا ٤َِٟزِأَةُ َوا ٍُ َػََلَتهُ ا َل ِ٘ َُّه َي إ٧ٔ َٓ ةٔ اٟزَِّح١ٔ  ١َُِ آَٔخَ ٥ِ َی٩ُِٜ بَيَِن یََسیِهٔ ٣ٔ َٟ إِٔ٪  َٓ  ٩ِ٣ٔ ٔ ٠ُُِٗت ٣َا بَا٢ُ اِْلَِسَوز اِْلَِسَوزُ 

َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َ٘ َٓ  ٔ ِٟک٠َُِب اِْلَِسَوزُ َطِیَلاْ٪  اِْلَِػرَفٔ ٩ِ٣ٔ اِْلَِح٤َز ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟتىٔی  َ ٤َا َسأ َٛ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

رمعف نب یلع، سیدی، ویسن، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ات ےہ وت اس ےک فاےطس وکیئ یئ آڑ نب اجےئ یگ۔ وج ہک اپالؿ ےن رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش ڑھکے وہ رک امنز ادا رک

یک ڑکلی ےک ربارب وہ نکیل ارگ اس ےک اسےنم اینت زپی وکیئ یئ ہن وہ وت اس یک امنز وک وعرت افر دگیھ افر اکال اتک افدس رک دے اگ 



 

 

ہک ںیم ےن اوبذر ےس درایتف ایک ایسہ رگن  )بج ہک ہی نیت اایشء امنزی ےک اسےنم ےس سگرںی( رضحت دبعاہلل نب اصتم ےن رفناای

ےک ےتک یک ایک وصختیص ےہ؟ ارگ زرد ای الؽ رگن اک اتک وہ وت رھپ ایک مکح ےہ؟ اوہنں ےن رفناای ہک مہ ےن یھب رضحت روسؽ رکمی یلص 

  ےہ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک اکال اتک اطیشؿ وہات

 رمعف نب یلع، سیدی، ویسن، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم، اوبذر :  رافی

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

  

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکیسن ےش ےس ںیہن احبتل امنز وکیسن ےش ےک اسےنم ےس سگرےن ےس امنز افدس وہیت ےہ افر

     754    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ وہظا٦، ٗتازہ :  راوی

َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة َوهَٔظا٦ْ  ٌِ ثَىٔی ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس ٣َا أَِخبََر٧َا  ٠ُُِٗت َٟٔحابٔز ا٢َ  َٗ

َبةُ  ٌِ ُه ُط ٌَ َٓ ا٢َ َیِحٌَی َر َٗ ِٟک٠َُِب  َِٟحائُٔف َوا ٤َِٟزِأَةُ ا و٢ُ ا ُ٘ ًَبَّإض َي ا٢َ کَاَ٪ اب٩ُِ  َٗ ََلَة  ٍُ اٟؼَّ َل ِ٘  َي

ہک سک یئ ےک اسےنم ےس  رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ہبعش فاشہؾ، اتقدہ، ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت اجربنب زدی ےس درایتف ایک

سگرےن ےس امنز افدس وہاجیت ےہ؟ وت اوہنں ےن رفناای ہک دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک سج وعرت وک ضیح آراہ وہات ےہ وت اس 

وعرت ےک اسےنم ےس سگرےن افر ےتک ےک اسےنم ےس لکن اجےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ رضحت ییحی ےن رفناای ہک رضحت ہبعش ےن 

 وک رموفع رقار دای ےہ )ینعی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد ابمرک رقار دای ےہ(۔اس دحثی 

 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ہبعش فاشہؾ، اتقدہ :  رافی

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

  

 ااحدثیہلبق ےک قلعتم  :   ابب



 

 

 احبتل امنز وکیسن ےش ےک اسےنم ےس سگرےن ےس امنز افدس وہیت ےہ افر وکیسن ےش ےس ںیہن

     755    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، ًِیساہلل، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ١ُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ـِ َٔ ِٟ ا٢َ ٔجئُِت أ٧ََا َوا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ أَِخبََرنٔی ًَُِِیُس اہللٔ  َٗ ث٨ََا اٟزُّهِزٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ  ُس

َة ث٥َُّ َذََکَ ک٤َٔ٠َّة  َٓ َز ٌَ ِّی بٔا٨َّٟأض َٔ ٥َ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ََٟا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َ ًَلَی أََتإ٪  ٌِ ٣َ ِّٕ ٔف اٟؼَّ ٌِ ََ ًَلَی  ٤ََزِر٧َا  َٓ اَها 

٥َ َطِیّئا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ١ِ ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ  ٍُ ٨َاَها َتزَِت ِٛ ٨َِٟا َوَتَز ٨َزَ َٓ 

اکی یہ دگےھ دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت لضف نب ابعس دفونں 

رپ وسار وہ رک ےچنہپ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپےنھ ںیم وغشمؽ ےھت وت مہ ولگ فص ےک اسےنم ےس 

سگرے رھپ مہ ولگ ارتے افر دگےھ وک وھچڑ دای فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اھگس رچات راہ افر روسؽ 

  فآہل فملس ےن مہ وک ھچک ںیہن اہک )ینعی امہرے لمع رپ ہن دی ںیہن رفنایئ(۔رکمی یلص اہلل ہیلع

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل امنز وکیسن ےش ےک اسےنم ےس سگرےن ےس امنز افدس وہیت ےہ افر وکیسن ےش ےس ںیہن

     756    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، ححاد، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًلی، ًباض ب٩ ًِیساہلل ب٩ ًباض، ٓـ١ ب٩ ًباض :  راوی

ًَ أَِخبََر٧َا  ُس ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبَّأض ب٩ِٔ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس   ٩ًَِ لٓٔیٕ 



 

 

َّی اہللُ  ا٢َ َزاَر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ بَّأض  ٌَ ِٟ ١ٔ ب٩ِٔ ا ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّإض  ٨َا ک٠َُِیَبْة  ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  َٟ ٨ََٟا َو ًَبَّاّسا فٔی بَازٔیَٕة   ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

٥ِ٠َ یُزَِجَزا  َٓ َِرَ َوه٤َُا بَيَِن یََسیِهٔ  ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََٓؼل اَوح٤َٔاَرْة َتزِعَی  َ
٥ِ یَُؤَخَّ َٟ  َو

 نب یلع، ابعس نب دیبع اہلل نب ابعس، لضف نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعارلنمح نب اخدل، اجحج، انب رججی، دمحم نب رمع

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ رضحت ابعس ےس الماقت ےک ےئل رشتفی الےئ مہ ولوگں ےک اپس اکی دگیھ یھت 

 ےن امنز رصع ادا رفنایئ افر فہ دفونں آپ یلص افر اکی ایتک یھت فہ دگیھ اھگس اھک ریہ یھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ےک اسےنم ےس اؿ وک ہن اٹہای افر ہن دفرسی رطػ اگھبای۔

 لضف نب ابعسدبعارلنمح نب اخدل، اجحج، انب رججی، دمحم نب رمع نب یلع، ابعس نب دیبعاہلل نب ابعس،  :  رافی

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

  

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل امنز وکیسن ےش ےک اسےنم ےس سگرےن ےس امنز افدس وہیت ےہ افر وکیسن ےش ےس ںیہن

     757    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابواطٌث، طٌبہ، ح٥ٜ، یحٌی ب٩ جزار، ػہیب، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ُت یَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٥ََٜ أَِخبَرَُه  َِٟح َبُة أَ٪َّ ا ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔث  ٌَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِط ُث  َّارٔ یَُحسِّ َِٟحز ِحٌَی ب٩َِ ا

َّهُ ٣َزَّ بَيَِن یََسِی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ُث أ٧َ ًَبَّإض یَُحسِّ ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٥َ هَُو َوََُُل٦ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َهأط٥ٕ ُػَهِیٕب  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 َٓ ُه  ٌَ ٨َزَُٟوا َوَزَخ٠ُوا ٣َ َٓ ِّی  ٥َ َوهَُو ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓحائَِت ًَلَی ح٤َٔإر بَيَِن یََسِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ِٖ ٥ِ ی٨َََِرٔ َٟ ِوا َو َؼ٠َّ

َیأ٪ ٣ٔ  ٌَ ِش ََ ِٖ َجارٔیََتأ٪  ٥َِٟ ی٨َََِرٔ ََ بَِی٨َُه٤َا َو رَفَ َٓ َِتَِیهٔ  ِٛ أََخَذَتا بٔزُ َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ  ٩ِ بَىٔی 

اوباثعش، ہبعش، مکح، ییحی نب زجار، بیہص، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز فہ وخد افر ہلیبق واہمش ںیم ےس اکی 

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق امنز ادا رفناےن ںیم وغشمؽ ےھت رھپ فہ ڑلاک اکی دگےھ رپ وسار وہ رک یسک ہگج اج رےہ ےھت

رہھٹے افر امنز ںیم رشتک رکیل امتؾ ولوگں ےن امنز ادا یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب امنز ادا رفنایئ ہک اس دفراؿ دف 



 

 

ڑلایکں دفڑیت وہیئ ںیچنہپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ونٹھگں  ڑلایکں احرض وہںیئ وج ہک اخدناؿ دبعابلطل ںیم ےس ںیھت فہ

 ےس فہ ڑلایکں ٹپل ںیئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں وک ڑھچاای افر امنز یک تین ںیہن وتڑی۔

 اوباثعش، ہبعش، مکح، ییحی نب زجار، بیہص، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل امنز وکیسن ےش ےک اسےنم ےس سگرےن ےس امنز افدس وہیت ےہ افر وکیسن ےش ےس ںیہن

     758    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٌوز، خاٟس، طٌبة، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہاس٤اًی١ ب٩ ٣ش :  راوی

 ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًَائَٔظَة َرضَٔی أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٩ًَِ  ٔ ٩ِ اِْلَِسَوز

٨ُِت بَيَِن یََسِی  ُٛ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِها  أ٣َُزَّ  اہللُ  َٓ ُٗو٦َ  َ هُِت أَِ٪ أ ُٗو٦َ ََکٔ إٔذَا أََرِزُت أَِ٪ أَ َٓ ِّی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوهَُو ُيَؼل َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 بَيَِن یََسیِهٔ اِنَش٠ِ٠َُت اِنٔشََلَّل 

، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 

ی ة
ع

 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ص

اسےنم ےس سگریت یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق امنز ںیم وغشمؽ رےتہ ےھت وت سج فتق ںیم اانھٹ اچیتہ وت ےھجم ربا اتگل 

فآہل فملس ےک اسےنم ےس ہک ںیم فاہں ےس اھٹ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس ولکنں نان ہچ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع 

 آہتسہ ےس لکن اجیت یھت۔

، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

ی ة
ع

 

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ص

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

  



 

 

 رتسہ ےک افر امنز ےک درایمؿ ےس لکن اجےن یک فدیع

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رتسہ ےک افر امنز ےک درایمؿ ےس لکن اجےن یک فدیع

     759    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ابونرض، ََّسب٩ سٌیس :  راوی

ٌٔیسٕ  َُِّسٔ ب٩ِٔ َس  َ ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٍَ  أَِخبََر٧َا  ٔلَی أَبٔی ُجَهِی٥ٕ َيِشأَُٟهُ ٣َاَذا َس٤ٔ أَ٪َّ َزیَِس ب٩َِ َخأٟٕس أَِرَس٠َهُ إ

ا٢َ أَبُو ُجَهِی٥ٕ  َ٘ َٓ ِّی  ٤َُِٟؼل ٤َِٟارِّ بَيَِن یََسِی ا و٢ُ فٔی ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ  ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

َُٟه ٩ِ٣ٔ  ٌٔيَن َخيِّرا  ََ َٕ أَِر ٔ َٟکَاَ٪ أَِ٪ َي٘ ٠ًََِیهٔ  ِّی ٣َاَذا  ٤َُِٟؼل ٤َِٟارُّ بَيَِن یََسِی ا ٥ُ٠َ ا ٌِ ِو َي َٟ  ٥َ  أَِ٪ َی٤ُزَّ بَيَِن یََسیِهٔ  َوَس٠َّ

ہک اوہنں ےن روسؽ  ہبیتق، ناکل، اوبرضن، رسبنب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک زدینب اخدل ےن اؿ وک اوبمیہج ےک اپس جیھب دای اس وساؽ رپ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک ابت ینس ےہ؟ اس صخش ےک قلعتم وج ہک امنزی ےک اسےنم ےس سگر اجےئ۔ اوبمیہج ےن اہک ہک 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش یسک امنزی ےک اسےنم ےس سگرے ارگ فہ صخش ہی ابت اجےن ہک امنزی 

 سگرےن ےس سک دقر انگہ ےہ وت فہ صخش اچسیل رفز کت ڑھکا رانہ دمعہ افر رتہب ےھجمس امنزی ےک اسےنم ےس لکن اجےن ےک اسےنم

 ےس۔

 ہبیتق، ناکل، اوبرضن، رسبنب دیعس :  رافی

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

  

 قلعتم ااحدثیہلبق ےک  :   ابب

 رتسہ ےک افر امنز ےک درایمؿ ےس لکن اجےن یک فدیع

     760    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، زیسب٩ اس٥٠، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوسٌیس، ابوسٌیس :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ٌٔیٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َس ٌٔیٕس  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َس

ات٠ِٔهُ  َ٘ ٠ِیُ َٓ إِٔ٪ أَبَی  َٓ َِ أََحّسا أَِ٪ ی٤َُزَّ بَيَِن یََسیِهٔ  ََل یََس َٓ ِّی  ٥ِ يَُؼل ُٛ ا٢َ إَٔذا کَاَ٪ أََحُس َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ارلنمح نب اوبدیعس، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ہبیتق، ناکل، زدینب املس، دبع

رفناای سج فتق مت ںیم ےس وکیئ صخش امنز ںیم وغشمؽ وہ وت یسک صخش وک اےنپ اسےنم ےس ہن سگرےن دے ارگ فہ ہی ابت ہن ناےن وت اس 

 ےس ڑگھجا رکے۔

 ، دبعارلنمح نب اوبدیعس، اوبدیعسہبیتق، ناکل، زدینب املس :  رافی

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

  

 ذموک رہ ہلئسم یک ااجزت ےس قلعتم

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذموک رہ ہلئسم یک ااجزت ےس قلعتم

     761    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ جزیخ، َٛير ب٩ َٛير :  راوی

ًَِبسٔ  َٔ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٔير َٛ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  زٔیز ٌَ ِٟ ا

ا  ٌّ َِِِٟیٔت َسِب َٖ بٔا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ كَا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ هٔ  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ َٔير َتئِن بٔٔحَذائٔهٔ فٔی َٛ ٌَ ِٛ َّی َر ث٥َُّ َػل

َِٟیَص بَِی٨َُه َوبَيَِن  ا٦ٔ َو َ٘ ٤َِٟ ٖٔ أََحْس  َحأطَیةٔ ا ا وَّ  اٟلُّ

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، دبعاکلمل نب دبعازعلسی نب رججی، ریثک نب ریثک ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس 

 فآہل اوہنں ےن اےنپ دادا ےس انس افر اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع



 

 

فملس ےن اخہن ہبعک اک است رمہبت وطاػ ایک رھپ دف رتعک تیب اہلل ےک اسےنم اقمؾ اربامیہ ےک انکرہ رپ ادا رفناںیئ افر آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےک افر وطاػ ےک درایمؿ ںیم وکیئ یئ احلئ ںیہن یھت )ینعی ولگ وطاػ رکےت ےھت افر فہ اسےنم ےس سگرےت 

 اجےت ےھت(۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، دبعاکلمل نب دبعازعلسی نب رججی، ریثک نب ریثک :  یراف

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

  

 وسےت وہےئ صخش یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکان

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکانوسےت وہےئ صخش 

     762    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ هَٔظا٦ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة 

إٔذَ  َٓ أطهٔ  ًَلَی َٔفَ ِِٟ٘ٔب٠َٔة  تَرَٔؿْة بَِی٨َُه َوبَيَِن ا ٌِ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َوأ٧ََا َراَٗٔسْة ٣ُ َٓأَِوَتزُِت ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل َوىٔی  َ٘  ا أََراَز أَِ٪ یُوتَٔز أَِي

ؾ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم امنز ادا رفناےت ےھت افر دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، اشہ

ںیم اؿ ےک رخ ےک اسےنم تیب اہلل رشفی یک اجبن یٹیل راہ رکیت یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رتسب ابمرک رپ افر سج 

 ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک دنین ےس دیبار رفناےت ںیم فرت ادا رکیت۔ فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت ادا رفناےت

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اشہؾ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  



 

 

 ےس قلعتمربق یک اجبن امنز ادا رکےن یک اممتعن 

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق یک اجبن امنز ادا رکےن یک اممتعن ےس قلعتم

     763    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، وٟیس، اب٩ جابز، ََّس ب٩ ًِیساہلل، واث٠ہ ب٩ اَلسٍ٘، ابو٣زثس ٨ُوی :  راوی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا   ٍٔ َ٘ ٩ًَِ َواث٠ََٔة ب٩ِٔ اِْلَِس ٩ًَِ ََُِّسٔ ب٩ِٔ ًَُِِیٔس اہللٔ   ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ َجابٔز َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ أَبٔی ٣َزِثَٕس حُِحز

بُورٔ َوََل َتحِ  ُ٘ ِٟ ٔلَی ا وا إ َؼ٠ُّ َُ ٥َ ََل  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨َؤیِّ  َِ ِٟ ٠ًََِیَهاا  ٠ُٔشوا 

یلع نب رجح، فدیل، انب اجرب، رسب نب دیبع اہلل، فاہلث نب االعقس، اوبرمدث ونغی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اراشد رفناای مت ولگ امنز ہن زپوھ ربقفں یک اجبن افر مت ولگ ربقفں رپ امنز ہن زپوھ۔

 اجرب، رسب نب دیبعاہلل، فاہلث نب االعقس، اوبرمدث ونغییلع نب رجح، فدیل، انب  :  رافی

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

  

 وصتری فاےل ڑپکے رپ امنز ہن زپےنھ ےس قلعتم

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وصتری فاےل ڑپکے رپ امنز ہن زپےنھ ےس قلعتم

     764    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، ػ٨ٌانی، خاٟس، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ انٔیُّ  ٌَ ٨ِ ًِلَی اٟؼَّ َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ُت  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ



 

 

َِِٟیِ  ٔلَی َسِهَوةٕ فٔی ا ٠ُِتُه إ ٌَ َح َٓ َؼاؤیزُ  ََ َِٟت کَاَ٪ فٔی بَِیًٔی ثَِوْب ٓٔیهٔ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ُث  أس٥َ یَُحسِّ َ٘ ِٟ َّی اہللُ ا َٓکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔت 

 َٟ ٔ ِّی إ ٠ُِتُه َوَسائَٔس ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل ٌَ َح َٓ ُتُه  ًِ ٨َزَ َٓ ًَىِّی  یهٔ  ٔ ًَائَٔظُة أََخِّ ا٢َ یَا  َٗ  ِیهٔ ث٥َُّ 

دمحم نب دبعاالیلع، اعنصین، اخدل، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اکمؿ ںیم اکی ڑپکا اھت 

 دای۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اجبن امنز ادا رفناےت ےھت ہک سج ںیم اصتفری ںیھت ںیم ےن اس وک ااھٹ رک اطؼ ںیم رھک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے اعہشئ دصہقی! مت اس ڑپکے وک اٹہ دف نان ہچ ںیم ےن اس ڑپکے وک ااتر رک اس ےک 

 ےیکت انب ےئل۔

 دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقیدمحم نب دبعاالیلع، اعنصین، اخدل، ہبعش،  :  رافی

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

  

 امنزی افر اناؾ ےک درایمؿ رتسہ اک مکح

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنزی افر اناؾ ےک درایمؿ رتسہ اک مکح

     765    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، سٌیس ٣٘بری، ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َِٟت کَاَ٪ َٟٔزُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا  ا َٗ اہللٔ  ائَٔظَة 

 َٟ َل٩َ  َٔ َٓ ِّی ٓٔیَها  ُیَؼل َٓ ِی١ٔ  ٥َ َحٔؼيَرْة َیِبُشُلَها بٔا٨ََّٟهارٔ َوَیِحَتحٔزَُها بٔا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِوا ََٔؼََلتٔهٔ َوبَِی٨َُه َػل ََٓؼ٠َّ ُه ا٨َّٟاُض 

 َٓ وَ٪  ُ٘ ١ٔ٤َ ٣َا تُٔلی ٌَ ِٟ ُٔوا ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ اک٠َِ َ٘ َٓ َِٟحٔؼيَرةُ  َّ َوبَِی٨َُه٥ِ ا ًَز ٔلَی اہللٔ  ٤ًَِا٢ٔ إ َ َّی َت٠٤َُّوا َوإٔ٪َّ أََحبَّ اِْل ًَزَّ َوَج١َّ ََل َی١٤َُّ َحً إٔ٪َّ اہلَل 

زَّ َوَج١َّ َوکَاَ٪  ًَ هُ اہللُ  ـَ َب َٗ َّی  َٟهُ َحً ًَاَز  ٤َا  َٓ  ََ ٔ ُه َذٟ ١َّ ث٥َُّ َتَزَک ٣َُؼَلَّ َٗ ٤ًَََّل أَ  َوَج١َّ أَِزَو٣ُُه َوإِٔ٪   ١َٔ٤ًَ  ثََِِتهُ إَٔذا 

ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، دیعس ربقمی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی 



 

 

وبرای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دؿ ےک فتق اس وک اھچب ایل رکےت ےھت افر رات ےک فتق اس یک آڑ رفناےت افر امنز ادا رفناےت۔ 

ملع وہا وت فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز ادا رکےن ےگل افر اؿ ےک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درایمؿ  ولوگں وک

اکی وبرای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ولگ اس دقر لمع رکف ہک سج دقر مت لمع یک اطتق افر دقرت رےتھک وہ۔ 

 دقفس وثاب افر ارج ےک دےنی ےس ںیہن  اتکھ افر مت ولگ یہ  نکھ وسحمس رکےن  ےتگ وہ افر الب ہبش دخافدن اس ےئل ہک دخافدن

 دقفس وک فہ لمع تہب زایدہ دنسپ ےہ وج یگشیمہ افر اپدنبی ےک اسھت ااجنؾ دای اجےئ۔ ارگہچ فہ لمع مک یہ وہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

وھچڑ دی افر یھبک امنز ںیہن زپیھ اہیں کت ہک دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داین ےس فملس ےن فاہں رپ امنز ادا رکان 

یہ ااھٹ ایل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق وکیئ اکؾ ااجنؾ دےتی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وبضمیط ےس فہ اکؾ ااجنؾ 

 دےتی۔

 دیعس ربقمی، اوبہملس، اعہشئ دصہقیہبیتق، ثیل، انب الجعؿ،  :  رافی

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

  

 اکی ڑپکے ںیم امنز زپانھ

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی ڑپکے ںیم امنز زپانھ

     766    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس  َسائَّٔل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََر٧َا 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََؤٟک٥ُِِّٜ٠ُ ثَِوبَا٪ٔ َػل َ٘ َٓ َِٟواحٔٔس  ِؤب ا ََّ ََلةٔ فٔی اٟ ٩ًَِ اٟؼَّ  ٥َ  َوَس٠َّ

ہبیتق نب دیعس، ناکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

رتس ےہ ای ںیہن؟ )ارگ اچدر فریغہ ہن وہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فملس ےس درایتف ایک اکی ڑپکے )ہہت دنب ںیم( امنز ادا رکان د



 

 

 ےن رفناای ایک مت ولوگں ںیم رہ اکی ےک اپس دف ڑپکے ںیہ افر امنز بس وک ادا رکان اچےیہ رھپ اکی ڑپکے ںیم یھب امنز درتس وہیگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی ڑپکے ںیم امنز زپانھ

     767    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ٤ًز ب٩ ابوس٤٠ہ :  راوی

َُّه َرأَی َرُس  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة أ٧َ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

ًَأَ  ًَلَی  ِیهٔ  َٓ ا ََطَ ٌّ ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس فٔی بَِیٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َوأؿ ٤ٔیٕؽ َواحٔسٕ ُيَؼل َٗ ََلةُ فٔی  ِیهٔاٟؼَّ َ٘ 

ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، رمع نب اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؾ ہملس ےک 

انکرے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اکمؿ ںیم داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی ڑپکا ںیم امنز ادا رفناےت وہےئ افر اس ےک دفونں 

 فملس ےک دنکوھں رپ ےھت۔

 ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، رمع نب اوبہملس :  رافی

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

  

 رصػ رکےت ںیم امنز ادا رکےن ےس قلعتم

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رصػ رکےت ںیم امنز ادا رکےن ےس قلعتم

     768    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًلاٖ، ٣وسٰی ب٩ ابزاہی٥، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ   ُٖ ا لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  وُ٪ فٔی أَِخبََر٧َا  ُٛ َ ِّی َْل ٔن ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا٢َ  َٗ  َٔ َو ِٛ َ اِْل

ةٕ  َٛ ِو ََٔظِو َٟ ََ َو ٠َِی ًَ ُه  ا٢َ َوُزرَّ َٗ ِّی ٓٔیهٔ  أَُػل َٓ ٤ٔیُؽ أَ َ٘ ِٟ ًَلَیَّ إَٔلَّ ا َِٟیَص  ِیٔس َو  اٟؼَّ

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اکشر ںیم ہبیتق، اطعػ، ومٰیس نب اربامیہ، ہملس نب اوکع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ ا

اجےت فتق رصػ رکات یہ نہپ ایل رکات وہں ایک اس رطہقی ےس امنز ادا رک اتکس وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای امنز ادا 

 (رکول افر اس ںیم نٹب اگل ول ارگہچ اکی اکےٹن اک وہ۔ )ات ہک اہمتری رتس ہن لھک ےکس

 ہبیتق، اطعػ، ومٰیس نب اربامیہ، ہملس نب اوکع :  رافی

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

  

 ہہت دنب یگنل ںیم امنز ادا رکان

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہہت دنب یگنل ںیم امنز ادا رکان

     769    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، سٔیا٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

٩ًَِ َسِه١ٔ   ٕ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٔ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ا٢َ کَاَ٪ رٔأَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َٗ ٕس  ٌِ َجا٢ْ ب٩ِٔ َس

٘ٔی١َ ٨٠ِّٟٔ  َٓ َِِیأ٪  َهِیَئٔة اٟؼِّ َٛ ًَاٗٔٔسی٩َ أُِزَره٥ُِ   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وَ٪ ٣َ َّی ُيَؼ٠ُّ ٩َ ُرُؤَس٩َُّٜ َحً ٌِ َٓ َشأئ ََل َتزِ



 

 

 َيِشَتؤَی اٟزَِّجا٢ُ ُج٠ُوّسا

ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک  دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس

ارماہ امنزںی ادا رفناےت ےھت ہہت دنب وک ابدنےھ وہےئ ڑلوکں یک رطح ےس )بلطم ہی ےہ ہک سج فتق فہ ولگ دجسہ ںیم اجےت ےھت 

فہ )دجسہ ےس( رس ہن ااھٹفںی سج فتق کت رمد دیسےھ وت ےھچیپ یک اجبن ےس اؿ یک رتس دالھکیئ دیتی یھت( وت وخانیت وک مکح وہا اھت ہک 

 ہن ڑھکے وہں۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  رافی

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

  

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ادا رکانہہت دنب یگنل ںیم 

     770    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طٌیب ب٩ یوسٕ، یزیس ب٩ ہارو٪، ًاػ٥، ٤ًزو ب٩ س٤٠ہ :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَأػ٥ْ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َهاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ ِومٔی ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا ُط َٗ  ٍَ ا َرَج َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َس٤َ٠ََة 

 َٗ آٔ٪  ائَّة ٠ُِِٟٔقِ ٥ِ رٔقَ ُٛ ثَرُ ِٛ ٥ُِٜ أَ ا٢َ َٟٔیُؤ٣َّ َٗ َّهُ  اُٟوا إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُحوَز ٨ًِٔٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََ َواٟشُّ و ُٛ
٤َُّ٠ونٔی اٟزُّ ٌَ َٓ ِونٔی  ًَ َس َٓ ا٢َ 

ِّی بٔه٥ِٔ َوکَا٧َِت  ٨ُُِٜت أَُػل َٓ ََ ٔ ٨ًََّا اِسَت اب٨ِ ی  لِّ َِ َُ وُٟوَ٪ ْٔلَبٔی أَََل  ُ٘ َٓکَا٧ُوا َي ْة  َٗ ُتو ِٔ  ًَلَیَّ بُزَِزْة ٣َ

بیعش نب ویفس، سیدی نب اہرفؿ، اعا ، رمعف نب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ریمی وقؾ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ولوگں یک فہ صخش اناتم رکے وج فآہل فملس ےک اپس ےس فاسپ آیئ وت اس ےن اہک ہک آپ یلص اہلل

الھکسےئ رقآؿ رکمی اک زایدہ ملع راتھک وہ ولوگں ےن ھجم وک البای )ویکہکن ںیم رقآؿ رکمی اک زایدہ ملع راتھک اھت( افر روکع افر دجسہ ھجم وک 

مسق یک اچدر وہیت یھت افر ولگ ریمے فادل ےس رعض رکےت ہک  ںیم امنز یک اناتم رکات اھت افر اس فتق ریمے مسج رپ اکی وبدیسہ



 

 

 مت اےنپ ڑلےک ےک رتس اک مہ ےس رپدہ ںیہن رکےت۔

 بیعش نب ویفس، سیدی نب اہرفؿ، اعا ، رمعف نب ہملس :  رافی

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

  

 ے اک ھچک ہصح امنزی ےک مسج رپ وہ افر اکی ہصح اس یک ویبی ےک مسج رپ وہ؟ارگ اکی ڑپک

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ اکی ڑپکے اک ھچک ہصح امنزی ےک مسج رپ وہ افر اکی ہصح اس یک ویبی ےک مسج رپ وہ؟

     771    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥، وٛیٍ، ك٠حہ ب٩ یحٌی، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل، ًائظہ ػسي٘ہ اسحاٚ ب٩ :  راوی

٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ  ث٨ََا ك٠ََِحُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َوٛٔی َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َِٟت  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ  ب٩ِٔ 

ًَلَی َر کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ُه  ـُ ٌِ ََ ًَلَیَّ ٣ٔزِْن  ٔلَی َج٨ِبٔهٔ َوأ٧ََا َحائْٔف َو ِّی بٔا٠َِّٟی١ٔ َوأ٧ََا إ ٥َ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی ل ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہحلط نب ییحی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی 

فملس رات ںیم امنز ادا رفناےت افر ںیم اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی وہیت یھت افر ںیم اس فتق احتل ضیح ںیم 

 رپ زپا وہا رکات اھت۔ وہیت یھت افر اکی یہ اچدر وہا رکیت یھت سج ںیم اچدر اک ھچک ہصح رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہحلط نب ییحی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اکی یہ ڑپکے ےک ادنر امنز زپانھ بج ہک اکدنوھں رپ ھچک ہن وہان



 

 

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی یہ ڑپکے ےک ادنر امنز زپانھ بج ہک اکدنوھں رپ ھچک ہن وہان

     772    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ُس

ًَأَ٘ٔهٔ ٨ِ٣ٔهُ َطِیْئ  ًَلَی  َِٟیَص  َِٟواحٔٔس  ِؤب ا ََّ ٥ِ فٔی اٟ ُٛ ٥َ ََل ُيَؼ٠ِّيَنَّ أََحُس ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ںیم  دمحم نب وصنمر، ایفسؿ،

 ےس وکیئ صخش ہن امنز زپےھ اکی یہ ڑپکے ںیم بج ہک اس ےک اکدنوھں رپ وکیئ ڑپکا ہن وہ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ریمشی ڑپکے ںیم امنز ادا رکان

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریمشی ڑپکے ںیم امنز ادا رکان

     773    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًیسٰی ب٩ ح٤از زُبة، ٟیث، یزیس ب٩ ابوجِیب، ابوخير، ً٘بة ب٩ ًا٣زٗتیبہ و  :  راوی

 ًَ  ٔ َِٟديِر ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب  ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ٕ ُزَُِبُة  از ُٗتَِیَبُة َؤًیَسی ب٩ُِ َح٤َّ ا٢َ أُهِ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ٔسَی ٩ِ ًُ

ًَهُ  َ ٨َز َٓ  َٖ َّی ٓٔیهٔ ث٥َُّ اِنََرَ ٠ََٓبَٔشُه ث٥َُّ َػل  ٕ یز ٥َ ََفُّوُد رَحٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ََل  َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َُٟه ث٥َُّ   ٔ ِٟکَارٔه ا َطٔسیّسا کَا ًّ ِ ٧َز



 

 

٘ٔيَن   َی٨َِبغٔی َهَذا ٤ُ٠ِٟٔتَّ

، ثیل، سیدی نب اوب

 

ی ة

 

، اوبریخ، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق ف ٰیسیع نب امحد زع    
 

ج

فملس یک دختم ںیم رمشی ےس ینب وہیئ اکی ابق وطبر ہفحت ےک یجیھب یئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک نہپ رک امنز ادا رفنایئ 

وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اطتق ےس اس وک ااتر رک  رھپ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےس رفاتغ

 کنیھپ دای۔ رھپ اراشد رفناای الہ وقتی وک اس اک نہپ انیل انمبس ںیہن ےہ۔

 نب اعرم :  رافی

 

ی ة
، اوبریخ، عم    

 
، ثیل، سیدی نب اوبج

 

ی ة

 

 ہبیتق ف ٰیسیع نب امحد زع

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

  

 نیشقن اچدر وک افڑھ رک امنز ادا رکان

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 نیشقن اچدر وک افڑھ رک امنز ادا رکان

     774    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ْعوہ ب٩ زبير، ًائظہ ػسي٘ہاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ و ٗتیبہ ب٩ سٌیس، زہزی،  :  راوی

َو  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُه  َٟ ُى  ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َو ًَائَٔظَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٩ًَِ  ٔ َة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر

َّی فٔی َخ  ٥َ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی أَبٔی َجِه٥ٕ َوأِتُونٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًََِل٦ُ هَٔذهٔ اذَِهبُوا بَٔها إ ٠َِتىٔی أَ َِ ا٢َ َط َٗ ًََِل٦ْ ث٥َُّ  َ ََٟها أ ٤ٔیَؼٕة 

 بٔأ٧َِبَٔحا٧ٔیِّهٔ 

ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق نب دیعس، زرہی، رعفہ نب زریب، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

در ںیم امنز ادا رفنایئ ہک سج ںیم شقن ف اگنر ےھت رھپ امنز ادا رفنا رک اراشد رفناای ہک ھجم وک امنز ںیم )وشخع فوضخع ےس( اؿ اکی اچ

 شقن ف اگنر ےن ابز راھک مت ولگ اس اچدر وک اوبمیہج ےک اپس ےل اج افر اس ےک وعض افؿ اک اکی لبمک ےل آ۔



 

 

 دیعس، زرہی، رعفہ نب زریب، اعہشئ دصہقیااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق نب  :  رافی

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

  

 رسخ رگن ےک ڑپکے ںیم امنز ادا رکان

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رسخ رگن ےک ڑپکے ںیم امنز ادا رکان

     775    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ًو٪ ب٩ ابوجحیٔة :  راوی

ِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُجحَ  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َة  َٔ َرُسو٢َ اہللٔ ِی

ِیَها ی٤َُزُّ ٩ِ٣ٔ َوَرائَٔها ا َٟ ٔ َّی إ ََٓؼل ٨ًََزَّة  َز  َٛ
َد فٔی ح٠َُّٕة َح٤َِزاَئ ََفَ ٥َ ََخَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٟح٤َٔاُر َػل ٤َِٟزِأَةُ َوا  ِٟک٠َُِب َوا

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص

 

ن فة
ح
ھ 
 اہلل ہیلع فآہل فملس رسخ رگن ےک دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وعؿ نب اوب

ڑپکے زبی نت رفنا رک ےلکن افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی زینہ اسےنم اگڑ دای اس ےک دعب امنز ادا رفنایئ افر اس زینہ ےک 

 آےگ ےس اتک افر دگاھ افر وعرت یھب یلکن یھت۔

  :  رافی

 

ن فة
ح
ھ 
 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وعؿ نب اوب

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

  

 اےسی ڑپکے ںیم امنز ادا رکان وج ہک مسج ہس اگل وہا رےہ

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اےسی ڑپکے ںیم امنز ادا رکان وج ہک مسج ہس اگل وہا رےہ

     776    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤َٟ، یحٌی ب٩ سٌیس، جابزب٩ ػبح، خَلض ب٩ ٤ًزو، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ث٨ََا َجابٔزُ ب٩ُِ ُػِبٕح أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َس

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ٨ُِت أ٧ََا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ و٢ُ  ُ٘ ََ ًَائَٔظَة  ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤ًَِزٕو َي ُت خََٔلَض ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ أس٥ٔ فٔی  َٗ َ٘ ِٟ َوَس٥ََّ٠ أَبُو ا

 َ إِٔ٪ أ َٓ َِٟواحٔسٔ َوأ٧ََا َحائْٔف كَا٣ْٔث  ارٔ ا ٌَ وزُ ٣َعٔی اٟظِّ ٌُ َّی ٓٔیهٔ ث٥َُّ َي َُيِرٔهٔ َوَػل ٔلَی  ُسُه إ ٌِ ٥َِٟ َي ََُش١َ ٣َا أََػابَهُ  َػابَهُ ٣ٔىِّی َطِیْئ 

 ٔ َُيِرٔه ٔلَی  ُسُه إ ٌِ ٥ِ َي َٟ  ََ ٔ ١ََِ َذٟ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ إِٔ٪ أََػابَهُ ٣ٔىِّی َطِیْئ  َٓ 

رمعف، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت رمعف نب وصنمر، اشہؾ نب دبعاکلمل، ییحی نب دیعس، اجربنب حبص، الخس نب 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں ےک دفونں اکی ڑپکا افڑھ رک وس اجےت ےھت افر ںیم اس فتق احتل ضیح ںیم وہیت یھت 

 وک دوھ دےتی۔ اس ےس زایدہ ارثک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے ںیم وکیئ زیچ گل اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج

ہگج ہن دوھےت۔ اس ےک دعب امنز ادا رفناےت رھپ ارگ ریمے اپس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ٹیل اجےت ارگ ھچک گل اجات وت ایس دقر 

 ہگج دوھےت اس ےس زایدہ ہن دوھےت۔

 ف، اعہشئ دصہقیرمعف نب وصنمر، اشہؾ نب دبعاکلمل، ییحی نب دیعس، اجربنب حبص، الخس نب رمع :  رافی

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

  

 ومزے نہپ رک امنز ادا رکےن ےس قلعتم

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومزے نہپ رک امنز ادا رکےن ےس قلعتم

     777    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، س٠امی٪، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزا  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ا٢َ َرأَیُِت َجزٔیّزا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٦ٕ  ٩ًَِ َه٤َّ هٔی٥َ 

َّ بَا٢َ ث٥َُّ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ ُشل١َٔ  َٓ َّی  ََٓؼل ا٦َ  َٗ ِیهٔ ث٥َُّ  َّٔ ًَلَی ُخ َ َو٣ََشَح  أ ََٓتَوؿَّ ًَا ب٤َٔإئ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َز ی اہللُ 

١ََِ َهَذا ٣ٔ ٍَ  َػ٨َ

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، امہؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رجری وک داھکی ہک اوہنں ےن اشیپب ایک رھپ 

اپین بلط رفناای افر فوض رفناای افر ومزفں رپ حسم رفناای رھپ ڑھکے وہےئ افر امنز ادا رفنایئ۔ یسک ےن اؿ ےس درایتف ایک ہک مت ےن 

ادا یک ےہ؟ اوہنں ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطہقی ےس رکےت وہےئ  ومزفں ےس امنز

 داھکی ےہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، امہؾ :  رافی

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

  

 وجات نہپ رک امنز ادا رکان

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وجات نہپ رک امنز ادا رکان

     778    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یزیس ب٩ زریٍ و ُشا٪ ب٩ ٣رض، ابو٣ش٤٠ة و اس٤ہ، سٌیس ب٩ یزیس :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ  ََ أَِخبََر٧َا  ٌٔیُس ب٩ُِ َیزٔیَس  ث٨ََا أَبُو ٣َِش٤َ٠ََة َواِس٤ُُه َس اََل َحسَّ َٗ اَ٪ ب٩ِٔ ٣ُرَضَ  َُشَّ ٍٕ َو ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ ْة ًَلٓٔیٕ  َ٘ یٌّ ٔث َِرٔ

 َ٠ ٌِ ِّی فٔی ا٨َّٟ ٥َ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ أَکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ُِٟت أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ َ ا٢َ َسأ َٗ ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ئِن 

 ف اہمس، دیعس نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب ناکل ےس 

 

مة
شل
م

رمعف نب یلع، سیدی نب زرعی ف اسغؿ نب رضم، اوب



 

 

 درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وجہت نہپ رک امنز ادا رفناےت ےھت؟ اوہنں ےن رفناای یج اہں۔

 ف اہمس، دیعس نب سیدی رمعف نب :  رافی

 

مة
شل
م

 یلع، سیدی نب زرعی ف اسغؿ نب رضم، اوب

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

  

 سج فتق اناؾ امنز زپاھےئ وت اےنپ وجےت سک ہگج رےھک؟

 ہلبق ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وت اےنپ وجےت سک ہگج رےھک؟سج فتق اناؾ امنز زپاھےئ 

     779    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس و طٌیب ب٩ یوسٕ، یحٌی، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ًباز، ًبساہلل ب٩ سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ سائب :  راوی

ِیُب ب٩ُِ  ٌَ ٌٔیٕس َوُط ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس  ٩ًَِ ًَبَّازٕ  ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٩ًَِ یَِحٌَی   َٕ یُوُس

ِتٔح  َٔ ِٟ َّی َیِو٦َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ  ائٔٔب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ًَ  ُس ٠َِیهٔ  ٌِ ٍَ َن َوَؿ َٓ ٔ  ٩ِ َيَشارٔه

دیبع اہلل نب دیعس ف بیعش نب ویفس، ییحی، انب رججی، دمحم نب ابعد، دبعاہلل نب ایفسؿ، دبعاہلل نب اسبئ ےس رفاتی ےہ ہک سج رفز 

 ہکم رکمہم حتف وہا وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپاھیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ وجےت ابںیئ

 اجبن رےھک۔

 دیبعاہلل نب دیعس ف بیعش نب ویفس، ییحی، انب رججی، دمحم نب ابعد، دبعاہلل نب ایفسؿ، دبعاہلل نب اسبئ :  رافی

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

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی : ابب



 

 

 وک رکان اچےئہاناتم اصبح ملع ف لضف 

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناتم اصبح ملع ف لضف وک رکان اچےئہ

     780    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ وہ٨از ب٩ رسی، حشين ب٩ ًلی، زائسة، ًاػ٥، زر، ًبساہلل :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا أَِخبََر٧َا إِٔسَح َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ زٓٔرٕ  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلَٓیٕ  ٩ًَِ حَُشئِن ب٩ِٔ  یِّ  ٔ  َوَه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ

أََتاه٥ُِ ًُ  َٓ َِٟت اِْلَِنَؼاُر ٨٣َّٔا أ٣َٔيْر َو٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أ٣َٔيْر  ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ  ٤َزُ ُٗبَٔف َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ ََ َِٟشُت٥ِ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ

 ِٔ أَی٥ُُِّٜ َتٔلیُب َن َٓ َِّی بٔا٨َّٟأض  ِس أ٣َََز أَبَا بََِکٕ أَِ٪ يَُؼل َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وذُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌُ اُٟوا َن َٗ ٦َ أَبَا بََِکٕ  سَّ َ٘ ُشُه أَِ٪ یََت

٦َ أَبَا بََِکٕ  سَّ َ٘  بٔاہللٔ أَِ٪ ٧ََت

احسؼ نب اربامیہ فانہد نب رسی، نیسح نب یلع، زادئة، اعا ، زر، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص ا

اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ وت ہلیبق ااصنر ےک رضحات ےن رفناای ہک مہ ولوگں ںیم ےس اکی اریم وہان اچےیہ افر اکی اریم مت 

ان اچےیہ اگل اریم وہان اچےیہ وت رضحت رمع اؿ ےک اپس آےئ افر رفناای ایک مت ولگ اس ابت ےس فافق ولوگں )اہمرجنی( ںیم ےس وہ

ںیہن وہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب دصقی وک مکح رفناای اھت امنز یک اناتم اک اس ےک دعب مت ولوگں ںیم 

 رپ وت رضحات ااصنر ےن وجاب دای ہک مہ ولگ اوبرکب ےک آےگ ڑبھ اجےن )اناتم ےس سک صخش اک دؽ وخش وہاگ؟ اوبرکب یک اناتم

 ےس( دخا یک انپہ ناےتگن ںیہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ فانہد نب رسی، نیسح نب یلع، زادئة، اعا ، زر، دبعاہلل :  رافی

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

  

 اظمل رمکحاونں یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکان



 

 

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اظمل رمکحاونں یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکان

     781    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٠ًیة، ایوب، ابواٌٟاٟیة سے ٛہ ج٩ کا ٧ا٦ حرضت بزاء زیاز ب٩ ایوب، اس٤اًی١ ب٩ :  راوی

أٟیَ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ََلَة أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  َ زٔیَاْز اٟؼَّ
ا٢َ أََخَّ َٗ ِٟبَرَّأئ  ٔة ا

 َ٘ ِٟ َ أ َٓ أََتانٔی اب٩ُِ َػا٣ٕٔت  دٔٔذی َٓ َٓ ًَلَی  َب  تَِیهٔ َوََرَ َٔ ًَلَی َط فَّ  ٌَ َٓ  ٕ ٍَ زٔیَاز ُه ُػ٨ِ َٟ ُت  ََٓذََکِ ٠َِیهٔ  ًَ َح٠ََص  َٓ ا  ٔسیا ُه َُکِ َٟ ِیُت 

ُِٟت َرُسو٢َ  َ ِّی َسأ ٔن ا٢َ إ َٗ ِدَذَک َو َٓ بُِت  ٤َا ََرَ َٛ دٔٔذی  َٓ َب  رَضَ َٓ َِٟتىٔی  َ ٤َا َسأ َٛ ُِٟت أَبَا َذٓرٕ  َ ِّی َسأ ا٢َ إن َٗ َّ  َو ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ َػل ی اہللُ 

تٔهَ  ِٗ ََلَة َٟٔو ََل٦ُ َػ١ِّ اٟؼَّ ََلة َواٟشَّ ٠َِیهٔ اٟؼَّ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ دَٔذَک  َٓ بُِت  ٤َا ََرَ َٛ دٔٔذی  َٓ َب  رَضَ َٓ َِٟتىٔی  َ ٤َا َسأ ُه٥ِ َٛ ٌَ َت ٣َ ِٛ إِٔ٪ أَِزَر َٓ ا 

ِّی ََل أَُػل َٓ ِّی َػ٠َِّیُت  ٔن ١ِ إ ُ٘ ََ  ََٓؼ١ِّ َوََل 

 ےس ہک نج اک انؾ رضحت رباء ےہ رفاتی ےہ ہک رضحت زاید ےن )وج ےک احمک زاید نب اویب، اامس

 

، اویب، اوبااعللی ة

 

لیع نب علی ة

ےھت( اکی دؿ اوہنں ےن امنز ںیم اتریخ رفنادی وت رضحت انب اصتم ریمے اپس رشتفی الےئ ںیم ےن اؿ وک رکیس دے دی فہ 

)ینعی فہ امنز ںیم اتریخ رفناےت ںیہ( وت اوہنں ےن داتن ےک ےچین ایلگن رھک  اس رپ ھٹیب ےئگ رھپ ںیم ےن اؿ ےس زایدہ یک احتل رعض یک

یل افر ریمی راؿ رپ اہھت نارا افر ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اوبذر ےس یہی ابت درایتف یک یھت سج رطہقی ےس ہک مت ےن ھجم ےس 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ہلئسم وک درایتف ایک درایتف یک۔ اوہنں ےن ریمی راؿ رپ اہھت نارا افر ایبؿ ایک ہک رضحت روسؽ 

اھت ہک سج رطہقی ےس ہک مت ےن ھجم ےس درایتف ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی راؿ رپ اہھت نارا ہک سج رطہقی ےس ہک 

ز فتق رپ ادا ایک رکف ینعی افؽ فتق رپ۔ رھپ ارگ ںیم ےن اہمتری راؿ رپ اہھت نارا ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت اینپ امن

ز ںیہن اؿ ےک اسھت وہ افر امنز ڑھکی وہ وت رھپ مت زپھ ول فہ امنز لفن نب اجیئ یگ افر مت ہی ابت ہن وہک ہک ںیم امنز ےس افرغ وہایگ ںیم امن

 زپوھں اگ )ویکہکن ہک فہ اظمل رمکحاؿ مت وک تخس فیلکت ںیم التبم رک دںی ےگ(۔

 ےس ہک نج اک انؾ رضحت رباء :  رافی

 

، اویب، اوبااعللی ة

 

 زاید نب اویب، اامسلیع نب علی ة

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



 

 

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اظمل رمکحاونں یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکان

     782    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ابوبَک ب٩ ًیاغ، ًاػ٥، زر، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زٓٔرٕ  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ إغ  ًَیَّ ث٨ََا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ا٢َ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َٗ ا٢َ  َٗ َّی   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ُت٤ُو ِٛ إِٔ٪ أَِزَر َٓ تَٔها  ِٗ ٔ َو يِر َِ ٔ ََلَة ٟ َوا٣ّا ُيَؼ٠ُّوَ٪ اٟؼَّ ِٗ وَ٪ أَ ُٛ ٥َُِّٜ٠ َسُتِسرٔ ٌَ َٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ تَٔها َوَػ٠ُّوا اہللُ  ِٗ ََلَة َٟٔو ََٓؼ٠ُّوا اٟؼَّ ه٥ُِ 

٠ُوَها ُسِبَحّة  ٌَ ُه٥ِ َواِج ٌَ ٣َ 

ایعش، اعا ، زر، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دیبع اہلل نب دیعس، اوبرکب نب

اراشد رفناای البہبش مت ولگ اس مسق ےک ولوگں وک اپؤ ےگ وج ہک امنز وک اس ےک فتق رپ ںیہن ادا رکںی ےگ رھپ ارگ مت اس مسق ےک ولوگں 

 اؿ ےک اسھت امنز ادا رکف ونالف یک تین رکےک۔ وک اپؤ وت مت امنز اےنپ فتق رپ ادا رکف افر

 دیبعاہلل نب دیعس، اوبرکب نب ایعش، اعا ، زر، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 اناتم اک زایدہ قح دار وکؿ؟

 ااحدثیاناتم ےک قلعتم  :   ابب

 اناتم اک زایدہ قح دار وکؿ؟

     783    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٓـی١ ب٩ ًیاق، ا٤ًع، اس٤ٌی١ ب٩ رجائ، اوض ب٩ ؿ٤ٌخ، ابو ٣شٌوز :  راوی

 َ ٩ًَِ اِْل ِی١ُ ب٩ُِ ًَٔیإق  ـَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُٓ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٕ أَِخبََر٧َا  وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ٕخ  ٌَ ٩ًَِ أَِؤض ب٩ِٔ َؿ٤ِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ َرَجإء  ٩ًَِ إِٔس٤َ ٤ًَِٔع 

َٓإِٔ٪ کَا٧ُوا َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ُؤه٥ُِ ل ِو٦َ أرَِقَ َ٘ ِٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیُؤ٦ُّ ا ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َس٣ُُه٥ِ فٔی  َٗ ِٗ َ أ َٓ ٔ َسَواّء  اَءة ِِٟٔقَ فٔی ا

َس  ِٗ َ أ َٓ ٨َّةٔ َسَواّء  إِٔ٪ کَا٧ُوا فٔی اٟشُّ َٓ ٨َّةٔ  ٤ُ٠ًَُِه٥ِ بٔاٟشُّ َ أ َٓ ِٟهِٔحَزةٔ َسَواّء  إِٔ٪ کَا٧ُوا فٔی ا َٓ ِٟهِٔحَزةٔ  ٣ُُه٥ِ ٔس٨اا َوََل َتُؤ٦َّ اٟزَُّج١َ فٔی ُس٠َِلا٧ٔهٔ ا

 َٝ َٟ ًَلَى َتَِک٣َٔتٔهٔ إَٔلَّ أَِ٪ َیأَِذَ٪  ِس  ٌُ ِ٘ ََ  َوََل 

، اوب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ہبیتق، لیضف نب ایع
 
ح

مج

 

م

ض، اشمع، اامسلیع نب راجئ، افس نب 

فآہل فملس ےن اراشد رفناای ولوگں یک اناتم فہ صخش رکے وج ہک بس ےس زایدہ دمعہ رطہقی ےس رقآؿ رکمی یک التفت رکات وہ۔ ارگ 

 ےن ےلہپ رجہت یک وت فہ صخش اناتم رکے ارگ )اافتؼ( ےس رجہت ںیم امتؾ فہ صخش رقآؿ رکمی یک التفت ںیم ربارب وہ وت سج صخش

ےک امتؾ رضحات ربارب وہں وت وج صخش تنس وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ فافق وہ وت اس صخش وک اناتم رکان اچےیہ ارگ 

دہ وہ وت اس صخش وک اناتم رکان اچےیہ افر دفرسے اس ںیم یھب امتؾ ےک امتؾ ارفاد ربارب وہےئ وت سج صخش یک رمع دفرسے ےس زای

یسک صخش وک ںیہن رکان اچےیہ ہک فہ صخش دفرسے صخش یک اناتم یک ہگج ںیم چنہپ رک اناتم اک رفہضی ااجنؾ دے ای اس ےک دہعہ یک 

 ہگج اج رک ےھٹیب نکیل اس یک ااجزت )راضدنمی( ےس۔

، اوب دوعسدہبیتق، لیضف نب ایعض، اشمع، الیعمس نب راج :  رافی
 
ح

مج

 

م

 ئ، افس نب 

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

  

 وج صخش زایدہ رمع ردیسہ وہ وت اس وک اناتم رکان اچےئہ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش زایدہ رمع ردیسہ وہ وت اس وک اناتم رکان اچےئہ

     784    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 حاجب ب٩ س٠امی٪ ٨٣بطی، وٛیٍ، سٔیا٪، خاٟس، ابو َٗلبة، ٣اَٟ ب٩ حویزث :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَةَ  أء  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ٨ِ٤َِٟبٔطٔیُّ  َ٪ ا ا٢َ  أَِخبََر٧َا َحأجُب ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َٗ ُِٟحَویِزٔٔث  ٝٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ ٣َزَّّة أ٧ََا َوَػاحْٔب لٔی  َٗ ٥ٕٓ لٔی َو ًَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا َواب٩ُِ  ًَ َّى اہللُ  ٧َا َوأَٗامَٔی أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل أَذِّ َٓ ت٤َُا   إٔذَا َساََفِ

٤َا ُٛ بَرُ ِٛ ٤َُٜا أَ َِٟیُؤ٣َّ  َو

  
ح
ی 

 

می

، ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع احبج نب امیلسؿ 

 

ة
ی 
ی، فعیک، ایفسؿ، اخدل، اوب الق

فآہل فملس یک دختم ںیم اکی رفز احرض وہا افر ریمے ارماہ ریما اچچ زاد اھبیئ اھت افر یھبک اس رطہقی ےس لقن ایک ہک ریما اکی اسیھت 

آہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق مت رفس ںیم ولکن وت مت ولگ اذاؿ افر ریبکت زپوھ افر اھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 اناتم مت دفونں ںیم ےس فہ صخش رکے وج رمع ںیم زایدہ وہ۔

، ناکل نب وحریث :  رافی

 

ة
ی 
ی، فعیک، ایفسؿ، اخدل، اوب الق  

ح
ی 

 

می

 احبج نب امیلسؿ 

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

  

 سج فتق ھچک ولگ اےٹھک وہں وت سک صخش وک اناتم رکان اچےئہ؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق ھچک ولگ اےٹھک وہں وت سک صخش وک اناتم رکان اچےئہ؟

     785    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، ہظا٦، ٗتازہ، ابو نرضة، ابو سٌیس :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ هَٔظا٦ ٩ًَِ یَِحٌَی  ٌٔیٕس  َّى أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔیٕس  اہللُ  َس

 َ ا٢َ إَٔذا ک َٗ ُؤه٥ُِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ُه٥ِ بٔاِْل٣َٔا٣َةٔ أرَِقَ ُّ٘ ُه٥ِ أََحُسه٥ُِ َوأََح ٠َِیُؤ٣َّ َٓ  ا٧ُوا ثَََلثَّة 

 دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، اشہؾ، اتقدہ، اوب رضنة، اوب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای



 

 

ےس اکی صخش وک اناؾ نب اجان اچےیہ افر بس ےس زایدہ دقحار اناتم رکےن اک فہ  ہک سج فتق نیت صخش اکی ہگج عمج وہں وت اؿ ںیم

 صخش ےہ وج ہک رقآؿ رکمی اک زایدہ ملع راتھک وہ ای دمعہ آفاز ےس التفت رقآؿ رکات وہ۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اشہؾ، اتقدہ، اوب رضنة، اوب دیعس :  رافی

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

  

 سج فتق آدیم اےھٹک وہں افر اؿ ںیم فہ صخش یھب اشلم وہ وج ہک امتؾ اک رمکحاؿ وہ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق آدیم اےھٹک وہں افر اؿ ںیم فہ صخش یھب اشلم وہ وج ہک امتؾ اک رمکحاؿ وہ

     786    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابز اہی٥ ب٩ ٣ح٤س تییم، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، اس٤ٌی١ ب٩ رجائ، اوض ب٩ ؿ٤ٌخ، ابو ٣شٌوز :  راوی

 ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ َِّییٔمُّ  ٕس اٟت ٕخ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌَ ٩ًَِ أَِؤض ب٩ِٔ َؿ٤ِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ َرَجإء  إِٔس٤َ

٥َ ََل یَُؤ٦ُّ اٟزَُّج١ُ فٔی ُس٠َِلا٧ٔهٔ َوََل  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ًَلَى َتَِک٣َٔتٔهٔ إَٔلَّ بٔإٔذ٧ِٔهٔ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش   یُِح٠َُص 

، اوب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ارب امیہ نب دمحم یمیت، ییحی نب 
 
ح

مج

 

م

دیعس، ہبعش، اامسلیع نب راجئ، افس نب 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مت ںیم ےس وکیئ صخش دفرسے ےک ادتقاء ںیم اناتم ہن رکے افر ہن وھٹیب اس یک زعت یک ہگج رپ 

 نکیل اس یک راض دنمی ےس۔

، اوب دوعسدارب امیہ نب دمحم :  رافی
 
ح

مج

 

م

  یمیت، ییحی نب دیعس، ہبعش، الیعمس نب راجئ، افس نب 

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

  

 سج فتق راعای ںیم ےس وکیئ صخش اناتم رکات وہ ایس دفراؿ احمک فتق آاجےئ وت فہ اناؾ ےھچیپ الچ اجےئ



 

 

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق راعای ںیم ےس وکیئ صخش اناتم رکات وہ ایس دفراؿ احمک فتق آاجےئ وت فہ اناؾ ےھچیپ الچ اجےئ

     787    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، يٌ٘وب، اب٩ ًبساٟزح٩٤، ابو حاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

ٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا  ٌِ ٩ًَِ َسِه١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  وُب َوهَُو اب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َِیهٔ ُٗتَِیَبُة  ًَ َّى اہللُ   اہللٔ َػل

َد َرُسو٢ُ اہللٔ  ََِٓخَ ٖٕ کَاَ٪ بَِی٨َُه٥ِ َشِیْء  ِو ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  هُ أَ٪َّ بَىٔی  َِ ٥َ ب٠ََ هُ َوَس٠َّ ٌَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُٟٔیِؼ٠َٔح بَِی٨َُه٥ِ فٔی أ٧َُإض ٣َ َّى اہللُ   َػل

ا٢َ یَا َ٘ َٓ ٔلَى أَبٔی بََِکٕ  َحاَء بََٔل٢ْ إ َٓ َحا٧َِت اِْلُولَى  َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ُحبَٔص َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّى اہللُ  َٓ أَبَا بََِکٕ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ًَ ٔ ا٦َ ب َٗ َ أ َٓ ٥ِ إِٔ٪ ٔطئَِت  ٌَ ا٢َ َن َٗ َٝ أَِ٪ َتُؤ٦َّ ا٨َّٟاَض  َٟ َه١ِ  َٓ ََلةُ  ِس َحا٧َِت اٟؼَّ َٗ ِس حُبَٔص َو َٗ َّرَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َٜب َٓ ٦َ أَبُو بََِکٕ  سَّ َ٘ ََ ََل٢ْ َو

ُٔو ِٔی فٔی اٟؼُّ ٥َ َی٤ِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ٙٔ َوکَاَ٪ بٔا٨َّٟأض َوَجاَء َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔٔی ِؼ ِّٕ َوأََخَذ ا٨َّٟاُض فٔی اٟتَّ ا٦َ فٔی اٟؼَّ َٗ َّی  ٖٔ َحً

٠َِیهٔ  ًَ َّى اہللُ  إَٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َت  َٔ َِٟت ثََر ا٨َّٟاُض ا ِٛ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ُٔٔت فٔی َػََلتٔهٔ  َّى أَبُو بََِکٕ ََل َی٠َِت َِٟیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ أََطاَر إ َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

هِ اہللُ َ٘ ِٟ ٍَ ا زَّ َوَج١َّ َوَرَج ًَ َح٤َٔس اہلَل  َٓ ٍَ أَبُو بََِکٕ یََسیِهٔ  َٓ َِّی ََفَ ٥َ َیأ٣ُِزُُه أَِ٪ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ   ِّٕ ا٦َ فٔی اٟؼَّ َٗ َّی  ى َوَراَءُه َحً َِقَ

 َّ٤٠َ َٓ َّى بٔا٨َّٟأض  ََٓؼل ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل سَّ َ٘ َت ا٢َ یَا أَیَُّها ا٨َّٟاُض ٣َا َل٥ُِٜ حٔيَن َٓ َ٘ َٓ ًَلَى ا٨َّٟأض  َب١َ  ِٗ َْ أَ ا ََفَ

 ٔ ُٙ ٨٠َِّٟٔشأء ٩ِ٣َ ٧َابَُه َشِیْء فٔی َػََلت ٔٔی ِؼ ٤ََّا اٟتَّ ٙٔ إ٧ٔ ی ٔٔ ِؼ ٔ أََخِذت٥ُِ فٔی اٟتَّ ََلة َُّه ََل ٧َاب٥َُِٜ َشِیْء فٔی اٟؼَّ إ٧ٔ َٓ ١ِ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  ُ٘ ٠َِی َٓ هٔ 

َِّی ٨٠َّٟٔاضٔ َيِش  َؼل َُ َٝ أَِ٪  ٌَ َِٟیهٔ یَا أَبَا بََِکٕ ٣َا ٨َ٣َ ٔ َت إ َٔ َت ِٟ و٢ُ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ إَٔلَّ ا ُ٘ هُ أََحْس حٔيَن َي ٌُ ا٢َ أَبُو ٤َ َٗ  َٝ ِی َٟ ٔ ُت إ  حٔيَن أرََشِ

َِّی بَيَِن یََسِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َة أَِ٪ ُيَؼل َٓ َُٗحا ٥َ بََِکٕ ٣َا کَاَ٪ ی٨ََِبغٔی َٔلب٩ِٔ أَبٔی  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ    َػل

ہبیتق، وقعیب، انب دبعارلنمح، اوب احزؾ، لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ابت اک ملع وہا ہک 

فی ےل ےئگ افر دنچ ہلیبق رمعف نب وعػ یک ابیمہ گنج وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ںیم اصمتحل رکاےن ےک فاےطس رشت

رضحات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ارماہ ےھت افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج فاہں رپ رفک ےئل ےئگ )اتریخ 

ہل فملس وہیئگ( افر امنز رہظ اک فتق وہایگ وت رضحت البؽ رضحت اوبرکب ےک اپس ےچنہپ افر رفناای اے اوبرکب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

 وک اتریخ وہیئگ ےہ افر امنز اک فتق وہایگ ےہ مت امنز یک اناتم رک ےتکس وہ۔ رضحت اوبرکب ےن رفناای یج اہں ارگ مت اچوہ۔ البؽ ےن ریبکت



 

 

زپیھ افر رضحت اوبرکب آےگ ڑبےھ ولوگں ےن ریبکت زپیھ اس دفراؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وفصں ےک 

ے وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارادہ رفناای ہک امنز ںیم رشتک رفناںیل اس دفراؿ ولوگں ےن دکتس دانی ادنر ڑھک

رشفع رک دای نکیل اوبرکب احبتل امنز یسک یک اجبن ایخؽ ںیہن رفناےت ےھت سپ سج فتق ولوگں ےن تہب زایدہ دکتس دںی وت اوہنں 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک اجبن ےن داھکی وت اؿ وک ملع وہا ہک روسؽ 

ااشرہ رفناای ہک امنز یک اناتم رفناںیئ اس فتق اوبرکب ےن اےنپ دفونں اہھت ااھٹےئ افر دخافدن دقفس اک رکش ادا ایک اس رپ ہک رضحت 

ؾ ےک اقلب ایخؽ رفناای وت فہ ےھچیپ ےلچ آےئ اہیں کت ہک فص ںیم رشتک رفنایل افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک انا

رضحت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ ڑبھ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک اناتم رکایئ افر سج فتق امنز ےس رفاتغ 

مت ولوگں یک ہی احتل ےہ سج فتق مت ولوگں وک یسک مسق اک وکیئ رفنایئ وتولوگں یک اجبن اطخب رفناای افر اراشد رفناای ہک اے ولوگ! 

احدہث شیپ آاجات ےہ احبتل امنز وت مت ولگ دکتس دےنی گل اجےت وہ درالص دکتس دانی وت وخانیت ےک فاےطس ےہ اب سج فتق وکیئ 

مت ےن سک فہج ےس امنز ںیہن ادا یک  صخش یک آفاز ےنس اگ وت فہ اس اجبن ایخؽ رکے اگ رھپ رضحت اوبرکب دصقی ےن اراشد رفناای ہک

ںیم ےن سج فتق اہمتری اجبن ااشرہ ایک اھت وت اوہنں ےن رفناای ہک اوب احقہف ےک اصازبادے ےک اشایؿ اشؿ ںیہن اھت ہک روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم اناتم رکںی۔

  دعسہبیتق، وقعیب، انب دبعارلنمح، اوب احزؾ، لہس نب :  رافی

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

  

 ارگ اناؾ اینپ راعای ںیم ےس یسک یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکے؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ اناؾ اینپ راعای ںیم ےس یسک یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکے؟

     788    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤ٌی١، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

ٕ َػَلَّ  ا٢َ آَٔخُ َػََلة َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َّى اہللُ أَِخبََر٧َا  َها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

٠َِیهٔ  َٕ أَبٔی بََِکٕ  ًَ ّحا َخ٠ِ َّى فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ٣َُتَوطِّ ِو٦ٔ َػل َ٘ ِٟ ٍَ ا  َوَس٥ََّ٠ ٣َ

یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ہک ارماہ آرخی امنز اکی 

 یئ۔ڑپکے ںیم ٹپل رک رضحت اوبرکب دصقی یک ادتقاء ںیم ادا رفنا

 یلع نب رجح، الیعمس، دیمح، اسن :  رافی

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

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ اناؾ اینپ راعای ںیم ےس یسک یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکے؟

     789    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، بَک ب٩ ًیسٰی ػاحب ََری، طٌبہ، نٌی٥ ب٩ ابوہ٨س، ابو وائ١، ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ى  ِٟبَُِرَ ث٨ََا بََِکُ ب٩ُِ ًٔیَسی َػاحُٔب ا ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ِی٥ٔ ب٩ِٔ أَبٔی ه٨ِٕٔس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ٩ًَِ نُ َبَة یَِذَُکُ  ٌِ ُط

َّى ٨٠َّٟٔأض َوَرُسو٢ُ اہللٔ ٨ًََِها أَ٪َّ أَبَا بََِکٕ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٥َ فٔی  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  َػل

 ِّٕ  اٟؼَّ

ی، ہبعش، میعن نب اوب ،د، اوب فالئ، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب دمحم نب ینثم، رکب نب ٰیسیع اصبح رصب

 دصقی ےن امنز یک اناتم رفنایئ افر رضحت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فص ںیم ےھت۔

 دمحم نب ینثم، رکب نب ٰیسیع اصبح رصبی، ہبعش، میعن نب اوب ،د، اوب فالئ، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 وج صخش یسک وقؾ ےس ےنلم اجےئ وت اؿ یک ااجزت ےک ریغب اؿ وک اناتم ہن رکے



 

 

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش یسک وقؾ ےس ےنلم اجےئ وت اؿ یک ااجزت ےک ریغب اؿ وک اناتم ہن رکے

     790    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نرض، ًبساہلل، ابا٪ ب٩ یزیس، بذی١ ب٩ ٣یَّسة، ابوًلیة، ٣اَٟ ب٩ اٟحویزث :  راوی

ث٨ََا بَُسی١ُِ ب٩ُِ ٣َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َة ٣َِولّى أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٔلیَّ ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ِیََّسَ

َّى اہللُ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟحَویِزٔٔث  ٝٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َا  َََٓل ُيَؼ٠ِّيَنَّ بٔه٥ِٔ َٟ ِو٣ّا  َٗ  ٥ِ ُٛ و٢ُ إَٔذا َزاَر أََحُس ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي   

، ناکل نب اوحلریث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی 

 

ػی ة
وسدی نب رضن، دبع اہلل، اابؿ نب سیدی، ذبلی نب ہرسیة، اوبع

 رفناےت ےھت سج فتق مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش یسک وقؾ ےس الماقت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےک فاےطس اجےئ وت )اؿ یک ااجزت ےک ریغب( امنز ہن زپےھ۔

، ناکل نب اوحلریث :  رافی

 

ػی ة
 وسدی نب رضن، دبعاہلل، اابؿ نب سیدی، ذبلی نب ہرسیة، اوبع

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

  

 ان انیب صخش یک اناتم

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ان انیب صخش یک اناتم

     791    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ربیٍہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٩ٌ٣، ٣اَٟ، حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ٣ح٤وزب٩  :  راوی

َِٟحارُٔث ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ َوَحسَّ َٗ ْٝ ح  ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ًَ اَءّة  ٜٔيٕن رٔقَ  ٣ِٔش



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطهَ   ْٝ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٕٝ کَاَ٪ أَِس٤َ ٔ ٍٔ أَ٪َّ ًٔتَِباَ٪ ب٩َِ ٣َاٟ ٔ ب٩ِٔ اٟزَّبٔی ٩ًَِ ٣َِح٤ُوز إب 

 َ٤٠ِ ََّها َتُٜوُ٪ اٟوُّ ٥َ إ٧ٔ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َُّه  ٤ًَِى َوأ٧َ ِو٣َُه َوهَُو أَ َٗ یزُ َیُؤ٦ُّ  ِی١ُ َوأ٧ََا َرُج١ْ ََرٔ ٤ََِْٟطُ َواٟشَّ ُة َوا

َِٟبََرٔ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ا ًَ َّى اہللُ  َحاَء َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ اى  ا٢َ أَی٩َِ تُٔحبُّ أَِ٪ ََٓؼ١ِّ َیا َرُسو٢َ اہللٔ فٔی بَِیًٔی ٣َکَا٧ّا أَتَّدُٔذُه ٣َُؼل َ٘ َٓ  ٥َ

َّى اہللُ  َّى ٓٔیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل َِِِٟیٔت  ٔلَى ٣َکَإ٪ ٩ِ٣ٔ ا أََطاَر إ َٓ  َٝ َٟ َِّی   ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  أَُػل

اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، ناکل، احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، انب اہشب، ومحمدنب رعیب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ابتعؿ نب 

ےھت اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای  ناکل اینپ وقؾ یک اناتم رفناای رکےت ےھت افر فہ انانیب

وت  وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک یھبک ادنریھا اھچ اجات ےہ افر ابرش وہیت ےہ افر انےل یھب ےتلچ ںیہ۔ ںیم اکی انانیب صخش وہںر

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اکمؿ ںیم یسک ہگج امنز زپھ ںیل ںیم ایس ہگج امنز ادا رک ایل رکفں اگ۔ ہی ابت نس رک رضحت روسؽ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکمؿ ےک ادنر رشتفی الےئ افر اراشد رفناای ہک مت ولگ سک ہگج ےک ابرے ںیم وخاشہ رکےت وہ ہک رکمی 

ںیم اس ہگج رپ امنز ادا رکفں؟ اوہنں ےن اکمؿ ےک ادنر اکی ہگج یک اشندنیہ رفنایئ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہگج 

 رپ امنز ادا رفنایئ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، ناکل، احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، انب اہشب، ومحمدنب رعیب :  رافی

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

  

 ان ابغل ڑلاک اناتم رک اتکس ےہ ای ںیہن؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ڑلاک اناتم رک اتکس ےہ ای ںیہن؟ان ابغل 

     792    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣َّسوقی، حشين ب٩ ًلی، زائسة، سٔیا٪، ایوب ٤ًزو ب٩ س٤٠ہ :  راوی

 ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  وقٔیُّ َحسَّ ٤ََِِّٟسُ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣ُوَسی ب٩ُِ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  أَیُّوَب 



 

 

 ِٟ ٥َُّ٠ ٨ِ٣ُٔه٥ِ ا ٌَ ٨ََت َٓ َباُ٪  ِٛ ٠َِی٨َا اٟزُّ ًَ ا٢َ کَاَ٪ ی٤َُزُّ  َٗ َِٟحزِمٔیُّ  ٥ُِٜ َس٤َ٠ََة ا ا٢َ َٟٔیُؤ٣َّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  َتَى أَبٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ آَ٪  ُِقِ

 َ ث ِٛ َ ٥ُِٜ أ ا٢َ َٟٔیُؤ٣َّ َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َحاَء أَبٔی  َٓ آ٧ّا  ٥ِ رُقِ ُٛ ثَرُ ِٛ ِٛ أَ ٨َُُِٜٓت أَ ٨ََوزُوا  َٓ آ٧ّا  ٥ِ رُقِ ُٛ ثََره٥ُِ رُ

ُه٥ِ َوأ٧ََا اب٩ُِ ث٤ََأ٪ ٔس٨ٔيَن  ٨ُُِٜت أَُؤ٣ُّ َٓ آ٧ّا   رُقِ

ے رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےک اپس وساری رکےن 
ش
 

،ہ
سل

ومیس نب دبعارلنمح رسمفیق، نیسح نب یلع، زادئة، ایفسؿ، اویب رمعف نب 

ےھت وت ریمے فادل نادج دختم وبنی فاےل ولگ سگرا رکےت ےھت مہ ولگ اؿ ولوگں ےس رقآؿ رکمی یک التفت احلص ایک رکےت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولوگں یک فہ صخش اناتم رکے وج ہک رقآؿ 

ہیلع فآہل فملس ےن رکمی اک زایدہ ملع راتھک وہ۔ سج فتق ریمے فادل فاسپ آےئ وت اوہنں ےن ہی ایبؿ رفناای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

اراشد رفناای ےہ ہک فہ صخش اناتم رکے وج رقآؿ رکمی اک زایدہ ملع راتھک وہ رھپ ولوگں ےن داھکی وت بس ےس زایدہ ھجم وک رقآؿ رکمی 

 اید الکن۔ ںیم اؿ رضحات یک اناتم رکات راہ اس فتق ریمی رمع اسھٹ اسؽ یک یھت۔

 یلع، زادئة، ایفسؿ، اویب رمعف نب ہملسومیس نب دبعارلنمح رسمفیق، نیسح نب  :  رافی

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

  

 سج فتق اناؾ امنز زپاھےن ےک فاےطس ابرہ یک اجبن ےلکن وت اس فتق ولگ ڑھکے وہں

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فاےطس ابرہ یک اجبن ےلکن وت اس فتق ولگ ڑھکے وہں سج فتق اناؾ امنز زپاھےن ےک

     793    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ہی٥َ، ہظا٦ ب٩ ابو ًبساہلل و ححاد ب٩ ابو٤ًَا٪، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہ :  راوی

 َ٤ َِ ًَِبسٔ اہللٔ َوَححَّاُد ب٩ُِ أَبٔی ًُ ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ  ٕ َٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  اَ٪ 

َّى اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َتاَزَة  َٗ َّی َتَزِونٔی اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی  و٣ُوا َحً ُ٘ ََ ََل  َٓ ََلةٔ  ٥َ إَٔذا ٧ُوزَٔی ٠ٟٔؼَّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ



 

 

یلع نب رجح، مثیہ، اشہؾ نب اوب دبعاہلل ف اجحج نب اوبامثعؿ، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

امنز یک ریبکت رشفع وہ وت مت ولگ اس فتق کت ہن ڑھکے وہں ہک سج فتق یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق 

 کت مت ولگ ھجم وک ہن دھکی ول۔

 یلع نب رجح، مثیہ، اشہؾ نب اوب دبعاہلل ف اجحج نب اوبامثعؿ، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ :  رافی

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

  

 ارگ ریبکت وپری وہےن ےک دعب اناؾ وک وکیئ اکؾ شیپ آاجےئ؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ ریبکت وپری وہےن ےک دعب اناؾ وک وکیئ اکؾ شیپ آاجےئ؟

     794    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، اس٤ٌی١، ًبساٌٟزیز، ا٧ص :  راوی

ا٢َ أُٗٔی٤َِت  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ َّى اہللُ أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ََلةُ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل  اٟؼَّ

ِو٦ُ  َ٘ ِٟ َّی ٧َا٦َ ا ََلةٔ َحً ٔلَى اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ ٤َا  َٓ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َطٔیٌّ َٟٔزُج١ٕ 

زاید نب اویب، اامسلیع، دبعازعلسی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم امنز ےک فاےطس 

 ےس اکؿ ںیم وگتفگ رفنا رےہ ےھت۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریبکت زپیھ یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی صخش

 امنز زپےنھ ےک فاےطس ڑھکے ںیہن وہےئ یتح ہک ضعب رضحات وک دنین آیئگ۔

 زاید نب اویب، الیعمس، دبعازعلسی، اسن :  رافی

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

  



 

 

 سج فتق اناؾ امنز یک اناتم ےئلیک اینپ ہگج ڑھکا وہ اجےئ رھپ اس وک ملع وہ ہک اس اک فوض ںیہن ےہ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وہ اجےئ رھپ اس وک ملع وہ ہک اس اک فوض ںیہن ےہ سج فتق اناؾ امنز یک اناتم ےئلیک اینپ ہگج ڑھکا

     795    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٤ًَا٪ ب٩ سٌیس ب٩ َٛير، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، زہزی و اٟوٟیس، اوزاعی، زہزی، ابو س٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٤َاَ٪ ب٩ِٔ  َِ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُ ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َِٟؤٟیُس  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ َوا ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٔير َٛ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  َس

ُٔو َّٕ ا٨َّٟاُض ُػ َؼ َٓ ََلةُ  ا٢َ أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َد اِْلَِوَزاعٔیِّ  ُه٥ِ َوََخَ َّى اہللُ  َٓ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٍَ ا٢َ ٨٠َّٟٔأض ٣َکَا٥َُِٜ٧ ث٥َُّ َرَج َ٘ َٓ َتٔش١ِ  ِِ ٥ِ َي َٟ َُّه  ُه َذََکَ أ٧َ ا٦َ فٔی ٣َُؼَلَّ َٗ َّی إَٔذا  ٥َ َحً ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َٕ ٠َِی٨َا ی٨َِٔل ًَ َد  َِخَ َٓ ٔلَى بَِیتٔهٔ   إ

 ْٖ ُٔو َٓاَُِتَش١َ َو٧َِح٩ُ ُػ  َرأُِسُه 

دیعس نب ریثک، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی ف اولدیل، افزایع، زرہی، اوب ہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک امنز یک  رمعف نب امثعؿ نب

ریبکت وہیئ ولوگں ےن ںیفص انبںیئ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ ےلکن سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ 

 ہیلع فآہل فملس وک اید آای ہک ںیم ےن لسغ ںیہن ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہگج ڑھکے وہےئ اس فتق آپ یلص اہلل

ولوگں ےس رفناای ہک مت ولگ ایس ہگج رہھٹ اج اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اکمؿ ںیم رشتفی ےل ےئگ افر ابرہ لکن 

ین  کپ راہ اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لسغ رفناای سج فتق مہ آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک ےس اپ

 ولگ ںیفص انب رک ڑھکے وہےئ ےھت۔

 رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی ف اولدیل، افزایع، زرہی، اوب ہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 سج فتق اناؾ یسک ہگج اجےن ےگل وت یسک وک ہفیلخ رقمر رک اجان اچےئہ



 

 

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق اناؾ یسک ہگج اجےن ےگل وت یسک وک ہفیلخ رقمر رک اجان اچےئہ

     796    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسة، ح٤از ب٩ زیس، ابو حاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 ٕ ث٨ََا أَبُو َحاز٦ٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َاَها  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس ث٥َُّ َذََکَ ک٤َٔ٠َّة ٣َ از ٩ًَِ َح٤َّ ِبَسَة  ًَ ٕس کَاَ٪ َٗٔتا٢ْ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ َسِه١ُ ب٩ُِ َس َٗ

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ ِهَز ث٥َُّ أََتاه٥ُِ ُٟٔیِؼ٠َٔح بَِی٨َُه٥ِ بَيَِن بَىٔی  َّى اٟوُّ ََٓؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  َٝ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ َّ َذٟ َب٠َ َٓ  ٕٖ ِو ا٢َ ٟٔبََٔل٢ٕ یَا ًَ َٗ ث٥َُّ 

 َ ِت أ ا َحرَضَ َّ٤٠َ َٓ ٠ُِیَؼ١ِّ بٔا٨َّٟأض  َٓ ٤ُزِ أَبَا بََِکٕ  َٓ ٥َِٟ آٔت  َِرُ َو ٌَ ِٟ ٨ًَُِه بََٔل٢ُ إَٔذا َحرَضَ ا ا٢َ ْٔلَبٔی بََِکٕ َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ ذََّ٪ بََٔل٢ْ ث٥َُّ أَ

حَ  َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اہللُ  ََلةٔ ث٥َُّ َجاَء َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓسَخ١َ فٔی اٟؼَّ ٦َ أَبُو بََِکٕ  سَّ َ٘ َت َٓ  ٦ِ سَّ َ٘ ََ َٕ ا٦َ َخ٠ِ َٗ َّی  ُّٙ ا٨َّٟاَض َحً ١َ َيُظ ٌَ

ٔٔیَح ََل أَبٔی بََِکٕ َوَػ  ِؼ ا َرأَى أَبُو بََِکٕ اٟتَّ َّ٤٠َ َٓ ِٔٔت  ٥َِٟ ی٠ََِت  ٔ ََلة ِو٦ُ َوکَاَ٪ أَبُو بََِکٕ إَٔذا َزَخ١َ فٔی اٟؼَّ َ٘ ِٟ َح ا َت  َّٔ َٔ َت ِٟ ٨ًَُِه ا  ُٝ ی٤َُِش

َّ َو  ًَز ََٓح٤َٔس اہللَ   ٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیٔسه ًَ َّى اہللُ  َِٟیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َ إ أَِو٣َأ َٟهُ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  ِو٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ًَلَى  َج١َّ 

َّى اہللُ  َٝ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ا َرأَى ذَٟ َّ٤٠َ َٓ  َ
َتأََخَّ َٓ ًََِِ٘ٔیهٔ  ًَلَى  ى  ِهَِقَ َ٘ ِٟ ی أَبُو بََِکٕ ا َِ ِه ث٥َُّ ٣َ ـٔ َّى ا٣ِ ََٓؼل  ٦َ سَّ َ٘ ََ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َ٠َٓ ٥َِٟ َیُٜ بٔا٨َّٟأض  ا٢َ  َ٘ َٓ ِیَت  ـَ َٝ أَِ٪ ََل َتُٜوَ٪ ٣َ ِی َٟ ٔ َٝ إٔذِ أَِو٣َأُِت إ ٌَ ا٢َ َیا أَبَا بََِکٕ ٣َا ٨َ٣َ َٗ َضی َػََلَتُه  َٗ ا  َة ٤َّ َٓ َُٗحا ٩ِ َٔلب٩ِٔ أَبٔی 

ا٢َ ٨٠َّٟٔأض إَٔذا ٧َاب٥َُِٜ َشِیْء  َٗ ٥َ َو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ِح ا٨َِّٟشاءُ أَِ٪ َیُؤ٦َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِّٔ ُِٟیَؼ ِح اٟزَِّجا٢ُ َو ٠ُِیَشبِّ َٓ 

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اوب احزؾ، لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق و رمعف نب وعػ ںیم گنج وہیئگ ہی ربخ روسؽ رکمی یلص 

فر البؽ ےس رفناای اے البؽ! سج فتق اہلل ہیلع فآہل فملس کت چنہپ یئگ آپ امنز رہظ ادا رفنا رک اؿ ولوگں ےک اپس رشتفی ےل ےئگ ا

امنز رصع اک فتق رشفع وہ افر ںیم فاہں رپ ہن ںوچنہں وت مت اوبرکب ےس رعض رکان ہک فہ امنز یک اناتم رفناںیئ سپ سج فتق امنز رصع اک 

ڑبوھ نان ہچ اوبرکب آےگ  فتق وہایگ۔ البؽ ےن اذاؿ دی رھپ ریبکت زپیھ افر رضحت اوبرکب ےس اہک ہک مت امنز یک اناتم ےک فاےطس آےگ

یک رطػ ڑبھ ےئگ افر امنز اک آاغز رفنا دای سج فتق امنز یک ادتباء رفنا ےکچ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ 

رکب اک ہی اوصؽ افر ولوگں ےس آےگ ڑبھ رک اوبرکب یک ادتقاء ںیم امنز یک تین ابدنھ یل وت ولوگں ےن دکتس دانی رشفع رک دی رضحت اوب

اھت ہک سج فتق فہ امنز یک احتل ںیم وہےت ےھت وت فہ یسک یک اجبن وتہج ںیہن رفناےت ےھت رگم سج فتق اوہنں ےن داھکی وت روسؽ 



 

 

اک  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اہھت ےس ااشرہ رفناای ہک اینپ ہگج روہ افر امنز یک اناتم رکف وت رضحت اوبرکب ےن دخافدن دقفس

ہلل رکش ادا ایک۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہی رفناےن رپ ہک مت امنز زپاھ رھپ وفرا فہ ےھچیپ آےئگ۔ سج فتق روسؽ رکمی یلص ا

ہیلع فآہل فملس ےن داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ ڑبھ ےئگ افر امنز یک اناتم رفنایئ اس ےک دعب امنز ےس رفاتغ ےک دعب 

ناای اے اوبرکب سج فتق ںیم ےن اہمتری اجبن ااشرہ ایک اھت وت مت اینپ ہگج رپ امنز سک فہج ےس ںیہن زپاھےت رےہ۔ اوبرکب ےن رفناای رف

اوب احقہف ےک ڑلےک یک )ینعی ریمی( ہی اجمؽ ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اناتم رکے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےس رفناای ہک سج فتق مت ولوگں وک امنز یک احتل ںیم یسک مسق اک وکیئ احدہث شیپ آاجےئ وت رمدفں وک اچےیہ ہک ہہک ایل  فملس ےن ولوگں

 رکںی افر وخانیت وک اچےیہ ہک فہ دکتس دای رکںی۔

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اوب احزؾ، لہس نب دعس :  رافی

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

  

 اناؾ یک اابتع اک مکح

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ یک اابتع اک مکح

     797    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، اب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  یِّ  ٔ ًَلَى  اَّٟسَّ َم ٩ِ٣ٔ ََفَٕض  َ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َس َّى اہللُ  اہللٔ َػل

 َّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ََلَة  َضی اٟؼَّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ََلةُ  ِت اٟؼَّ َحرَضَ َٓ وزُو٧َُه  ٌُ ٠ًََِیهٔ َي ََٓسَخ٠ُوا  هٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ  ِّ٘ ٍَ ٔط َٛ إَٔذا َر َٓ ١ٌَٔ اِْل٣َٔا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ بٔهٔ  ٤َا ُج

وُٟوا َربَّ  ُ٘ َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ا٢َ َس٤ٔ َٗ اِسُحُسوا َوإَٔذا  َٓ وا َوإَٔذا َسَحَس  ٌُ َٓ اِر َٓ  ٍَ َٓ وا َوإَٔذا َر ٌُ َٛ اِر َِٟح٤ُِس َٓ َٝ ا َٟ  ٨َا 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ رکفٹ رپ اکی رمہبت وھگڑے انہد نب رسی، انب ہنییع، زرہی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

ےس رگ ےئگ وت احصہب رکاؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زماج رپیس ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ افر امنز اک فتق وہایگ سج فتق آپ 



 

 

ےہ ہک اس یک اتدعباری یک اجےئ افر سج فتق  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ےس رفاتغ رفنا یل وت اراشد رفناای اناؾ ایس فاےطس وہات
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 انہد نب رسی، انب ہنییع، زرہی، اسن :  رافی

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

  

 اس صخش یک ریپفی رکان وج اناؾ یک اابتع رک راہ وہ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اس صخش یک ریپفی رکان وج اناؾ یک اابتع رک راہ وہ

     798    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، جٌرفب٩ حیا٪، ابونرضة، ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ أَبٔی نَ  اَ٪  رَفٔ ب٩ِٔ َحیَّ ٌِ ٩ًَِ َج  ٔٞ ٤َُِٟباَر ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َة أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ رِضَ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس

َِٟیأَِت٥َّ  وا بٔی َو أَِت٤ُّ َٓ ٣ُوا  سَّ َ٘ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَى فٔی أَِػَحابٔهٔ َتأََخُّ ًَ َّى اہللُ  ِو٦ْ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٥ِ َوََل َیزَا٢ُ  ُٛ َس ٌِ ََ  ب٥ُِٜٔ ٩ِ٣َ 

 ًَ ه٥ُِ اہللُ  َ َّی یَُؤَخِّ وَ٪ َحً ُ
 زَّ َوَج١َّ َیَتأََخَّ

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، رفعجنب ایحؿ، اوبرضنة، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن اےنپ احصہب رکاؾ یک اجبن داھکی ہک فہ رضحات امنز ںیم ےھچیپ یک رطػ ڑھکے وہےت ںیہ )یلہپ فص ںیم ںیہن ڑھکے 

 فآہل فملس ےن رفناای مت ولگ آےگ یک رطػ ڑبوھ افر ریمی رفنارادداری رکف افر اہمترے دعب وج رضحات وہےت(۔ آپ یلص اہلل ہیلع

ںیہ فہ اہمتری اابتع رکںی افر ضعب ولگ اس مسق ےک ںیہ وج ہک امنز ںیم مت ولوگں ےس ےھچیپ راہ رکںی ےگ اہیں کت ہک دخا اعتیل یھب 

 اؿ وک ےھچیپ ڈاؽ دے اگ۔



 

 

 رصن، دبعاہلل نب ابمرک، رفعجنب ایحؿ، اوبرضنة، اوبدیعس دخریوسدی نب  :  رافی

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

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اس صخش یک ریپفی رکان وج اناؾ یک اابتع رک راہ وہ

     799    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل جزیزی، ابونرضہ :  راوی

َة ٧َِحَوهُ  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ 

 قب یک لثم رفاتی وقنمؽ ےہوسدی نب رصن، دبعاہلل رجریی، اوبرضنہ ےس یھب دحثی اس

 وسدی نب رصن، دبعاہلل رجریی، اوبرضنہ :  رافی

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

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اس صخش یک ریپفی رکان وج اناؾ یک اابتع رک راہ وہ

     800    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ٣وسٰی ب٩ ابوًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَبٔی  َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ثَىٔی أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َٗ ُت ًَُِِیَس اہللٔ ب٩َِ  َة  ٌِ َس٤ٔ

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ََزَ  ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِها أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ُث  ِبٔس اہللٔ یَُحسِّ َِٟت  ًَ ا َٗ َِّی بٔا٨َّٟأض  أَبَا بََِکٕ أَِ٪ ُيَؼل



 

 

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ أَبٔی بََِکٕ  َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِّی بٔا٨َّٟأض َوا٨َّٟاُض َخ٠ِ أًّسا َوأَبُو بََِکٕ ُيَؼل َٗ َّی  ََٓؼل  بَيَِن یََسِی أَبٔی بََِکٕ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

عی

ومحمدنب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، ومٰیس نب اوباعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 امنز یک اناتم رفناےن اک مکح رفناای وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اوبرکب فملس ےن رضحت اوبرکب دصقی وک

دصقی ےک اسےنم ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز اناتم رفنا رےہ ےھت افر رضحت اوبرکب دصقی ولوگں وک امنز زپاھ 

 دتقاء ںیم امنز ادا رفنا رےہ ےھت۔رےہ ےھت افر امتؾ رضحات رضحت اوبرکب دصقی یک ا

ھا   :  رافی

 

عی

 ومحمدنب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، ومٰیس نب اوباعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 یک اابتع رک راہ وہ اس صخش یک ریپفی رکان وج اناؾ

     801    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ ٓـاٟة ب٩ ابزاہی٥، یحٌی يٌىی اب٩ یحٌی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤یسرواسی، ابوزبير، جابز :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ىٔی اب٩َِ َیِحٌَی  ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی َي ا٢َ َحسَّ َٗ ََٟة ب٩ِٔ إبَِزاهٔی٥َ  ا ـَ َٓ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ح٤َُِیُس ب٩ُِ 

َّی ب٨َٔا َر  ا٢َ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ أَبٔیهٔ  هُ ح٤َُِیٕس اٟزَُّوأسیُّ  َٔ ِهَز َوأَبُو بََِکٕ َخ٠ِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟوُّ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َ ُٕ اِْل٣َٔا٦ٔ إَٔذا ک ٔ ٨َا٣َِوٗ ٌُ ََّر أَبُو بََِکٕ ُيِش٤ٔ ب َٛ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََّر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ب َٛ إَٔذا  َٓ ََ ٔ ُٖ فٔی ذَٟ  ا٧ُوا ثَََلثَّة َوأَلِختََٔل

 نب اربامیہ، ییحی ینعی انب ییحی، دیمح نب دبعارلنمح نب دیمحرفایس، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ دیبع 

 

اہلل نب اضفلة

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ یک اناتم رفنایئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ رضحت اوبرکب دصقی ےھت سج 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریبکت زپےتھ مہ ولوگں وک انسےن ےک فاےطس )وت مہ ولگ رضحت اوبرکب یک اابتع  فتق رضحت روسؽ رکمی

 رکےت( افر رضحت اوبرکب دصقی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اابتع رکےت۔



 

 

 نب اربامیہ، ییحی ینعی انب ییحی، دیمح نب دبعارلنمح نب  :  رافی

 

 دیمحرفایس، اوبزریب، اجربدیبعاہلل نب اضفلة

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

  

 سج فتق نیت آدیم وموجد وہں وت دتقمی افر اناؾ سک رطػ ڑھکے وہں؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ڑھکے وہں؟سج فتق نیت آدیم وموجد وہں وت دتقمی افر اناؾ سک رطػ 

     802    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًِیسالٜوفی، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ہارو٪ ب٩ ٨ًترة، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، اسوز، ٤٘٠ًہ :  راوی

٩ًَِ َهاُروَ٪ ب٩ِٔ  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ ًَُِِیٕس اِلُٜوفٔیُّ  ٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اِْلَِسَوز  ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز ًَ  ٩ًَِ ٨ًَِتََرَة 

٩ًَِ َو  َّهُ َسَیُٜوُ٪ أ٣ََُزاُئ َيِظَت٠ُِٔوَ٪  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٕ ا٨ََّٟهارٔ  ًَِبٔس اہللٔ نِٔؼ ًَلَی  اََل َزَخ٨َ٠ِا  َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ تَٔها ث٥َُّ َو ِٗ ََٓؼ٠ُّوا َٟٔو ََلةٔ  ٔت اٟؼَّ ِٗ

َّی بَ  ََٓؼل ا٦َ  َٗ ١َ ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٜذا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َه َ٘ َٓ  ِیىٔی َوبَِی٨َهُ 

دمحم نب دیبعاوکلیف، دمحم نب لیضف، اہرفؿ نب رتنعة، دبعارلنمح نب اوسد، اوسد، ب ہمق ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت دبعاہلل نب 

اوہنں ےن رفناای ہک فہ دفر زندکی ےہ سج فتق نادلار ولگ امنز ےک فتق دفرسے  دوعسد یک دختم ںیم دفرہپ ےک فتق ےچنہپ۔

اکومں ںیم وغشمؽ رںیہ ےگ وت مت ولگ اےنپ فتق رپ امنز ادا رکان رھپ رضحت دبعاہلل نب دوعسد ڑھکے وہ ےئگ افر رضحت ب ہمق افر 

ںیم ےن انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس  رضحت اوسد ےک درایمؿ ںیم ڑھکے وہ رک امنز ادا رفنایئ اس ےک دعب رفناای

 رطہقی ےس لمع رفناےت وہےئ داھکی ےہ۔

 دمحم نب دیبعاوکلیف، دمحم نب لیضف، اہرفؿ نب رتنعة، دبعارلنمح نب اوسد، اوسد، ب ہمق :  رافی

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

  



 

 

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق نیت آدیم وموجد وہں وت دتقمی افر اناؾ سک رطػ ڑھکے وہں؟

     803    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساہلل، زیسب٩ حباب، ا٠ٓح ب٩ سٌیس، بزیسة ب٩ سٔیا٪ ب٩ َفوة اس٠یم، َُل٦، ٣شٌوز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٠َُح ب٩ُِ َس ِٓ ث٨ََا أَ ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ِبَسةُ ب٩ُِ  ًَ َیاَ٪ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا  ِٔ ث٨ََا بَُزیَِسةُ ب٩ُِ ُس َحسَّ

ا٢َ ٣َزَّ بٔی َ٘ َٓ وْز  ٌُ َٟهُ ٣َِش ا٢ُ  َ٘ هٔ ُي ٩ًَِ ََُُل٦ٕ َٟٔحسِّ َوَة اِْلَِس٠َیٔمُّ  ا٢َ لٔی أَبُو بََِکٕ  ََفِ َ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو بََِکٕ  َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ ٕ َوَزٟ َِٟی٨َا بٔزَاز ٔ ِث إ ٌَ ٕ َویَِب ٌٔير ََ ًَلَی  َُٟه یَِح٨َ٠ِٔ٤ا   ١ِ ُ٘ َٓ ىٔی ٣َِوََلُه  ٌِ وزُ ائِٔت أَبَا َت٤ٔی٥ٕ َي ٌُ ٔلَی ٣َِوََلَی َیا ٣َِش حٔئُِت إ َٓ ٨َا  ُّٟ ی١ٕ یَُس

ِت اٟؼَّ  ٙٔ َوَحرَضَ ی ٔ أئ اْٟطَّ َٔ ٠ُِت آُخُذ بٔه٥ِٔ فٔی إِٔخ ٌَ َح َٓ َٟبَٕن  ٕ َوَوكِٕب ٩ِ٣ٔ  ٌٔير َث ٣َعٔی بَٔب ٌَ َب َٓ أَِخبَرِتُُه  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ َ٘ َٓ ََلةُ 

 ٔ ُِٓت اِْل ِس َْعَ َٗ ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔهٔ َو ا٦َ أَبُو بََِکٕ  َٗ ِّی َو ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل ًَ َّی اہللُ  ٍَ َػل َٓ َس َٓ ُه٤َا  َٔ ٤ُِت َخ٠ِ ُ٘ َٓ حٔئُِت  َٓ ُه٤َا  ٌَ ِسََل٦َ َوأ٧ََا ٣َ

 ُ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب ا٢َ أَبُو  َٗ ُه  َٔ ٨َ٤ِا َخ٠ِ ُ٘ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َػِسرٔ أَبٔی بََِکٕ  ًَ َّی اہللُ  ؤیِّ فٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ِٟ َِٟیَص بٔا َزیَِسةُ َهَذا 

َِٟحٔسیٔث   ا

اہلل، زدینب ةحب، احلف نب دیعس، ربدیة نب ایفسؿ نب رففة ایملس، الغؾ، دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اسےنم ےس دبعة نب دبع 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب ریض اہلل ہنع سگرے۔ اوبرکب ےن ھجم ےس رفناای مت اےنپ آاق اوبمیمت یک دختم 

وک اکی افٹن وساری ےک فاےطس دے دف اسناؿ رفس یھب دے دف افر راہتس یک رربہی رکےن ےک ںیم اجؤ افر اؿ ےس رعض رکف ہک مہ 

فاےطس اکی صخش یھب دے دف وج ہک مہ وک دمہنی ونمرہ اک راہتس التب دے نان ہچ ںیم اےنپ آاق یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس اہک 

 ںیم اؿ وک ےل رک  ہیف راوتسں ےس رفاہن وہایگ )ات ہک رشمنیک اوہنں ےن ریمے اسھت اکی افٹن افر دفدھ یک اکی کشم یجیھب رھپ

وک ریمی رسرگیم اک ملع ہن وہ ےکس( افر اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داںیئ اجبن ڑھکے وہےئ افر اس 

ےک اسھت اس فہج ےس یھب احرض وہا افر دفونں  زناہن ںیم ںیم ذمبہ االسؾ ےس فافق وہایگ اھت افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

افر ےک درایمؿ ںیم ڑھکا وہایگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےک ہنیس رپ اہھت نارا افر فہ ےھچیپ ےلچ 

 اس ےک دعب مہ دفونں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہےئگ۔



 

 

 اہلل، زدینب ةحب، احلف نب دیعس، ربدیة نب ایفسؿ نب رففة ایملس، الغؾ، دوعسددبعة نب دبع :  رافی

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

  

 ارگ نیت ااخشص افر اکی وعرت وہ وت سک رطح ڑھکے وہں؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ص افر اکی وعرت وہ وت سک رطح ڑھکے وہں؟ارگ نیت ااخش

     804    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ًَِت أَِخبََر٧َا  ََٜة َز َتُه ٠َ٣ُِی َٕ أَ٪َّ َجسَّ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة 

َْٓٔلَُػ  ُٗو٣ُوا  ا٢َ  َٗ أَک١ََ ٨ِ٣ُٔه ث٥َُّ  َٓ َٟهُ  ِتهُ  ٌَ ِس َػ٨َ َٗ ا٦ٕ  ٌَ ٥َ َٟٔل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔلَی َحٔؼير ٤ُِت إ ُ٘ َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ َِّی َل٥ُِٜ  ل

 َ٨َٟ ِٔ َٔ ٥َ َوَػ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِحُتُه ب٤َٔإئ  ـَ ٨َ َٓ ِس اِسَوزَّ ٩ِ٣ٔ كُو٢ٔ ٣َا ُٟبَٔص  َٗ َِٟیتٔی٥ُ َوَرائَُه ا  ُت أ٧ََا َوا

إَٔذا کَا٧ُوا َرُج٠َئِن َو  َٓ َتئِن ث٥َُّ اِنََرَ ٌَ ِٛ ٨َا َر َٟ َّی  ََٓؼل ُحوُز ٩ِ٣ٔ َوَرائ٨َٔا  ٌَ ِٟ  ا٣َِزأََتئِن َوا

ی کہ ےن رضحت 
مل
ہبیتق نب دیعس، ناکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اؿ یک دادی رتحمہم رضحت 

ےطس فاروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اھکان انتفؽ رفناےن ےک فاےطس دوعت دی وج اھکان اوہنں ےن ایتر رفناای اھت فہ اھکان اھکےن ےک 

ؤ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک البای۔ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اھکان انتفؽ رفناای رھپ رفناای مت ڑھکے وہ اج

اپین ےس مت وک امنز زپاھؤں۔ رضحت اسن ےن رفناای ہک ںیم ااھٹ افر اکی وبرای وج ہک زنیم رپ اھچبےت اھچبےت ایسہ وہ اکچ اھت اس وک ںیم ےن 

دوھای۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئگ افر ںیم افر اکی میتی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھت افر 

 فہ وبڑیھ اخوتؿ یھب ےھچیپ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک ادا رفنایئ افر السؾ ریھپا۔

 ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، اسن نب ناکلہبیتق نب دیعس، ناکل،  :  رافی



 

 

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

  

 سج فتق دف رمد افر دف وخانیت وہں وت سک رطہقی ےس فص انبیئ اجےئ؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک رطہقی ےس فص انبیئ اجےئ؟ سج فتق دف رمد افر دف وخانیت وہں وت

     805    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، س٠امی٪ ب٩ ٣ِيرة، ثابت، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 َ ٩ًَِ ث ٤ُِِٟٔيَرةٔ  َ٪ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٠َِی٨َا أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ًَ ا٢َ َزَخ١َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ابٕٔت 

ِٟیَ  ِّی َوا ٥َ َو٣َا هَُو إَٔلَّ أ٧ََا َوأُم ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ فٔی َُيِر َٗ َِّی ب٥ُِٜٔ  َْٓٔلَُػل ُٗو٣ُوا  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَٟٔی  ٕ َخا ا٦ تٔی٥ُ َوأ٦ُُّ رٔحَ

ِّی ب٨َٔا ََٓؼل ا٢َ  َٗ ٔت َػََلةٕ  ِٗ  َو

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، امیلسؿ نب ریغمة، باتب، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رپ رشتفی الےئ وت اس فتق وکیئ صخش فاہں وموجد ہن اھت نکیل ںیم افر ریمی فادلہ اکی میتی ڑلاک افر اؾ رحاؾ اکی رفز امہرے اکمؿ 

ریمی اخہل وموجد ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ڑھکے وہ اجؤ ںیم اہمترے اسھت امنز ادا رکفں اگ۔ اس فتق امنز اک 

 ہل فملس ےن امنز زپاھیئ )ربتک ےک فاےطس(۔فتق ہن اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، امیلسؿ نب ریغمة، باتب، اسن نب ناکل :  رافی

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

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخانیت وہں وت سک رطہقی ےس فص انبیئ اجےئ؟سج فتق دف رمد افر دف 



 

 

     806    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ ٣دتار، ٣وسٰی ب٩ ا٧ص، ا٧ص :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُث  ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣ُِدَتإر یَُحسِّ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ُط

َّی َرُس  ََٓؼل َُٟتُه  ُه َوَخا ٥َ َوأ٣ُُّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُّه کَاَ٪ هَُو َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص أ٧َ ٥َ أ٧ََٕص  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

حَ  ُه٤َآَ َٔ ََٟتهُ َخ٠ِ ُه َوَخا ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔهٔ َوأ٣َُّ ١َ أََنّشا  ٌَ 

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دبعاہلل نب اتخمر، ومٰیس نب اسن، اسن ےس رفاتی ےہ ہک فہ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اسن وک داںیئ اجبن ڑھکا ایک وموجد ےھت افر اؿ یک فادلہ رتحمہم افر اخہل اصہبح وموجد ںیھت وت آپ یلص اہلل

 افر فادلہ اصہبح افر اخہل وک اےنپ ےھچیپ ڑھکا ایک۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دبعاہلل نب اتخمر، ومٰیس نب اسن، اسن :  رافی

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

  

 سج فتق اکی ڑلاک افر اکی اخوتؿ وموجد وہ وت اناؾ وک سک ہگج ڑھکا وہان اچےئہ؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق اکی ڑلاک افر اکی اخوتؿ وموجد وہ وت اناؾ وک سک ہگج ڑھکا وہان اچےئہ؟

     807    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ححاد، اب٩ جزیخ، زیاز، ٗزًة، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی زٔیَ  َٗ ا٢َ  َٗ اْد  ث٨ََا َححَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ِیٕص أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ِبسٔ  ٌَ ٔ َة ٣َِولّی ٟ ًَ زَ َٗ اْز أَ٪َّ 

 َّ ٠ًََیِ أَِخبََرُه أ٧َ َّی اہللُ  ٔلَی َج٨ِٔب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض َػ٠َِّیُت إ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٣ََة ٣َِولَی اب٩ِٔ  ٍَ ًَِٔکٔ ًَائَٔظُة ُه َس٤ٔ هٔ َوَس٥ََّ٠ َو



 

 

ِّی ٣َ  ٥َ أَُػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َج٨ِٔب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َا َوأ٧ََا إ ٌَ ِّی ٣َ َؼل َُ ٨َا  َٔ هُ َخ٠ِ ٌَ 

، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی رفز رضحت روسؽ 

 

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اجحج، انب رججی، زاید، زقعة

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربارب ںیم امنز ادا یک افر رضحت اعہشئ دصہقی امہرے ےھچیپ ڑھکی ںیھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ا رفنایئ ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربارب ںیم اھت افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ادا رکات اجات ےن امنز اد

 اھت۔

، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اجحج، انب رججی، زاید، زقعة

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

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق اکی ڑلاک افر اکی اخوتؿ وموجد وہ وت اناؾ وک سک ہگج ڑھکا وہان اچےئہ؟

     808    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣دتار، ٣وسٰی ب٩ ا٧ص، ا٧ص٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، طٌبہ، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ٤ُِِٟدَتارٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٣ُوَسی ب٩ِٔ أ٧ََٕص 

٥َ َوبٔا٣ِ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی بٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َاَػل َٔ ٤َِٟزِأَةُ َخ٠ِ ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔهٔ َوا ا٣َىٔی  َٗ َ أ َٓ  َزأَةٕ ٩ِ٣ٔ أَهِلٔی 

رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، دبعاہلل نب اتخمر، ومٰیس نب اسن، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپاھےت فتق ھجم وک ریمے اسھت امنز ادا رفنایئ افر امہرے اکمؿ یک اکی اخوتؿ یھب وموجد یھت

 داںیئ اجبن ڑھکا رفناای افر اخوتؿ وک اےنپ ےھچیپ یک اجبن ڑھکا رفناای۔

 رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، دبعاہلل نب اتخمر، ومٰیس نب اسن، اسن :  رافی

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



 

 

  

 سج فتق اکی ڑلاک اناؾ ےک اسھت وموجد وہ وت سک ہگج اناؾ وک ڑھکا وہان اچےئہ؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

  اچےئہ؟سج فتق اکی ڑلاک اناؾ ےک اسھت وموجد وہ وت سک ہگج اناؾ وک ڑھکا وہان

     809    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة، ایوب، ًبساہلل ب٩ سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ِبٔس  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ًَبَّإض أَِخبََر٧َا َي ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر اہللٔ ب٩ِٔ َس

 ُ٘ َٓ ِی١ٔ  ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ٥َ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَٟٔی ٣َِی٤ُو٧ََة  ا٢َ بٔتُّ ٨ًَِٔس َخا ََٜذا َٗ ا٢َ بٔی َه َ٘ َٓ ٩ًَِ ٔط٤َأٟهٔ  ٤ُِت 

 َ أ َٓ أََخَذ بَٔزأِٔسی  ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔهٔ َٓ ا٣َىٔی  َٗ 

، اویب، دبعاہلل نب دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رات ںیم رضحت ومیمہن 

 

وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

آہل ےک رھگ رپ راہ وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ ںیھت رات ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

فملس امنز زپےنھ ےک فاےطس دیبار وہےئ ںیم یھب اسھت ںیم اھٹ ایگ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہا آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما رس ڑکپ رک ھجم وک داںیئ اجبن ڑھکا رک ایل۔

، اویب، دبعاہلل نب دیعس :  رافی

 

 نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ ےک رقبی نک ولگ ڑھکے وہں افر اؿ ےک رقبی وکؿ وہں؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ ےک رقبی نک ولگ ڑھکے وہں افر اؿ ےک رقبی وکؿ وہں؟



 

 

     810    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارة ب٩ ٤ًير، ابو٤ٌ٣ز، ابو٣شٌوز :  راوی

 ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ یِّ  ٔ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ  أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش

و٢ُ  ُ٘ ٔ َوَي ََلة ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ی٤ََِشُح ٨َ٣َا٨ََِٔٛا فٔی اٟؼَّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُُٗوب٥ُُِٜ َٟٔی٠َٔیىِّی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أُوُٟو اِْلَِحََل٦ٔ اہللٔ َػل  َٕ ٔ َتِدَت٠ َٓ ُٔوا  ٔ ََل َتِدَت٠

َِٟیِو٦َ أََطسُّ اِختََٔل  أْمُتَْن ا َٓ  ٕ وز ٌُ ا٢َ أَبُو ٣َِش َٗ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُه٥ِ  َّٟٔذی٩َ َی٠ُو٧َُه٥ِ ث٥َُّ ا ٤َ َوا٨َُّٟهی ث٥َُّ ا ٌِ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَبُو ٣َ ا٢َ أَبُو  َٗ ا  ّٓ ٕ ز

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسِدبََرةَ   اِس٤ُُه 

انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، امعرة نب ریمع، اوبرمعم، اوبدوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں 

آےگ ےھچیپ یک اجبن ہن ےک ومڈنوھں رپ اہھت ریھپےت ےھت احبتل امنز افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک مت ولگ 

ڑھکے وہں فرہن مت ولوگں ےک ولقب ںیم االتخػ دیپا وہ اجےئ اگ افر ریمے رقبی )یلہپ فص ںیم( فہ رضحات رںیہ ےگ وج ہک 

لقع دنم ںیہ )ھجمس وبھج فاےل الہ ملع افر رمعم ولگ( رھپ فہ ولگ رںیہ ےگ وج ہک اؿ ےس زندکی ںیہ۔ اس ےک دعب فہ ولگ وج اؿ 

 ۔ اوبدوعسد ےن اہک آج ےک دؿ مت ولوگں ںیم االتخػ دیپا وہایگ ےہ۔ےس زندکی ںیہ

 انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، امعرة نب ریمع، اوبرمعم، اوبدوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ ےک رقبی نک ولگ ڑھکے وہں افر اؿ ےک رقبی وکؿ وہں؟

     811    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًلی ب٩ ٣٘س٦، یوسٕ ب٩ يٌ٘وب، تییم ابو٣ح٠ز، ٗیص ب٩ ًباز :  راوی

 َّ ا٢َ أَِخبََرنٔی اٟت َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ُٕ ب٩ُِ َي ث٨ََا یُوُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٦ سَّ َ٘ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ٣ُ ُس ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ِیٔص أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی ٣ِٔح٠َز ِییٔمُّ 



 

 

َحَبَذنٔی َرُج١ْ  َٓ  ٔ ٦ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ِّٕ ا ٤َِِٟشحٔٔس فٔی اٟؼَّ ا٢َ بَِی٨َا أ٧ََا فٔی ا َٗ  ٕ َواہللٔ ٣َا  ب٩ٔ ًَُباز َٓ امٔی  َ٘ ا٦َ ٣َ َٗ انٔی َو ٨َحَّ َٓ ٩ِ٣ٔ َخ٠ِفٔی َجِبَذّة 

ًَهِ  ًَی ََل َيُشِؤَک اہللُ إٔ٪َّ َهَذا  َٓ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ٕب  ٌِ َٛ إَٔذا هَُو أُبَیُّ ب٩ُِ  َٓ  َٖ ا اِنََرَ َّ٤٠ََٓ ٠ُِت َػََلتٔی  َ٘ ٠َِیهٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  ْس ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

َِٟی٨َا ٔ ٥َ إ ا٢َ َواہللٔ  َوَس٠َّ َٗ َبةٔ ثَََلثّا ث٥َُّ  ٌِ َٜ سٔ َوَربِّ اِل َ٘ ٌُ ِٟ ََ أَه١ُِ ا ا٢َ َه٠َ َ٘ َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة  َب١َ ا ِ٘ ٩ِٜٔ أَِ٪ ٠َ٧َٔیهُ ث٥َُّ اِسَت ٠َِیه٥ِٔ آَسی َوَل ًَ  ٣َا 

ا٢َ اِْل٣َُزَ  َٗ ٔس  َ٘ ٌُ ِٟ ىٔی بٔأَه١ِٔ ا ٌِ وَب ٣َا َي ُ٘ ٌِ ٠ُُِٗت یَا أَبَا َي ًَلَی ٩ِ٣َ أََؿ٠ُّوا   اُئ آَسی 

ر، سیق نب ابعد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دجسم ےک ادنر یلہپ فص ںیم اھت ہک 

 

ز
ح ل
م

دمحم نب رمع نب یلع نب دقمؾ، ویفس نب وقعیب، یمیت اوب

 اس دفراؿ اکی آدیم ےن ھجم وک ےھچیپ یک اجبن ڑکپ ایل افر ڑکپ رک ینپ رطػ چنیھک ایل افر وخد فہ صخش ریمی ہگج ڑھکا وہایگ وت دخا یک مسق

وک امنز ںیم )ہصغ یک فہج ےس( وہےن اک دایھؿ افر ااسحس یہ ںیہن راہ۔ سج فتق ںیم امنز ےس افرغ وہایگ وت ہتپ الچ ہک فہ صخش ھجم 

رضحت ایب نب بعک ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک اے ونوجاؿ صخش!دخافدن دقفس مت وک رجن ف مغ ںیم التبم ہن رکے۔ ہی روسؽ رکمی یلص 

 ےہ ہک مہ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی رںیہ اس ےک دعب اخہن ہبعک یک اجبن رہچہ اونر رک اہلل ہیلع فآہل فملس یک فتیص

ےک اراشد رفناای ہک اخہن ہبعک ےک رپفرداگر یک مسق الہ دقع ینعی رمکحاؿ ولگ سج فتق امنز اک اامتہؾ رکےت افر ولگ امنز یک وفصں اک 

نیت رمہبت ایس رطح اراشد رفناےن ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخا یک دایھؿ رےتھک ےھت فہ ولگ فافت رک ےئگ۔ 

مسق ھجم وک اس اک اوسفس ںیہن ےہ اوسفس وت اؿ ولوگں رپ ےہ ہک وہنجں ےن دفرسفں وک ارماہ ایک۔ ںیم ےن درایتف ایک ہک اے 

 افر ناؽ دار ولگ۔ اوبوقعیب! الہ دقع ےس ایک رماد ےہ؟ وت اوہنں ےن وجاب دای ہک احمک

ر، سیق نب ابعد :  رافی

 

ز
ح ل
م

 دمحم نب رمع نب یلع نب دقمؾ، ویفس نب وقعیب، یمیت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ ےک ےنلکن ےس ےلہپ ںیفص دیسیھ رک انیل

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ناؾ ےک ےنلکن ےس ےلہپ ںیفص دیسیھ رک انیلا

     812    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َّهُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  یُو٧َُص 

َِٟی٨َا َرُسو٢ُ  ٔ َد إ ِب١َ أَِ٪ یَِِخُ َٗ  ُٖ ُٔو َِٟت اٟؼُّ سِّ ٌُ َٓ ٨َ٤ِا  ُ٘ َٓ ََلةُ  و٢ُ أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ ُ٘ ٍَ أَبَا هَُزیَِزَة َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َس٤ٔ َّی اہللُ  ٥َ اہللٔ َػل

اِنََرَ  َٓ َِّر  َٜب ُ ِب١َ أَِ٪ ی َٗ ُه  ا٦َ فٔی ٣َُؼَلَّ َٗ َّی إَٔذا  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  أََتا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ِ٠َ ٧َز٢َِ َٓ َٓ ٨ََٟا ٣َکَا٥َُِٜ٧  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٖ

ُٕ َرأُِسهُ ٣َاّئ  ِس اَُِتَش١َ ی٨َُِل َٗ َِٟی٨َا  ٔ َد إ َّی ََخَ َّی َٗٔیا٣ّا ٨َِ٧َتٔوزُُه َحً ََّر َوَػل َٜب َٓ 

دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ، رفناےت ںیہ ہک اکی رمہبت ریبکت زپیھ یئگ افر 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رشتفی الےن ےس لبق یہ وفصػ وک کیھٹ رک ایل ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی 

یلصم رپ ڑھکے وہ رک ریبکت زپےنھ یہ فاےل ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رخ ومڑا افر رفناای مت ولگ اینپ اینپ  ےنپالےئ ا

ہگج ڑھکے روہمہ ولگ ڑھکے ڑھکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رظتنم رےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ رفنا رک 

  ےک ابولں ےس اپین  کپ راہ اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت زپیھ افر امنز ادا رفنایئ۔ےلکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ سک رطہقی ےس وفصں وک درتس رکے

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ سک رطہقی ےس وفصں وک درتس رکے

     813    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابواحوؾ، س٤اک، ن٤ٌا٪ ب٩ َظير :  راوی

ا٢َ کَا َٗ  ٕ ََٔظير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  َ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

أََََِرَ َرُجَّل َخارّٔجا َػ  َٓ َِٟ٘ٔساُح  ٦ُ ا وَّ َ٘ َُ ٤َا  َٛ  َٖ ُٔو و٦ُِّ اٟؼُّ َ٘ ٥َ يُ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِس َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ٘ ٠َ َٓ  ِّٕ ِسُرُه ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

٩َّ اہللُ بَيَِن ُوُجوه٥ُِٜٔ  َٔ ٔ َٟیَُداٟ ٥َُِٜٓ أَِو  ُٔو َُٟت٘ٔی٩٤َُّ ُػ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي  َوَس٠َّ

فملس وفصں ےک درایمؿ  ہبیتق نب دیعس، اوباوحص، امسک، امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

اکی اجبن ےس دفرسی اجبن اجای رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں ےک ومڈنوھں افر ونیسں رپ اہھت ریھپا 

رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناای رکےت ےھت ہک مت ولگ ابلکل االتخػ ہن رکف فرہن مت ولوگں ےک ولقب ںیم االتخػ دیپا 

ےئ اگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناای رکےت ےھت ہک دخافدن دقفس اینپ رتمح انزؽ رفناات ےہ افر رفط ے داع رفناےت ںیہ وہاج

 آےگ فایل فص فاولں یک فاےطس۔

 ہبیتق نب دیعس، اوباوحص، امسک، امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ سک رطہقی ےس وفصں وک درتس رکے

     814    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابواحوؾ، ٨٣ؼور، ك٠حہ ب٩ ٣َرٖ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوسحة، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ٣ََُرِّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ِوَسَحَة  ًَ  ب٩ِٔ 

 َٖ ُٔو ٥َ یََتَد١َُّ٠ اٟؼُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٔلَی ٧َاحَٔیٕة ی٤ََِشُح ٨َ٣َا٨ََِٔٛا  ا ٩ِ٣ٔ ٧َاحَٔیٕة إ

 َ ًَل وَ٪  ََٜتهُ يَُؼ٠ُّ ٔ و٢ُ إٔ٪َّ اہللَ َو٣َََلئ ُ٘ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ َوکَاَ٪ َي  َٕ ٔ َتِدَت٠ َٓ ُٔوا  ٔ و٢ُ ََل َتِدَت٠ ُ٘ ٣َةٔ َوُػُسوَر٧َا َوَي سِّ َ٘ ٤َُِٟت ٖٔ ا ُٔو  ی اٟؼُّ

، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی ہبیتق نب دیعس، اوباوحص، وصنمر، ہحلط نب رصمػ، دبع

 

ة
ح 
ش
ارلنمح نب وع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز یک وفصں ےک درایمؿ ادرھ ادرھ رشتفی ےل اجےت افر امہرے ومڈنوھں افر ونیسں رپ اہھت ریھپےت 

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ےھت افر اراشد رفناےت مت ولگ االتخػ ہن رکف فرہن مت ولوگں ںیم االتخػ دیپا وہاجےئ اگ



 

 

 ہک دخافدن دقفس اینپ رتمح انزؽ رفناات ےہ افر رفط ے آےگ یک فص فاےل امنزویں ےک ےئل داع ناےتگن ںیہ۔

، رباء نب اعزب :  رافی

 

ة
ح 
ش
 ہبیتق نب دیعس، اوباوحص، وصنمر، ہحلط نب رصمػ، دبعارلنمح نب وع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق اناؾ آےگ یک اجبن ڑبےھ وت فص وک ربارب رکےن ےک فاےطس ایک انہک اچےئہ؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق اناؾ آےگ یک اجبن ڑبےھ وت فص وک ربارب رکےن ےک فاےطس ایک انہک اچےئہ؟

     815    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َرشب٩ خاٟس ًشَکی، ٨ُسر، طٌبہ، س٠امی٪، ٤ًارة ب٩ ٤ًير، ابو٤ٌ٣ز، ابو٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ًُ   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ  ِشََکٔ ٌَ ِٟ ًَ أَِخبََر٧َا َرِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس ا  ٕ ٩ًَِ أَبٔی ٤َيِر  ٕ ٤َز ٌِ ٩ِ أَبٔی ٣َ

و٢ُ اِسَتُووا َوََل َتِدتَ  ُ٘ ٨َا َوَي َ٘ ًََوأَ ٥َ ی٤ََِشُح  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ وز ٌُ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ ٣َِش  َٕ ٔ َتِدَت٠ َٓ ُٔوا  ٔ ٠

َّٟٔذی  َِٟی٠َٔیىِّی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أُوُٟو اِْلَِحََل٦ٔ َوا٨َُّٟهی ث٥َُّ ا و٢ُ اِسَتُوواَو ُ٘ ٥َِٜ ٣َزَّّة َي َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُه٤ِ  ٩َ ی٠َُو٧َُه٥ِ ث٥َُّ ا

رشبنب اخدل رکسعی، دنغر، ہبعش، امیلسؿ، امعرة نب ریمع، اوبرمعم، اوبدوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مکح رفناای رکےت ےھت ہک مت فآہل فملس مہ ولوگں ےک ومڈنوھں رپ افر ونیسں رپ اہھت ریھپا رکےت ےھت اف

ولگ ربارب وہاجؤ افر آےگ ےھچیپ ہن وہ فرہن مت ولوگں ےک ولقب ںیم االتخػ دیپا وہ اجےئ اگ افر ریمے ےس فہ ولگ رقبی رںیہ وج 

  ہک اؿ ےس زندکی ںیہ۔ہک ھجمس وبھج فاےل رضحات ںیہ رھپ فہ ولگ زندکی رںیہ وج ہک اس ےس زندکی ںیہ رھپ فہ ولگ وج

 رشبنب اخدل رکسعی، دنغر، ہبعش، امیلسؿ، امعرة نب ریمع، اوبرمعم، اوبدوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اناؾ ینتک ابر ہی ےہک ہک مت ولگ ربارب وہاجؤ؟

 ااحدثی اناتم ےک قلعتم :   ابب

 اناؾ ینتک ابر ہی ےہک ہک مت ولگ ربارب وہاجؤ؟

     816    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوبَک ب٩ ٧آٍ، بہزب٩ اسس، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ثابت، ا٧ص :  راوی

ا٢َ  َٗ ُ ب٩ُِ أََسٕس  ث٨ََا بَِهز ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ َّی اہللُ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ِٔ ٧َآ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ َحسَّ

 َٛ ٥ِ ٩ِ٣ٔ َخ٠ِفٔی  ُٛ ِّی َْلََرا ٔن ٔ إ ٔسی بَٔیٔسه ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ و٢ُ اِسَتُووا اِسَتُووا اِسَتُووا  ُ٘ ٥ِ ٩ِ٣ٔ بَئِن یََسیَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َي ُٛ  ٤َا أََرا

 نب انعف، زہبنب ادس، امحدنب ہملس، باتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناای اوبرکب

رکےت ےھت مت ولگ ربارب وہاجؤ مت ولگ ربارب وہاجؤ مت ولگ ربارب وہاجؤ۔ دخا یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم مت ولوگں 

 ےھچیپ یک اجبن ےس ہک سج رطہقی ےس ہک ںیم مت وک آےگ یک اجبن ےس داتھکی وہں۔وک اس رطہقی ےس داتھکی وہں 

 اوبرکب نب انعف، زہبنب ادس، امحدنب ہملس، باتب، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دالےئ افر ولوگں وک الم رک ڑھکے وہےن یک دہاتی رکے اناؾ ولوگں وک ںیفص درتس رک ےن یک وتہج

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ ولوگں وک ںیفص درتس رک ےن یک وتہج دالےئ افر ولوگں وک الم رک ڑھکے وہےن یک دہاتی رکے

     817    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ح٤یس، ا٧صًلی ب٩ ححز،  :  راوی



 

 

٠َیِ  ًَ َب١َ  ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٨ًَِهُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٌٔی١ُ  ٕ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ِّ َٜب ُ ِب١َ أَِ٪ ی َٗ ََلةٔ  ٔلَی اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ ٥َ بَٔوِجهٔهٔ حٔيَن  ٥ِ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ َهِهزٔیَوَس٠َّ ُٛ ِّی أََرا إٔن َٓ وا  ٥ُِٜ َوَتَزاػُّ َٓ ُٔو ا٢َ أَٗٔی٤ُوا ُػ َ٘ َٓ  َر 

یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز زپےنھ ےئلیک ڑھکے 

رھپ اراشد رفناای ہک مت ولگ اینپ ںیفص ربارب رکف )افر مت ولگ لم رک  وہےت وت مہ ولوگں یک اجبن ریبکت رحتہمی ےس لبق وتمہج وہےت

 ڑھکے وہاجؤ( اس ےئل ہک ںیم مت ولوگں وک ےھچیپ یک اجبن داتھکی وہں۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ ولوگں وک ںیفص درتس رک ےن یک وتہج دالےئ افر ولوگں وک الم رک ڑھکے وہےن یک دہاتی رکے

     818    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک ٣ِخمی، ابوہظا٦، ابا٪، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

ث٨ََا أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو هَٔظا٦ ا٢َ َحسَّ َٗ مٔیُّ  ٤َُِِٟخِّ ٤َُِٟباَرٔک ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ بَاُ٪ 

وا ُػ  ا٢َ َراػُّ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ث٨ََا أ٧ََْص أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ُص َحسَّ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ  ٔٚ ٨ًَِا َ ارٔبُوا بَِی٨ََها َوَحاذُوا بٔاِْل َٗ ٥ُِٜ َو َٓ ُٔو

 ُٖ َِٟحَذ ََّها ا أ٧َ َٛ  ِّٕ َیاكٔيَن َتِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ َخ١ٔ٠َ اٟؼَّ ِّی َْلََری اٟظَّ ٔن ٔ إ ٕس بَٔیٔسه  ٣َُح٤َّ

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، اوباشہؾ، اابؿ، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روس

اراشد رفناای مت ولگ وفصں وک الم وہا راھک رکف افر مت ولگ ںیفص رقبی )رقبی( ڑھکی رکف افر درایمؿ ںیم اس دقر افہلص ہن روھک 

ؿ دفرسی فص ڑھکی وہاجےئ دخا یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک ںیم اطیشؿ وک داتھکی وہں ہک فہ وفصں ےک درایم

 دالخ وہاجات )افر ااسی اتگل ےہ ہک( وگای ہک فہ اکےل رگن اک رکبی اک ہچب ےہ۔



 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، اوباشہؾ، اابؿ، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دثیاناتم ےک قلعتم ااح :   ابب

 اناؾ ولوگں وک ںیفص درتس رک ےن یک وتہج دالےئ افر ولوگں وک الم رک ڑھکے وہےن یک دہاتی رکے

     819    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٓـی١ ب٩ ًیاق، ا٤ًع، ٣شیب ب٩ رآٍ، تی٤ی٥ ب٩ َطٓة، جابزب٩ س٤زة :  راوی

ا َٗ ُٗتَِیَبُة  ِی١ُ ب٩ُِ ًَٔیإق أَِخبََر٧َا  ـَ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ٔ ب٩ِٔ  ٢َ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز َة  َٓ ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٔ ب٩ِٔ ََطَ  ٍٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ َرآ ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ ا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل

 ِٟ ُّٕ ا ُؼ ََ ٤َا  َٛ وَ٪  ُّٔ ُؼ ََ ا٢َ أَََل  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َد إ ا٢َ ََخَ َٗ َٕ َس٤َُزَة  ِی َٛ اُٟوا َو َٗ َُٜة ٨ًَِٔس َربِّه٥ِٔ  ٔ ٤َََلئ

 ِّٕ وَ٪ فٔی اٟؼَّ ٢َ ث٥َُّ َیتََراػُّ َّٕ اِْلَوَّ وَ٪ اٟؼَّ ا٢َ یُت٤ُّٔ َٗ َُٜة ٨ًَِٔس َربِّه٥ِٔ  ٔ ٤َََِٟلئ ُّٕ ا ُؼ ََ 

، اجربنب رمسة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص

 

، نب رطفة
 

 می
ی

 

ب

 اہلل ہیلع ہبیتق، لیضف نب ایعض، اشمع، بیسم نب راعف، 

فآہل فملس مہ ولوگں ےک اپس رشتفی الےئ افر اراشد رفناای ہک مت ولگ رفوتشں یک رطح ےس دخافدن دقفس ےک اسےنم فص ںیہن 

ابدنےتھ وہ۔ ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفط ے سک رطہقی ےس اےنپ رپفرداگر ےک اسےنم فص 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک فہ لمکم رکےت ںیہ یلہپ فص وک )ینعی آےگ فایل فص وک( رھپ سج فتق فہ فص ابدنےتھ ںیہ؟ آپ یلص ا

 وپری وہاجیت ےہ وت رھپ فہ دفرسی فص انبےت ںیہ افر فص ےک ادنر لم رک ڑھکا وہےت ںیہ۔

، اجربنب رمسة :  رافی

 

، نب رطفة
 

 می
ی

 

ب

 ہبیتق، لیضف نب ایعض، اشمع، بیسم نب راعف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یلہپ فص یک دفرسی فص رپ تلیضف



 

 

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 یلہپ فص یک دفرسی فص رپ تلیضف

     820    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًَا٪ ح٤صی، َ٘یة، بحيرب٩ سٌس، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، جبيرب٩ نٔير، ْعباق ب٩ ساریہیحٌی ب٩  :  راوی

َسا ٌِ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َ ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ بَٔحير ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٟٔح٤ِٔصیُّ  ٤َاَ٪ ا َِ ٩ًَِ أَِخبََرنٔی َیِحٌَی ب٩ُِ ًُ  ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبيِر  ٪َ

ٌٔزِبَأق ب٩ِٔ َسارٔ ِٟ ٔ ا ان ََّ ًَلَی اٟ ٢ٔ ثَََلثّا َو ِّٕ اِْلَوَّ ًَلَی اٟؼَّ ِّی  ٥َ کَاَ٪ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ی َواحَٔسةّ یََة 

، ریحبنب دعس، اخدل نب دعماؿ، ریبجنب ریفن، رعابض نب اسرہی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

 می ة
ییحی نب امثعؿ یصمح، ت

 ہیلع فآہل فملس یلہپ فص ےک فاےطس نیت رمہبت داع نااگن رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرسی فص ےک فاےطس اکی اہلل

 رمہبت داع ناےتگن۔

، ریحبنب دعس، اخدل نب دعماؿ، ریبجنب ریفن، رعابض نب اسرہی :  رافی

 

 می ة
 ییحی نب امثعؿ یصمح، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےھچیپ فایل فص ےس قلعتم

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےھچیپ فایل فص ےس قلعتم

     821    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 خاٟس، سٌیس، ٗتازہ، ا٧صاس٤ٌی١ ب٩ ٣شٌوز،  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َخأٟٕس   ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َّی اہللُ  َػل



 

 

َّٟٔذی َی٠ٔیهٔ َوإِٔ٪ کَاَ٪ نَ  ٢َ ث٥َُّ ا َّٕ اِْلَوَّ وا اٟؼَّ ا٢َ أَت٤ُّٔ َٗ ٔ ٤َُِٟؤَخَّ ِّٕ ا ٠َِی٩ُِٜ فٔی اٟؼَّ َٓ ْؽ  ِ٘ 

الیعمس نب دوعسد، اخدل، دیعس، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ یلہپ فص 

فایل فص ںیم روہ )ہن ہک یلہپ فص وک لمکم رکف رھپ اس ےک دعب فایل فص وک لمکم رکف ارگ )اافتؼ ےس( ھچک یمک ابیق رہ اجےئ وت مت ےھچیپ 

 (ںیم

 الیعمس نب دوعسد، اخدل، دیعس، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش وفصں وک المےئ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش وفصں وک المےئ

     822    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ًیسی ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ٣ثروز، ًبساہلل ب٩ وہب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ابوزاہزیة، َٛير ب٩ ٣زة، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوهِٕب  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َثِرُوزٕ  َٔير َٛ  ٩ًَِ َّاهٔزٔیَّٔة  ٩ًَِ أَبٔی اٟز اؤَیَة ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٌَ ٣ُ

ا َوَػ  ٔا ا٢َ ٩ِ٣َ َوَػ١َ َػ َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ هُ اہللُ ٣ُزََّة  ٌَ َل َٗ ا  ٔا ٍَ َػ َل َٗ ٠َهُ اہللُ َو٩ِ٣َ 

زَّ َوجَ  ًَ َّ١ 

، ریثک نب رمة، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

ة
ی 
رفد، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی نب اصحل، اوبزارہ

 

یسیع نب اربامیہ نب م

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج وفصں وک المےئ اگ وت دخافدن دقفس یھب اس وک الم دے اگ افر وج صخش فص وک 

 دخافدن دقفس یھب اس وک اکٹ دے اگ۔ اکٹ دے اگ وت



 

 

، ریثک نب رمة، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

ة
ی 
رفد، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی نب اصحل، اوبزارہ

 

 یسیع نب اربامیہ نب م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےہ افر وخانیت یک وکیسن فص رتہب ےہ؟ رمدفں یک فص ںیم وکیسن فص ربی

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدفں یک فص ںیم وکیسن فص ربی ےہ افر وخانیت یک وکیسن فص رتہب ےہ؟

     823    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، سہی١، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔأَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ ُسَهِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔسَح َّی اہللُ   َػل

َها ٖٔ ا٨َِّٟشأئ آَٔخُ ُٔو َها َوَخيِرُ ُػ َها آَٔخُ َُٟها َورَشُّ ٖٔ اٟزَِّجا٢ٔ أَوَّ ُٔو َُٟها َخيِرُ ُػ َها أَوَّ  َورَشُّ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، لیہس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک رمدفں 

یک فص ںیم رتہبنی فص فہ فص ےہ وج ہک بس ےس آےگ وہ )ینعی اناؾ ےک زندکی وہ( افر دبرتنی فص فہ ےہ ہک وج ہک امتؾ ےک 

)ینعی وخانیت ےک زندکی وج فص وہ( وخانیت یک وفصں ںیم رتہب فص فہ ےہ وج ہک امتؾ ےک دعب وہ افر دبرتنی فص فہ فص  دعب وہ

 ےہ ہک وج ہک امتؾ ےس آےگ وہ )ینعی رمدفں ےک زندکی وہ(۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، لیہس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتسؿ ےک درایمؿ فص دنبی

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وتسؿ ےک درایمؿ فص دنبی

     824    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ابونٌی٥، سٔیا٪، یحٌی ب٩ ہانی، ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤وز :  راوی

ِٟحَ  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َها٧ٕٔئ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ٍَ أَِخبََر٧َا  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ٔیٔس ب٩ِٔ ٣َِح٤ُوزٕ 

٨َ٤ُِٗا َوَػ٠َِّی٨َا  َّی  و٧َا َحً ٌُ َٓ َس َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ اِْل٣ََُزأئ  ٍَ أ٣َٔير ََٓؼ٠َِّی٨َا ٣َ ٨َّا أ٧ََٕص  ُٛ ِس  َٗ ا٢َ  َٗ ُ َو
١َ أ٧ََْص یََتأََخَّ ٌَ َح َٓ ارٔیََتئِن  بَيَِن اٟشَّ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَِهسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  قٔی َهَذا   ٧َتَّ

مہ ولوگں ےن اکی رمعف نب وصنمر، اوبمیعن، ایفسؿ، ییحی نب اہین، دبعادیمحل نب ومحمد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اسن ےک ارماہ ےھت وت 

احمک ےک اسھت امنز ادا یک۔ ولوگں ےن اس دقر ےھچیپ یک اجبن ڈاؽ دای اہیں کت ہک مہ ولگ ڑھکے وہےئگ افر امنز ادا یک دفوتسؿ 

ےک درایمؿ افر اس فہج ےس اسن یھبک ےھچیپ یک رطػ ےٹہ ےھت افر اسن رفناےت ےھت ہک مہ ولگ دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم 

   ےتچ ےھت ینعی دف وتسؿ ےک درایمؿ ڑھکے ںیہن وہےت ےھت ہکلب ےھچیپ فایل فص اگل رکےت ےھت۔اس ےس

 رمعف نب وصنمر، اوبمیعن، ایفسؿ، ییحی نب اہین، دبعادیمحل نب ومحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ناتم ےک قلعتم ااحدثیا :   ابب

 وتسؿ ےک درایمؿ فص دنبی

     825    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٣شٌز، ثابت ب٩ ًِیس، اب٩ بزاء، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ِٟبَرَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ ًَُِِیٕس   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٨َّا إٔذَا أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا أئ 



 

 

وَ٪  ُٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَِِبُت أَِ٪ أَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔهٔ َػ٠َِّی٨َا َخ٠ِ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، رعسم، باتب نب دیبع، انب رباء، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکےت ےھت وت ںیم اچاتہ ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داںیئ اجبن ڑھکا وہں۔

 دی نب رصن، دبعاہلل، رعسم، باتب نب دیبع، انب رباء، رباء نب اعزبوس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ امنز زپےنھ ںیم سک دقر فیفخت ےس اکؾ ےل؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فیفخت ےس اکؾ ےل؟اناؾ امنز زپےنھ ںیم سک دقر 

     826    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٥ِ  أَِخبََر٧َا  ُٛ َّی أََحُس ا٢َ إَٔذا َػل َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

٠ُِیَلوِّ  َٓ ٔشهٔ  ِٔ ٥ِ ٨َٟٔ ُٛ َّی أََحُس إَٔذا َػل َٓ َٕ َواِلَٜبٔيَر  ٌٔی َـّ ٘ٔی٥َ َواٟ إٔ٪َّ ٓٔیه٥ِٔ اٟشَّ َٓ  ِٕ ِّٔ ٠ُِیَد َٓ  ٢ِ ٣َا َطاَئ بٔا٨َّٟأض 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت ہبیتق، ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص

ولوگں ںیم ےس وکیئ اناتم رکے وتیکلہ امنز زپےھ ویکہکن امجتع ںیم رمضی یھب ےہ افر وبڑاھ آدیم یھب ےہ افر بج وکیئ صخش 

 اہنت امنز زپےھ وت سج دقر دؽ اچےہ امنز یبمل رکے ینعی اچےہ سج دقر وطلی راعکت زپےھ۔

 ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ہبیتق، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ امنز زپےنھ ںیم سک دقر فیفخت ےس اکؾ ےل؟

     827    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٕ أَِخبََر٧َا  َّٕ ا٨َّٟأض َػََلّة فٔی َت٤َا٦  َس٥ََّ٠ کَاَ٪ أََخ

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امتؾ ولوگں ےس یکلہ افر وپری امنز زپاھ ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک 

 رکےت۔

 ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیم سک دقر فیفخت ےس اکؾ ےل؟اناؾ امنز زپےنھ 

     828    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َتاَزَة  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ  ٕ َٔير َٛ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  َحسَّ

ٔيیِّ  ٍُ بُکَاَئ اٟؼَّ أَِس٤َ َٓ  ٔ ََلة ُٗو٦ُ فٔی اٟؼَّ َ ِّی َْل ٔن ا٢َ إ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّٙ  أَبٔیهٔ  اهَٔیَة أَِ٪ أَُط ُ فٔی َػََلتٔی ََکَ أُؤجز َٓ 

هٔ   ًَلَی أ٣ُِّ

 وسدی نب رصن، دبع اہلل، افزایع، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد



 

 

رک داتی وہں رفناای ںیم سج فتق امنز زپےنھ ےک فاےطس ڑھکا وہات وہں رھپ ںیم ےچب ےک رفےن یک آفاز نس اتیل وہں وت ںیم امنز وک رصتخم 

 ویکہکن ھجم وک ہی ابت انوگار ولعمؾ وہیت ےہ ہک اس یک فادلہ وک فیلکت ےچنہپ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، افزایع، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےئلیک وطلی رقات ےک ابرے ںیماناؾ 

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ ےئلیک وطلی رقات ےک ابرے ںیم

     829    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟسب٩ حارث، اب٩ ابوذئب، ح٠وث ب٩ ًبساٟزح٩٤، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ِٟ ا٢َ أَِخبََرنٔی ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب  َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َحارُٔث ب٩ُِ 

َّی ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  أت  َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َّٓ ا ٨َا بٔاٟؼَّ ٕٔ َوَیُؤ٣ُّ ٔٔی ِد ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَأ٣ُِزُ بٔاٟتَّ  اہللُ 

اامسلیع نب دوعسد، اخدلنب احرث، انب اوبذبئ، ولحث نب دبعارلنمح، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم وسرہ اصافت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز یکلہ زپےنھ اک مکح رفنا

 یک التفت رفناےت ےھت۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدلنب احرث، انب اوبذبئ، ولحث نب دبعارلنمح، اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ وک امنز ےک درایمؿ وکؿ وکاسن اکؾ رکان درتس ےہ؟



 

 

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ وک امنز ےک درایمؿ وکؿ وکاسن اکؾ رکان درتس ےہ؟

     830    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير، ٤ًزو ب٩ س٠ی٥ زرقی، ابوٗتازہٗتیبہ، سٔیا٪، ٤ًَا٪ ب٩ ابوس٠امی٪، ًا٣ز  :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٪َ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُس٠َامِیَ َِ ًُ ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ اٟزَُّرقٔیِّ  أَِخبََر٧َا  ًَ  ٩ًَِ  ٔ اٟزُّبَيِر

ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ ًَ ٩ًَِ أَبٔی  أؾ  ٌَ ِٟ ٥َ َیُؤ٦ُّ ا٨َّٟاَض َوهَُو َحا١ْ٣ٔ أ٣َُا٣ََة ب٨َِٔت أَبٔی ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَأَ٘ٔهٔ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل لَی 

ًَاَزَها ٔ أَ ٍَ ٩ِ٣ٔ ُسُحوزٔه َٓ َها َوإَٔذا َر ٌَ ٍَ َوَؿ َٛ إَٔذا َر َٓ 

 زریب، رمعف نب میلس زریق، اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ ہبیتق، ایفسؿ، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، اعرم نب دبعاہلل نب

ں رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اناتم رفنا رےہ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اکدنوھ

سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع رکےن ےک فاےطس اؿ رپ )اینپ ونایس( رضحت اناہم تنب ایب ااعلص وک ااھٹےئ وہےئ ےھت 

 وک زنیم رپ الھٹبےت ےھت رھپ بج دجسہ ےس اےتھٹ وت اس وک ااھٹےت افر اےنپ اکدنوھں رپ الھٹبےت۔

 ہبیتق، ایفسؿ، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رمعف نب میلس زریق، اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ ےس آےگ روکع افر دجسہ رکان

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ ےس آےگ روکع افر دجسہ رکان

     831    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 زیاز، ابوہزیزہٗتیبہ، ح٤از، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 َّ ْس َػل ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة   ٕ ٔس ب٩ِٔ زٔیَاز ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ی أَِخبََر٧َا  َِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَََل َیِد ًَ ی اہللُ 

ِب١َ اِْل٣َٔا٦ٔ أَِ٪ یَُحو٢َِّ اہللُ َرأَِس  َٗ ٍُ َرأَِسُه  َٓ َّٟٔذی َیزِ  ُه َرأَِض ح٤َٔارٕ ا

ہبیتق، امحد، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش امنز یک 

 ےک احتل ںیم اانپ رس اناؾ ےک رس ااھٹےن ےس لبق ااھٹ اتیل ےہ وت فہ صخش اس ابت اک وخػ ںیہن رکات ہک دخافدن دقفس اس اک رس دگےھ

 رس اسیج انب دے۔

 ہبیتق، امحد، دمحم نب زاید، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ ےس آےگ روکع افر دجسہ رکان

     832    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة، طٌبہ، ابواسحاٚ، ًبساہلل ب٩ یزیس، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ یَزٔیَس یَِدُلُب  أَِخبََر٧َا َي ُت  ٌِ َس٤ٔ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِوا ٣َ َُّه٥ِ کَا٧ُوا إَٔذا َػ٠َّ ُذوٕب أ٧َ َٛ ِٟبََراُئ َوکَاَ٪ َُيَِر  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َٔ و ُٛ
ٍَ َرأَِسهُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ هٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ

َّی َیزَِوُه َساجٔ  ا٣ُوا َٗٔیا٣ّا َحً  ّسا ث٥َُّ َسَحُسواَٗ

، ہبعش، اوبااحسؼ، دبعاہلل نب سیدی، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی 

 

وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رضحات احصہب رکاؾ امنز ادا رفناےت ےھت افر روکع ےس اانپ رس ااھٹےت وت فہ احصہب دیسےھ ڑھکے 

  فتق فہ رضحات دھکی ےتیل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ےلچ ےئگ ںیہ وت فہ رضحات اس فتق دجسہ رفناےت۔رےتہ سج



 

 

، ہبعش، اوبااحسؼ، دبعاہلل نب سیدی، رباء نب اعزب :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ ےس آےگ روکع افر دجسہ رکان

     833    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣و١٣ ب٩ ہظا٦، اس٤اًی١ اب٩ ٠ًیة، سٌیس، یو٧ص ب٩ جبير، حلا٪ ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ٕ ١ُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ًَِبسٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُؤ٣َّ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حٔلَّ  ٕ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ُجَبيِر َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس َة  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ 

ََل  ِت اٟؼَّ ا٢َ أرُٔقَّ َ٘ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ َسةٔ َزَخ١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َ٘ ِٟ ا کَاَ٪ فٔی ا َّ٤٠َ َٓ َّی ب٨َٔا أَبُو ٣ُوَسی  ا٢َ َػل َٗ ٥َ أَبُو ةُ اہللٔ  ا َس٠َّ َّ٤٠ََٓ ِٟبٔرِّ َواٟزَّکَاةٔ  بٔا

 َّ٠ ٌَ َٟ اُ٪  ا٢َ یَا حٔلَّ َٗ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ أََر٦َّ ا َٓ ِٟک٤َٔ٠ََة  ٔ ا ائ١ُٔ َهٔذه َ٘ ِٟ ا٢َ أَی٥ُُِّٜ ا َ٘ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ًَلَی ا َب١َ  ِٗ ِس َخٔظیُت أَِ٪ ٣ُوَسی أَ َٗ ا٢َ ََل َو َٗ ٠َُِٗتَها   ََ

ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ  َ٘ َٓ ىٔی بَٔها  ٌَ َٜ ٤ََّا اِْل٣َٔا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ َتِب ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨َ٤ُِّ٠ا َػََلَت٨َا َوُس٨َّت٨ََا  ٌَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ يُ َّی اہللُ  َّرَ اہللٔ َػل ب َٛ إَٔذا  َٓ بٔهٔ 

وُٟوا آ٣ٔيَن یُحِٔب٥ُِٜ اہللُ ُ٘ َٓ ِّٟيَن  ا َـّ ٠َِیه٥ِٔ َوََل اٟ ًَ ؤب  ـُ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا َُيِر ا٢َ  َٗ ِّرُوا َوإَٔذا  َٜب َٓ  ٍَ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ  ٍَ َٓ وا َوإَٔذا َر ٌُ َٛ اِر َٓ  ٍَ َٛ َوإَٔذا َر

 َٓ  ٍَ َٓ اِسُحُسوا َوإَٔذا َر َٓ ٍِ اہللُ َل٥ُِٜ َوإَٔذا َسَحَس  َِٟح٤ُِس َيِش٤َ ََ ا َٟ وُٟوا َرب٨ََّا  ُ٘ َٓ إٔ٪َّ اِْل٣َٔا٦َ َيِشُحُس اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  َٓ وا  ٌُ َٓ اِر

ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ  ٍُ َٓ ِب٥ُِٜ٠َ َوَیزِ َٗ ََ ََ بٔت٠ِٔ ت٠ِٔ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ 

، دیعس، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوب ومٰیس ارعشی ےن امنز 

 

وملم نب اشہؾ، اامسلیع انب علی ة

یک یئگ ےہ یکین افر اپیک ےس۔ سپ سج فتق رضحت اوب  زپاھیئ سپ بج فہ امنز ںیم ھٹیب ےئگ وت اکی صخش آای افر رعض ایک امنز اقمئ

ومٰیس ےن السؾ ریھپا وت فہ ولوگں یک اجبن اخمبط وہےئ افر رفناای ہک مت ںیم ےس سک ےن ہی ابت  یہ ےہ؟ ہی ابت نس رک امتؾ 

 ہک ںیہن ےھجم ادنہشی ےہ ےن رفناای ہک وہ اتکس ےہ ہک مت ےن یہ ہی ابت  یہ وہ۔ اوہنں ےن رفناای رضحات ابلکل اخومش رےہ۔ اوہنں

اس ہک مت ااسی ہن وہ ہک انراض وہ اجؤ۔ مت انراض ہن وہان۔ رضحت اوب ومٰیس ےن رفناای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز افر 

داری یک اجےئ سج ےک رطےقی الھکسای رکےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک اناؾ وت اس فاےطس ےہ ہک اس یک رفناراد



 

 

فتق فہ ریبکت زپےھ وت مت یھب ریبکت زپوھ۔ سج فتق فہ آنیم ےہک وت مت ولگ یھب آنیم وہک۔ دخا اعتیل اس یک داع وبقؽ رفناےئ اگ افر 
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ـُ( ےہک وت سج فتق فہ روکع رکے وت مت یھب روکع رکف افر سج فتق فہ رس ااھٹےئ وت مت یھب رس ااھٹ افر سج فتق فہ )

( زپوھ۔ دخافدن دقفس مت ولوگں ےک ےملک وک رضفر نس ےل اگ افر سج فتق فہ دجسہ ںیم اجےئ وت مت یھب دجسہ ںیم ْد ُ
َم
ح
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َ
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مت ولوگں اک رہ اکی  افر سج فتق فہ رس ااھٹےئ وت مت یھب رس ااھٹؤ اس ےئل ہک اناؾ مت ےس ےلہپ یہ دجسہ ںیم اجات ےہ افر رس ااھٹات ےہ افر

رنک اس ےک دعب ااجنؾ اپےئ اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس رطػ یک یمک دفرسی رطػ ےس وپری وہاجےئ 

 یگ۔

، دیعس، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبعاہلل :  رافی

 

 وملم نب اشہؾ، اامسلیع انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیئ صخش اناؾ یک ادتقاء وتڑ رک دجسم ےک وکہن ںیم دحیلعہ امنز ادا رکے

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکیئ صخش اناؾ یک ادتقاء وتڑ رک دجسم ےک وکہن ںیم دحیلعہ امنز ادا رکے

     834    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبساَلًلی، اب٩ ٓـی١، ا٤ًع، ٣حارب ب٩ زثار، جابز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر َوأَب ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َوأػ١ُ ب٩ُِ  ا٢َ ی َػأٟٕح  َٗ  ٕ َجابٔز

انِ  َٓ ٢َ بٔه٥ِٔ  َلوَّ َٓ  ٕ اذ ٌَ ٣ُ َٕ َّی َخ٠ِ ََٓؼل ٤َِِٟشحَٔس  ََٓسَخ١َ ا ََلةُ  ِس أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ َٗ َّی فٔی َجاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َو ََٓؼل َٖ اٟزَُّج١ُ  ََرَ

ُه إٔ٪َّ  َٟ ََلَة ٗٔی١َ  اْذ اٟؼَّ ٌَ َضی ٣ُ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  َٙ ٤َِِٟشحٔٔس ث٥َُّ ا٧َِل٠َ ٪َّ  ٧َاحَٔیةٔ ا َٟل٩ِٔ أَِػَبِحُت َْلَذَُِکَ اْذ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ  ١َ ٌَ َٓ ََُٓل٧ّا 

ََٓذََکَ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  اْذ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ َتَی ٣ُ أ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ َّی َذٟ أَِرَس١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َٟهُ   ََ ٔ  ذَٟ

 َ ًَلَی ٧ ٠ِٔ٤ًَُت  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َت  ٌِ َّٟٔذی َػ٨َ ًَلَی ا  ََ ا٢َ ٣َا َح٠َ٤َ َ٘ َٓ َِٟیهٔ  ٔ ٥َ إ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ِس اہللُ  َٗ حٔئُِت َو َٓ أؿهٔی ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟهارٔ 

أَ ُسوَرةَ  َِقَ َٓ  ٔ ََلة هُ فٔی اٟؼَّ ٌَ ََٓسَخ٠ُِت ٣َ ٤َِِٟشحَٔس  ََٓسَخ٠ُِت ا ََلةُ  ََٓؼ٠َِّیُت فٔی ٧َاحَٔیةٔ  أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ ُِٓت  اِنََرَ َٓ  ٢َ َلوَّ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ



 

 

اْ٪  َٓتَّ اذُ أَ ٌَ اْ٪ یَا ٣ُ َٓتَّ اذُ أَ ٌَ اْ٪ یَا ٣ُ َٓتَّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  اذُأَلئِت٤َٔا٦ُ بٔاِْل٣َٔا٦ٔ ا ٌَ  یَا ٣ُ

أًّسا َٗ ِّی   ُيَؼل

دبعاالیلع، انب لیضف، اشمع، احمرب نب دبار، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ہلیبق ااصنر ںیم ےس احرض وہا افر امنز  فالص نب

ڑھکی یھت فہ صخش دجسم ںیم دالخ وہایگ افر اس ےن رضحت اعمذ نب لبج یک دتقاء ںیم اج رک امنز ابامجتع ںیم رشتک رکیل رضحت 

ت وک وطلی رکان رشفع ایک( اس صخش ےن امنز وتڑ رک اکی وکہن ںیم ڑھکے وہ رک دحیلعہ امنز ادا اعمذ ےن رتعک وک وطلی ایک )ینعی وسر

یک افر رھپ فہ صخش الچ ایگ۔ سج فتق رضحت اعمذ امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت ولوگں ےن اس ےس لقن ایک ہک الفں آدیم ےن اس رطح 

اجےئ وت ںیم اس ہلسلس ںیم ہی فاہعق دختم وبنی یلص اہلل ےس اکی رحتک یک ےہ۔ رضحت اعمذ ےن اؿ ےس رفناای ہک بج حبص وہ

ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہ رک رعض رکفں اگ۔ رہباحؽ رضحت اعمذ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر امتؾ 

اس ےس درایتف ایک ہک مت ےن ہی سک فہج  احتل ایبؿ یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش وک الب اجیھب افر اس وک بلط رفنا رک

 فآہل ےس ایک؟ افر ویکں ہی اکؾ ایک؟ )ینعی اناؾ یک ادتقاء وھچڑ رک اینپ امنز دحیلعہ یک( وت اس صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ہ ںیم الچ ایگ افر امنز ابامجتع ںیم رشتک فملس ںیم ےن امتؾ دؿ اپین اچنیھک بج دجسم ںیم آای وت داھکی ہک امنز رشفع وہ یکچ یھت ںیم دجس

رکیل اناؾ ےن )ینعی رضحت اعمذ ےن( الفں الفں )یبمل( وسرت التفت رکان رشفع رک دی افر تہب زایدہ رقت یبمل یک۔ اس فہج ےس 

ابت نس رک رضحت روسؽ ںیم ےن )اناؾ یک ادتقاء وھچڑ رک( افر تین وتڑ رک دجسم ےک اکی وکہن ںیم دحیلعہ امنز زپانھ رشفع رک دی۔ ہی 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے اعمذ! ایک مت ولوگں وک فیلکت ںیم التبم رکےن فاےل وہ؟ اے اعمذ! ایک مت ولوگں وک 

 فیلکت ںیم التبم رکےن فاےل وہ؟ اے اعمذ! ایک مت ولوگں وک فیلکت ںیم التبم رکےن فاےل وہ؟

 انب لیضف، اشمع، احمرب نب دبار، اجرب فالص نب دبعاالیلع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ اناؾ ھٹیب رک ادا رکے وت دتقمی یھب امنز ھٹیب رک ادا رکںی

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ھٹیب رک ادا رکںیارگ اناؾ ھٹیب رک ادا رکے وت دتقمی یھب 



 

 

     835    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ََ  أَِخبََر٧َا  ََُٓرٔ ّسا  ٥َ َرَٛٔب ََفَ َوَس٠َّ

 َّ٤٠َ َٓ وّزا  ٌُ ُٗ ََٓؼ٠َِّی٨َا َوَرائَهُ  أًْس  َٗ ٠ََوأت َوهَُو  َّی َػََلّة ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ََٓؼل هُ اِْلَی٩ُ٤َِ  ُّ٘ ُحٔحَع ٔط َٓ ٨ِهُ  ًَ ١ٌَٔ ٤ََّا ُج ا٢َ إ٧ٔ َٗ  َٖ ا اِنََرَ

 ٔ وا ٗ ََٓؼ٠ُّ ائ٤ّٔا  َٗ َّی  إَٔذا َػل َٓ َِٟح٤ُِس اِْل٣َٔا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ بٔهٔ  ََ ا َٟ وُٟوا َرب٨ََّا  ُ٘ َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ا٢َ َس٤ٔ َٗ وا َوإَٔذا  ٌُ َٛ اِر َٓ  ٍَ َٛ َیا٣ّا َوإَٔذا َر

وَ٪  ٌُ ََٓؼ٠ُّوا ُج٠ُوّسا أَِج٤َ َّی َجأّٟشا   َوإَٔذا َػل

وھگڑے رپ وسار وہےئ آپ یلص  ہبیتق، ناکل، انب اہشب، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی

اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑے ےس رگ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مسج ابمرک اک داایں ہصح لھچ ایگ۔ اس فہج ےس آپ یلص 

 ھٹیب رک امنز ادا یک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس فتق یک امنز ھٹیب رک ادا رفنایئ مہ ولوگں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم

سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےس رفاتغ وہیئگ وت اراشد رفناای اناؾ وت اس ےئل ےہ ہک اس یک اتدعباری یک اجےئ۔ سج 

ےلچ  فتق فہ ڑھکے وہ رک امنز ادا رکے وت مت یھب ڑھکے وہ رک امنز ادا رکف افر سج فتق فہ روکع ںیم اجےئ مت ولگ یھب روکع ںیم

( زپوھ افر سج فتق فہ ھٹیب رک امنز ادا رک ْد ُ
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ے وت مت ولگ یھب ھٹیب رک امنز اجؤ افر سج فتق فہ )

 ادا رکف۔

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، اسن نب ناکل :  رافی
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 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ اناؾ ھٹیب رک ادا رکے وت دتقمی یھب امنز ھٹیب رک ادا رکںی

     836    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ػسي٘ہ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ١َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ ا َث َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ

ََلةٔ  ٥َ َجاَئ بََٔل٢ْ یُِؤذ٧ُُٔه بٔاٟؼَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت  ا َٗ ٠ُِیَؼ١ِّ بٔا٨َّٟأض  َٓ ا٢َ ٣ُزُوا أَبَا بََِکٕ  َ٘ َٓ

٠َِو أ٣ََزَِت ٤ًََُز  َٓ ٍُ ا٨َّٟاَض  ََ ََل يُِش٤ٔ ا٣ٔ َ٘ و٦ُ فٔی ٣َ ُ٘ َُّه ٣ًََی َي ْٕ َوإ٧ٔ ٠ُِیَؼ١ِّ اہللٔ إٔ٪َّ أَبَا بََِکٕ َرُج١ْ أَٔسی َٓ ا٢َ ٣ُزُوا أَبَا بََِکٕ  َ٘ َٓ

 َٓ ٠ُِیَؼ بٔا٨َّٟأض  َٓ َٕ ٣ُزُوا أَبَا بََِکٕ  ٩َُّ َْل٧َِتُنَّ َػَواحَٔباُت یُوُس َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُه  َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ َٟهُ  ُٗولٔی  َؼَة  ِٔ ٠ُِت َٟٔح َِٟت ُ٘ ا َٗ ١ِّ بٔا٨َّٟأض 

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٔ َوَجَس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََلة ا َزَخ١َ فٔی اٟؼَّ َّ٤٠ََٓ أ٣ََزُوا أَبَا بََِکٕ  ا٦َ یَُهاَزی بَيَِن َٓ َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ّة  َّٔ ٔشهٔ خٔ ِٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ َن

 َ
ََٓذَهَب َٟٔیَتأََخَّ ُه  ٍَ أَبُو بََِکٕ حٔشَّ ٤َِِٟشحَٔس َس٤ٔ ا َزَخ١َ ا َّ٤٠َ َٓ أ٪ فٔی اِْلَِرٔق  َّی َرُج٠َئِن َورِٔجََلُه َتُدلَّ َِٟیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ أَِو٣َأَ إ َٓ  

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَ  ٩ًَِ َيَشارٔ أَبٔی بََِکٕ اہللُ  ا٦َ  َٗ َّی  ٥َ َحً ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟت  ا َٗ ٤َا أ٧ََِت  َٛ  ٥ُِٗ کَاَ٪  ِ٪  َٓ َجأّٟشا 

َتٔسی ِ٘ ائ٤ّٔا َي َٗ ِّی بٔا٨َّٟأض َجأّٟشا َوأَبُو بََِکٕ  ٥َ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  أَبُو بََِکٕ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٨ًَِهُ  َتُسوَ٪ ََٔؼََلةٔ أَبٔی بََِکٕ َرضَٔی اہللُ  ِ٘ ٥َ َوا٨َّٟاُض َي  َوَس٠َّ

دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تہب 

ہ  رامر زپ ےئگ وت رضحت البؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز یک االطع دےنی ےئلیک احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زاید

 رفناای ہک مت رضحت اوبرکب وک امنز یک اناتم رکےن اک مکح دف۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اوبرکب رنؾ

 دؽ صخش ںیہ افر فہ روزفر دؽ ےک آدیم ںیہ بج فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہگج اناتم رکےن ےئلیک ڑھکے وہ ےگ )وت دؽ ف رمح

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اید رکںی ےگ( وت ولوگں وک اؿ یک آفاز ںیہن انسیئ دے یگ افر ایک یہ دمعہ ابت وہیت ہک آپ یلص اہلل ہیلع

رمع وک مکح رفناےت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت رضحت اوبرکب وک مکح دف ہک فہ امنز یک اناتم رفناںیئ فآہل فملس رضحت 

ںیم ےن ہصفح ےس اہک ہک مت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ویفس یک 

یہ ابت ےتہک اج رےہ وہ افر یسک دفرسے یک ابت ںیہن ےتنس وہ۔ مت رضحت اوبرکب وک مکح دف ہک فہ امنز یک اسیھت وہ ہک مت رصػ اینپ 

اناتم رکںی آرخ اکر ولوگں ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک امنز زپاھںیئ۔ سج فتق اوہنں ےن امنز رشفع رفنایئ وت 

تعیبط ںیم اکلہ نپ وسحمس رفناای )ینعی رمض یک یتخس ںیم یمک وسحمس رفنایئ( آپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف آدویمں ےک اہسرا اگل رک رفاہن وہ ےئگ افر اس فتق آپ یلص 

سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم دالخ وہےئ وت  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں ابمرک زنیم رپ ٹسھگ رےہ ےھت افر



 

 

رضحت اوبرکب ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ ابمرک یک آٹہ وسحمس رفنا رک ےھچیپ یک اجبن ےنلچ اک ارادہ رفناای آپ یلص اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر رضحت ہیلع فآہل فملس ےن ااشرہ رفناای ہک مت اینپ ہگج ڑھکے روہ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص

اوبرکب ےک داںیئ اجبن ھٹیب ےئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز ادا رفناےت ےھت افر رضحت اوبرکب ڑھکے 

 ےھت۔ڑھکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی رفناےت ےھت افر امتؾ ولگ رضحت اوبرکب یک ریپفی رفناےت 

 دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ اناؾ ھٹیب رک ادا رکے وت دتقمی یھب امنز ھٹیب رک ادا رکںی
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 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥ ٨ًبری، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، زائسة، ٣وسٰی ب٩ ابوًائظہ، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِبَرٔیُّ  ٌَ ِٟ ٔوی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَبٔی  أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا َزائَٔسةُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٣َِهٔسٓیٕ 

٩ًَِ ٣ََزٔق َر  ثٔیىٔی  ٠ُِت أَََل تَُحسِّ ُ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَی  ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٠َِیهٔ ًَائَٔظَة  ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ١َ ُ٘ ا َث َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ  ٥َ ََ َیا َرُسو٢َ  َوَس٠َّ َ ٨َ٠ِا ََل َوه٥ُِ َی٨َِتٔوزُو٧ ُ٘ َٓ َّی ا٨َّٟاُض  ا٢َ أََػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اہللٔ 

 َٚ ا َٓ ٠َِیهٔ ث٥َُّ أَ ًَ أُُیِٔمَ  َٓ اَُِتَش١َ ث٥َُّ َذَهَب َٟٔی٨ُوَئ  َٓ ٨َ٠ِا  ٌَ َٔ َٓ ٔب  ـَ ٤ِِٟٔد وا لٔی ٣َاّئ فٔی ا ٌُ ٨َ٠ُِٗا ََل ه٥ُِ َؿ َّی ا٨َّٟاُض  ا٢َ أََػل َ٘ َٓ

 ُ اَُِتَش١َ ث٥َُّ َذَهَب َٟٔی٨ُوَئ ث َٓ ٨َ٠ِا  ٌَ َٔ َٓ ٔب  ـَ ٤ِِٟٔد وا لٔی ٣َاّئ فٔی ا ٌُ ا٢َ َؿ َ٘ َٓ ََ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ ا٢َ فٔی َی٨َِتٔوزُو٧ َٗ ٠َِیهٔ ث٥َُّ  ًَ ٥َّ أُُیِٔمَ 

َِٟت َوا٨َّٟاُض ًُ  ا َٗ ِؤٟهٔ  َٗ  ١َ َِ ٔة ٣ٔ ََ ٔ اٟ ََّ ٌَٔظأئ اٟ ِٟ ٔ ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔؼََلة ًَ َّی اہللُ  ٤َِِٟشحٔٔس َی٨َِتٔوزُوَ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ْٖ فٔی ا ُٜو

 َٓ َحائَهُ اٟزَُّسو٢ُ  َٓ ٔلَی أَبٔی بََِکٕ أَِ٪ َػ١ِّ بٔا٨َّٟأض  ٥َ إ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِرَس١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللَٔٓ َّی اہللُ َ٘  َػل

ا٢َ َیا ٤ًَُزُ َػ١ِّ بٔا٨َّٟ  َ٘ َٓ ا  ّ٘ َِّی بٔا٨َّٟأض َوکَاَ٪ أَبُو بََِکٕ َرُجَّل َرٗٔی ََُؼل ٥َ َیأ٣ُِزَُک أَِ٪  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ََ ٔ ُّٙ بَٔذٟ ا٢َ أ٧ََِت أََح َ٘ َٓ أض 

ََ اِْلَیَّا٦َ ث٥َُّ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َّی بٔه٥ِٔ أَبُو بََِکٕ ت٠ِٔ َحاَئ یَُهاَزی بَيَِن َرُج٠َئِن  ََٓؼل َٓ ّة  َّٔ ٔشهٔ خٔ ِٔ ٥َ َوَجَس ٩ِ٣ٔ َن ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل



 

 

َِٟیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ ٔ أَِو٣َأَ إ َٓ  َ
ا َرآُه أَبُو بََِکٕ َذَهَب َٟٔیَتأََخَّ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ِهز بَّاُض َٟٔؼََلةٔ اٟوُّ ٌَ ِٟ ٠َِیهٔ َوَس أََحُسه٤َُا ا ًَ َّی اہللُ  َ  َػل

٥ََّ٠ أَِ٪ ََل َیَتأََخَّ

ٔ أَبٔی بََِکٕ  ائ٤ّٔا َوا٨َّٟاُض ُيَؼ٠ُّوَ٪ ََٔؼََلة َٗ ِّی  ١َ أَبُو بََِکٕ ُيَؼل ٌَ َح َٓ ٔلَی َج٨ِبٔهٔ  أَِج٠ََشاُه إ َٓ ٠َِیهٔ َوأ٣َََزه٤َُا  ًَ َّی اہللُ   َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَبَّإض  ًَلَی اب٩ِٔ  ََٓسَخ٠ُِت  أًّسا  َٗ ِّی  ٥َ ُيَؼل َّی  َوَس٠َّ ٩ًَِ ٣ََزٔق َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَائَٔظُة  ثَِتىٔی  ََ ٣َا َحسَّ ٠َِی ًَ ُق  ٠ُِت أَََل أَِْعٔ ُ٘ َٓ

ََ اٟزَّ  َٟ ِت  ا٢َ أََس٤َّ َٗ َّهُ  ٤َا أ٧َََِکَ ٨ِ٣ٔهُ َطِیّئا َُيَِر أ٧َ َٓ ثُِتُه  ََٓحسَّ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ بَّأض اہللُ  ٌَ ِٟ ٍَ ا َّٟٔذی کَاَ٪ ٣َ ٠ُُِٗت ََل  ُج١َ ا

٦َ اہللُ َوِجَههُ  ًَلٔیٌّ ََکَّ ا٢َ هَُو  َٗ 

ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، دبعارلنمح نب دہمی، زادئة، ومٰیس نب اوباعہشئ، دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت 

 فآہل فملس یک احتل ھجم ےس اعہشئ دصہقی یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس رعض ایک ہک آپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ایبؿ ںیہن رفنایت ںیہ اوہنں ےن رفناای ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رمض یک یتخس وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفنا رےہ ںیہ۔ آپ یلص رفناای ہک ہی ولگ امنز ادا رک ےکچ؟ مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک ںیہن فہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر 

 ایگ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مت ریمے فاےطس اپین عمج روھک نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح ےک اطمقب اپین راھک

ش ںیم آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لسغ رفناای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنھٹ ےگل وت ےب وہش وہ ےئگ رھپ وہ

درایتف رفناای ہک ولگ امنز ےس افرغ وہ ےئگ ںیہ مہ ےن رعض ایک ہک ںیہن فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر رفنا رےہ ںیہ۔ آپ 

یلص یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ااھچ ریمے فاےطس اکی تشط ںیم اپین رھک دف۔ رہباحؽ اکی تشط ںیم اپین راھک ایگ رھپ آپ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لسغ رفناای رھپ اےنھٹ اک ارادہ رفناای وت ےب وہش وہےئگ اس ےک دعب رسیتی رمہبت اس رطح ےس ایک افر ولگ دجسم 

 ںیم عمج ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر رفنا رےہ ےھت آرخاکر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اوبرکب وک الہک رک

 ہک مت امنز زپاھؤ سپ بج اؿ یک دختم ںیم اکی ماغیؾ الےن فاال صخش احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ہک رضحت روسؽ رکمی اجیھب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت وک مکح رفناےت ںیہ امنز یک اناتم رکےن اک فہ اکی رنؾ دؽ صخش ےھت اوہنں ےن لقن ایک ہک اے رمع مت امنز یک

 ےن وجاب دای ہک اناتم ےک زایدہ دقحار مت وہ )ینعی رضحت اوبرکب اناتم ےک زایدہ دقحار ںیہ( رھپ اؿ دونں اناتم رکف رضحت رمع

رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن امنز زپاھیئ اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رمض ےک احؽ ںیم ھچک 

ملس ابرہ یک اجبن آےئ افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرسے رضحات ےک یمک وسحمس رفنایئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

اہسرے ابرہ رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےس اہسرا اگلےئ وہےئ ےھت افر نج رضحات رپ آپ یلص اہلل ہیلع 

 ابعس ےھت وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فآہل فملس ےن اہسرا اگل راھک اھت اؿ ںیم ےس اکی اصبح رضحت دبعاہلل انب

ھا  ےن اؿ اک انؾ ںیہن ایل۔( سج فتق 

 

عی

فملس ےک اچچ ےھت )افر دفرسے صخش رضحت یلع ےھت نکیل رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رضحت اوبرکب ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن داھکی وت فہ ےھچیپ یک اجبن ےنٹہ ےگل رضحت روسؽ

 ےن ااشرہ رفناای ہک مت ابلکل ےھچیپ یک اجبن ہن وٹہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دف رضحات رپ ہک نج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ڑھکے ڑھکے امنز فملس اہسرا اگلےئ وہےئ ےھت ہی مکح رفناای اؿ رضحات ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک الھٹبای۔ رضحت اوبرکب

ادا رفناےت رےہ افر ولگ اؿ یک اابتع رکےت رےہ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز ادا رفناےت رےہ رضحت 

دیبع اہلل ےن ایبؿ رفناای ہک ںیم ہی دحثی نس رک رضحت دبعاہلل نب ابعس یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس رعض ایک ہک ںیم مت 

ھا  ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  رامری ےس  ےس

 

عی

فہ ابت رعض رکفں وج ابت رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

قلعتم ایبؿ رفنایئ ںیہ اوہنں ےن رفناای یج اہں۔ ںیم ےن ھچک لقن رک دای ےہ اوہنں ےن یسک ابت ںیم ااکنر ںیہن رفناای رگم رصػ ایس 

ںیم ےن اہک ہک ںیہن۔ رضحت   ےہ رضحت اعہشئ دصہقی ےن دفرسے صخش اک وج ہک ابعس ےک اسھت ےھت؟دقر رفناای ےہ ایک انؾ ایل

 دبعاہلل انب ابعس ےن رفناای فہ رضحت یلع ےھت۔

 ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، دبعارلنمح نب دہمی، زادئة، ومٰیس نب اوباعہشئ، دیبعاہلل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ دتقمی افر اناؾ یک تین ںیم االتخػ وہ؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ دتقمی افر اناؾ یک تین ںیم االتخػ وہ؟

     838    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًزو، جابزب٩ ًبساہلل سے روایت ےہ ٛہ ٣ٌاذب٩ جب١ :  راوی

و ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٍَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِّی ٣َ اْذ ُيَؼل ٌَ ٢ُ کَاَ٪ ٣ُ

 َّ ٍَ ا٨َّٟ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی ٣َ ََلَة َوَػل ِی٠َٕة اٟؼَّ َٟ َ َذاَت 
َٓأََخَّ ُه٥ِ  ِو٣ٔهٔ َیُؤ٣ُّ َٗ ٔلَی  ٍُ إ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ یَزِٔج ٥َ ث٥َُّ ی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

ٍَ َرجُ  ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ة َِٟبَِقَ أَ ُسوَرَة ا َِقَ َٓ ُه٥ِ  ِو٣ٔهٔ َیُؤ٣ُّ َٗ ٔلَی  ٍَ إ ا٢َ َرَج َ٘ َٓ ََُٓلُ٪  َت یَا  ِ٘ َٓ اُٟوا ٧َا َ٘ َٓ َد  َّی ث٥َُّ ََخَ ََٓؼل  َ
ٔ َتأََخَّ ِو٦ َ٘ ِٟ ١ْ ٩ِ٣ٔ ا



 

 

َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ َٓأُِخبٔرُُه  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُت َوَْلتٔيَنَّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِ٘ َٓ ا٢َ یَا َرُسوَواہللٔ ٣َا ٧َا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  

ََ ث٥َُّ َرجَ  ٌَ َّی ٣َ ََٓؼل َِٟبارَٔحَة  ََلَة ا َت اٟؼَّ ِ
ََ أََخَّ َّ ٨َا َوإ٧ٔ َیُؤ٣ُّ َٓ ََ ث٥َُّ َیأِتٔی٨َا  ٌَ ِّی ٣َ اّذا ُيَؼل ٌَ َتَح َُٔشوَرةٔ ٣ُ ِٔ َٓاِسَت ٨َا  أ٣ََّ َٓ  ٍَ

٤ََّا ٧َحِ  ََٓؼ٠َِّیُت َوإ٧ٔ ُت  ِ
ََ َتأََخَّ ٔ ُت َذٟ ٌِ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ة َِٟبَِقَ ٠َِیهٔ ا ًَ َّی اہللُ  َٟهُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ١ُ٤َ بٔأَیِٔسی٨َا  ٌِ ٩ُ أَِػَحاُب ٧ََوأؿَح َن

َذا َٛ َذا َوُسوَرةٔ  َٛ أِ َُٔشوَرةٔ  اْ٪ أ٧ََِت ارِقَ َٓتَّ اذُ أَ ٌَ ٥َ یَا ٣ُ  َوَس٠َّ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ادا دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اعمذنب لبج روسؽ رکمی یلص 

رفناےت ےھت اس ےک دعب اینپ وقؾ یک اجبن رفاہن وہےت ےھت افر امنز زپاھےت ےھت۔ اکی )یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک( امنز ادا 

 اینپ وقؾ ںیم رشتفی ےل رکےن ںیم اتریخ وہیئگ وت اعمذ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ارماہ امنز ادا رفنایئ اس ےک دعب

ےئگ افر اناتم رفنایئ افر وسرہ رقبہ التفت رفنایئ اکی صخش ےن دتقمویں ںیم ےس سج فتق داھکی وت اوہنں ےن فص ےس لکن رک 

ںیہن دحیلعہ امنز ادا یک افر رھپ الچ ایگ ولوگں ےن اس ےس اہک ہک وت وت انمقف نب ایگ۔ اس صخش ےن ایبؿ ایک ہک دخایک مسق ںیم انمقف 

وہں۔ اہتبل رضفر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہں اگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض رکفں 

اگ رھپ فہ صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! اعمذ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

دا رفناےت ںیہ رھپ اہیں ےس امنز ادا رک ےک مہ ولوگں ےک اپس آےت ںیہ افر اناتم رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ارماہ امنز ا

فملس ےن سگہتش رات امنز ںیم وخد اتریخ رفنایئ یھت۔ اعمذ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ادا رفنا رک مہ ولوگں ےک رھگ 

 وت امنز ںیم وسرہ رقبہ التفت رفنایئ۔ سج فتق ںیم ےن ہی ابت ینس وت ںیم ےھچیپ لکن ایگ افر امنز )اےلی آےئ افر اوہنں ےن امنز زپاھیئ

یہ( زپھ یل مہ ولگ)امتؾ دؿ( اپین رھبےن فاےل ںیہ افر اےنپ اہھت ےس تنحم رکےت ںیہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 دیپا رکف ےگ مت امنز ںیم ایسی وسرںیت زپاھ رکف ہک ےسیج وسرہ ربفج افر وسرہ فریغہ۔ اراشد رفناای اے اعمذ مت )ولوگں( ںیم ہنتف

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اعمذنب لبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ دتقمی افر اناؾ یک تین ںیم االتخػ وہ؟



 

 

     839    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، اطٌث، حش٩، ابوبَکة :  راوی

 ٩ًَِ َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َّی أَِخبََر٧َا  َُّه َػل ٥َ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  ٩ًَِ أَبٔی بََِکَ َِٟحَش٩ٔ  ا

َّی ََٓؼل  ٖٔ َِٟدِو ٥َ  َػََلَة ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓکَا٧َِت ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َتئِن  ٌَ ِٛ َّٟٔذی٩َ َجاُؤا َر َتئِن َوبٔا ٌَ ِٛ ُه َر َٔ َّٟٔذی٩َ َخ٠ِ ابٔا ٌّ ََ  أَِر

َتئِن  ٌَ ِٛ َتئِن َر ٌَ ِٛ  َؤَٟهُؤََلٔئ َر

رمعف نب یلع، ییحی، اثعش، نسح، اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز وخػ ادا رفنایئ وت وج ولگ 

یک ہگج آےئ اؿ ےک اسھت دف آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھت اؿ ےک اسھت دف رتعک ادا یک رھپ فہ ےلچ ےئگ افر وج ولگ اؿ 

 رتعک ادا رفناںیئ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اچر رتعک افر اؿ رضحات یک دف دف رتعک وہںیئ۔

 رمعف نب یلع، ییحی، اثعش، نسح، اوبرکبة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تلیضف امجتع

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف امجتع

     840    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ًَلَی أَِخبََر٧َا   ١ُ ـُ ِٔ ََ ًَةٔ  َِٟح٤َا ا٢َ َػََلةُ ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ی٩َ َزَرَجّة  ٍٕ َوًرِٔشٔ ذِّ ََٔشِب َٔ ِٟ  َػََلةٔ ا



 

 

یل ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای امجتع یک امنز اہنت زپیھ اجےن فا

 انگ زایدہ تلیضف ریتھک ےہ 55رپامنز 

 ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف امجتع

     841    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ   َػل

ٔة  ًَ َِٟح٤َا ا٢َ َػََلةُ ا ی٩َ ُجزِئّاَٗ ٥ِ َوِحَسُه َخ٤ِّشا َوًرِٔشٔ ُٛ ١ُ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ أََحٔس ـَ ِٓ  أَ

ہبیتق، ناکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای 

 انگ زایدہ تلیضف ریتھک ےہ۔ 50امنز ابامجتع اہنت امنز ادا رکےن ےس 

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف امجتع

     842    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤ًار، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ إر  َّ٤ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٕس  أس٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا  سَّ

ذِّ َخ٤ِّشا َٔ ِٟ ًَلَی َػََلةٔ ا ًَةٔ َتزٔیُس  َِٟح٤َا ا٢َ َػََلةُ ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ی٩َ َزَرَجّة  ًَائَٔظَة   َوًرِٔشٔ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک 

 

عی

رضحت روسؽ دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب امعر، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای امجتع یک امنز اہنت امنز ادا رکےن ےس سیچپ انگ زایدہ تلیضف ریتھک ےہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب امعر، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق نیت آدیم وہں وت امنز امجتع ےس زپںیھ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق نیت آدیم وہں وت امنز امجتع ےس زپںیھ

     843    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتازہ، ابونرضة، ابوسٌیس ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، :  راوی

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

 ُّ٘ ُه٥ِ أََحُسه٥ُِ َوأََح ٠َِیُؤ٣َّ َٓ ُؤه٥ُِ إَٔذا کَا٧ُوا ثَََلثَّة   ُه٥ِ بٔاِْل٣َٔا٣َةٔ أرَِقَ

ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اوبرضنة، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق نیت آدیم 

اکیف میلعت وہں وت اؿ ںیم ےس اکی صخش امنز یک اناتم رکے افر اناتم رکےن ےک فاےطس زایدہ قحتسم وہ صخش ےہ وج رقآؿ یک 

 احلص ےئک وہےئ وہ۔



 

 

 ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اوبرضنة، اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ نیت ااخشص وہں اکی رمد اکی ہچب افر اکی وعرت وت امجتع رکاںیئ

 ااحدثیاناتم ےک قلعتم  :   ابب

 ارگ نیت ااخشص وہں اکی رمد اکی ہچب افر اکی وعرت وت امجتع رکاںیئ

     844    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ححاد، اب٩ جزیخ، زیاز، ٗزًة، ًَک٣ة، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ُس ب٩ُِ  بِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ٔ َة ٣َِولّی ٟ ًَ زَ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی زٔیَاْز أَ٪َّ  َٗ اْد  ث٨ََا َححَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ِیٔص إِٔس٤َ َ٘ ِٟ ٔس ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َج٨ِٔب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض َػ٠َِّیُت إ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٣ََة  ٍَ ًَِٔکٔ َّهُ َس٤ٔ ٨َا أَِخبََرُه أ٧َ ٌَ ِّی ٣َ ََُؼل ٨َا  َٔ ًَائَٔظُة َخ٠ِ ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو

هُ  ٌَ ِّی ٣َ ٥َ أَُػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َج٨ِٔب ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َوأ٧ََا إ

، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل

 

، مرکمة

 

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اجحج، انب رججی، زاید، زقعة

ہیلع فآہل فملس ےک ربارب ںیم امنز زپیھ افر امہرے ےھچیپ رضحت اعہشئ دصہقی ںیھت فہ یھب امہرے ارماہ امنز ںیم رشکی ںیھت۔ 

 ()فاحض رےہ ہک اس فتق رضحت دبعاہلل انب ابعس ڑلےک ےھت

، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

، مرکمة

 

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اجحج، انب رججی، زاید، زقعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج دف آدیم وہں وت امجتع رکاںیئ



 

 

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 بج دف آدیم وہں وت امجتع رکاںیئ

     845    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ نَر، ًبساہلل، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابوس٠امی٪، ًلاء، اب٩ ًباضسویس  :  راوی

 ًَ ًََلإئ   ٩ًَِ  ٪َ َٔ ب٩ِٔ أَبٔی ُس٠َامِیَ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٍَ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ ًَبَّإض  ٩ِ اب٩ِٔ 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔهٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٣َىٔی  َٗ َ أ َٓ ی  ِٟیَُِّسَ ٔ ا أََخَذنٔی بَٔیسٔه َٓ  ٔ ٩ًَِ َيَشارٔه ٤ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ  هٔ َوَس٠َّ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 فآہل فملس ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ابںیئ اہھت ےس ارماہ امنز ادا یک وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع

 ڑکپ رک داںیئ اجبن ڑھکا رک ایل۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 بج دف آدیم وہں وت امجتع رکاںیئ

     846    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ابواسحاٚ، ًبساہلل ب٩ ابوَؼير، طٌبة، ابواسحاٚ، ابی ب٩ ٌٛب :  راوی

َُّه أَِخ  َٙ أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٩ًَِ بََره٥ُِ 

ُتُه ٨ِ٣ُٔه َو٩ِ٣ٔ  ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ َٙ َو ا٢َ أَبُو إِٔسَح َٗ َبُة َو ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ َّی َرُسو٢ُ  ََٔؼير و٢ُ َػل ُ٘ ٕب َي ٌِ َٛ ُت أُبَیَّ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أَبٔیهٔ 



 

 

 ُٔ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا ََل  َٗ ََلَة  ََُٓلْ٪ اٟؼَّ ا٢َ أََطهَٔس  َ٘ َٓ ِبٔح  ٥َ َیِو٣ّا َػََلَة اٟؼُّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َهاَتئِن اہللٔ َػل َٗ اُٟوا ََل  َٗ ََلْ٪ 

ََلَتئِن ٩ِ٣ٔ أَثِ  َ اٟؼَّ ًَل  ٢ُ ُّٕ اِْلَوَّ َِٟو َحِبّوا َواٟؼَّ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا ٓٔیه٤َٔا َْلََتِوه٤َُا َو ٌِ ِو َي َٟ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ٔيَن َو ًَلَی ا  ٔ ََلة ١ٔ اٟؼَّ َ٘ ِّٕ ١َِٔ َػ ی ٣ٔ

ٍَ اٟزَُّج١ٔ أَِزكَی ٩ِ٣ٔ َػ  ی٠ََتهُ ََلبَِتَسِرت٤ُُوُه َوَػََلةُ اٟزَُّج١ٔ ٣َ ـٔ َٓ ٤ُ٠َوَ٪  ٌِ ََ ِو  َٟ َٜةٔ َو ٔ ٤َََِٟلئ ٍَ ا ََلتٔهٔ َوِحَسُه َوَػََلةُ اٟزَُّج١ٔ ٣َ

زَّ َوَج١َّ  ًَ ٔلَی اہللٔ  ُهَو أََحبُّ إ َٓ ثََر  ِٛ ٍَ اٟزَُّج١ٔ َو٣َا کَا٧ُوا أَ  اٟزَُّج٠َئِن أَِزكَی ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ ٣َ

، اوبااحسؼ، ایب نب بعک ےس

 

ی ة
ع

 

 رفاتی ےہ ہک رضحت اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، ہبعش، اوبااحسؼ، دبعاہلل نب اوبریصب، ص

؟ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رفز امنز رجف ادا رفنایئ رھپ اراشد رفناای ایک الفں آدیم امنز ابامجتع ںیم رشکی وہا اھت

یلص اہلل  ولوگں ےن رعض ایک ہک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفناای افر الفں آدیم؟ ولوگں ےن اہک ںیہن۔ رھپ آپ

ں ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی دف امنزںی )ینعی رجف افر امنز اشعء( تہب رگاں سگریت ںیہ الہ افنؼ رپ افر ارگ ولگ ہی اجؿ ںیل اؿ امنزف

ںیم ایک تلیضف ےہ وت ولگ رسنی ےک لب ےتٹیسھگ وہےئ اؿ امنزفں ںیم رشتک ےک فاےطس احرض وہں۔ فص افؽ درالص رفوتشں یک 

مت ولگ اس یک زبریگ وک اجؿ ول وت مت ولگ دلجی رکف فص افؽ ںیم رشتک ےک فاےطس افر اکی صخش اک دفرسے صخش فص ےہ ارگ 

رتہب ےک اسھت لم رک امنز زپانھ ینعی امنز ابامجتع ادا رکان۔ اہنت امنز زپےنھ ےس زایدہ رتہب ےہ افر دف صخش ےک اسھت لم رک امنز ادا رکان 

 ز زپےنھ ےس ایس رطہقی ےس امجتع ںیم سج دقر زایدہ ارفاد وہں وت فہ دخا وک زایدہ دنسپ دیہ ےہ۔ےہ اکی آدیم ےک اسھت لم رک امن

، اوبااحسؼ، ایب نب بعک :  رافی

 

ی ة
ع

 

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، ہبعش، اوبااحسؼ، دبعاہلل نب اوبریصب، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لفن امنز ےک فاےطس امجتع رکان

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 لفن امنز ےک فاےطس امجتع رکان

     847    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نَرب٩ ًلی، ًبساَلًلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٣ح٤وز، ًتبا٪ ب٩ ٣اَٟ :  راوی



 

 

٩ًَِ ًٔتِبَ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ٣َِح٤ُوزٕ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَلٓٔیٕ  ا٢َ یَا َنَِرُ ب٩ُِ  َٗ َُّه  َٕ أ٧َ ٔ اَ٪ ب٩ِٔ ٣َاٟ

 ِ أُحٔبُّ أَِ٪ َتأ َٓ ِومٔی  َٗ ََٟتُحو٢ُ بَِیىٔی َوبَيَِن ٣َِشحٔسٔ  ُیو٢َ  َِّی فٔی ٣َکَإ٪ ٩ِ٣ٔ بَِیًٔی أَتَّدُٔذُه ٣َِشحّٔسا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ اٟشُّ ُتَؼل َٓ تَٔیىٔی 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ا َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠ََٓ  ١ُ ٌَ ِٔ ٥َ َس٨َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٔلَی َٓ ُت إ أرََشِ َٓ ا٢َ أَی٩َِ تُزٔیُس  َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

َتئِن ٧َاحَٔیٕة ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٛ َّی ب٨َٔا َر ََٓؼل ُه  َٔ ٨َا َخ٠ِ ِٔ َٔ َؼ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِِِٟیٔت   ا

رصننب یلع، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، ومحمد، ابتعؿ نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دجسم کت دنایں ںیہ )وج وممس رباست ںیم زفر وشر ےس یتہب ںیہ سج یک فہج ےس راہتس ےط رکان تخس دوشار ریمے اکمؿ ےس ےل رک 

وہات ےہ( اس فہج ےس ریمی ہی وخاشہ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اکمؿ رپ رشتفی ےل ںیلچ افر آپ یلص اہلل ہیلع 

ہگج رپ دجسم ریمعت رک ولں۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ااھچ مہ  فآہل فملس یسک ہگج رپ امنز ادا رفنا ںیل وت ںیم اس

اہمترے اسھت ںیلچ ےگ۔ سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت درایتف ایک مت وک وکیسن ہگج دجسم انبےن یک 

ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئگ افر مہ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع  وخاشہ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اس ہگج رپ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل

 فآہل فملس یک ادتقاء ںیم فص ابدنیھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف راعکت ادا رفناںیئ )ینعی یلفن امنز امجتع ےس(۔

 رصننب یلع، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، ومحمد، ابتعؿ نب ناکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج امنز اضقء وہاجےئ اس ےک فاےطس امجتع رکےن ےس قلعتم

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج امنز اضقء وہاجےئ اس ےک فاےطس امجتع رکےن ےس قلعتم

     848    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤ٌی١، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ  ًَ َب١َ  ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٥َ بَٔوِجهٔهٔ أ٧ََِبأ٧ََا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل



 

 

ََلةٔ  ٔلَی اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ ٥ِ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ َهِهزٔیحٔيَن  ُٛ ِّی أََرا إٔن َٓ وا  ٥َُِٜٓ َوَتَزاػُّ ُٔو ا٢َ أَٗٔی٤ُوا ُػ َ٘ َٓ َِّر  َٜب ِب١َ أَِ٪ یُ َٗ 

یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری اجبن وتمہج وہےئ سج فتق 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ولگ اینپ وفصں وک کیھٹ رکف افر مت ولگ لم رک  امنز ےک فاےطس ڑھکے وہےن ےگل وت آپ یلص

ڑھکے وہاجؤ۔ ویکہکن ںیم مت ولوگں وک تشپ ےک ےھچیپ ےس داتھکی وہں )ہی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وصختیص یھت 

 دفرسے یسک وک احلص ںیہن(۔

 یلع نب رجح، الیعمس، دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج امنز اضقء وہاجےئ اس ےک فاےطس امجتع رکےن ےس قلعتم

     849    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزبیسو اس٤ہ، ًبرشب٩ ٗاس٥، حؼين، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہہ٨از ب٩ رسی،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبثَرُ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا أَبُو ُزبَِیٕس َواِس٤ُهُ  ا٢َ َحسَّ َٗ یِّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ َتاَزَة  َٗ ِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی 

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ُٖ ِّی أََخا ٔن ا٢َ إ َٗ ِسَت ب٨َٔا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ِو َْعَّ َٟ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ََ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذِ  َّی اہللُ   أَِ٪ َت٨َا٣ُوا  َػل

ٔلَی َراح٠َٔ  ٨َا٣ُوا َوأَِس٨ََس بََٔل٢ْ َهِهَزُه إ َٓ وا  ٌُ َٓاِؿَلَح ُو٥ُِٜ  َٔ ا٢َ بََٔل٢ْ أ٧ََا أَِح َٗ  ٔ ََلة َّی اہللُ ٩ًَِ اٟؼَّ َى َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓاِستَِی تٔهٔ 

ًَلَیَّ ٧َِو٣َْة  َِٟ٘ٔیِت  ُ ا٢َ ٣َا أ َٗ ٠َُِٗت  ا٢َ یَا بََٔل٢ُ أَی٩َِ ٣َا  َ٘ َٓ ٤ِٔص  ٍَ َحأجُب اٟظَّ ِس ك٠ََ َٗ ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ا٢َ َرُسو٢ُ ًَ َٗ مُّ  َٗ ٠ََُِها  ٣ٔ 

٥َ إٔ٪َّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ اہللٔ َػل ََلة َٓکذِٔ٪ ا٨َّٟاَض بٔاٟؼَّ ٥ُِٗ یَا بََٔل٢ُ  زََّها حٔيَن َطاَئ  َبَف أَِرَواَح٥ُِٜ حٔيَن َطاَئ ََفَ َٗ زَّ َوَج١َّ  ًَ اہلَل 

َّی بٔه٥ِٔ  ََٓؼل ا٦َ  َٗ ٤ُِص ث٥َُّ  ِت اٟظَّ ٌَ َٔ ََ ىٔی حٔيَن اِر ٌِ ئُوا َي ََٓتَوؿَّ أَذََّ٪  َٓ ا٦َ بََٔل٢ْ  َ٘ َٓ 

ررنب اقمس، نیصح، دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  انہد نب رسی، اوبزدیبف اہمس،

 

 ش
عی



 

 

فملس ےک ارماہ ےھت ہک اس دفراؿ ضعب ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! اکش ایک یہ رتہب وہات ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس 

ےھجم وت اس ابت اک ادنہشی ےہ ہک ںیم وس اجؤں افر اس رطح ےس ریمی امنز اضعئ اجےت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک 

وہاجےئ۔ البؽ ےن رفناای ہک ںیم اس اک ااظتنر رکفں اگ۔ ولگ آراؾ رکےت رےہ افر وس ےئگ افر البؽ ےن اینپ تشپ افٹن ےس اگل یل )افر 

وہےئ وت وسرج یک رکؿ کم ریہ یھت افر رضحت البؽ ےس اراشد  فہ وس ےئگ( رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ےس دیبار

 رفناای ہک مت ےن ایک ابت  یہ یھت )ہک ںیم امنز اک ااظتنر رکفں اگ(؟ رضحت البؽ ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ھجم وک اس دقر دنین یھبک

دقفس ےن مت ولوگں یک ارفاح ضبق رفنا ںیل رھپ سج  ںیہن آیئ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البہبش دخافدن

فتق دخا یک رمیض وہیئ وت اہمتری رفںیح مت ولوگں وک فاسپ رک دی ںیئگ۔ اے البؽ مت اھٹ اجؤ افر اذاؿ دف۔ رضحت البؽ ڑھکے 

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع وہےئگ افر اوہنں ےن اذاؿ دی رھپ امتؾ رضحات ےن فوض رفناای۔ اس فتق وسرج دنلب وہایگ اھت۔ اس ےک دعب ر

 فآہل فملس ڑھکے وہےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک اناتم رفنایئ۔

ررنب اقمس، نیصح، دبعاہلل نب اوباتقدہ :  رافی

 

 ش
عی

 انہد نب رسی، اوبزدیبف اہمس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اب امجتع ںیم احرض ہن وہےن یک فدیع

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز اب امجتع ںیم احرض ہن وہےن یک فدیع

     850    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، زائسة ب٩ ٗسا٣ة، سائب ب٩ حِیع لَکعی، ٣ٌسا٪ ب٩ ابوك٠حہ ي٤ٌزٰی،  :  راوی

 ابوزرزاء

ا٢َ َحسَّ  َٗ َُٗسا٣ََة  ٩ًَِ َزائَٔسَة ب٩ِٔ  ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ائُٔب بِ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٩ُ حَُِِیٕع ث٨ََا اٟشَّ

 ٔ ٠ُُِٗت ف  ََ ُ٨َٜ ِرَزأئ أَی٩َِ ٣َِش ا٢َ لٔی أَبُو اٟسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُزٔیِّ  ٌِ َِٟی َساَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة ا ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِٟکَََلعٔیُّ  ا٢َ ا َ٘ َٓ یَٕة زَُوی٩َِ ح٤َِٔؽ  ی رَقِ



 

 

و ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِرَزأئ َس٤ٔ ِس أَبُو اٟسَّ َٗ ََلةُ إَٔلَّ  ا٦ُ ٓٔیه٥ِٔ اٟؼَّ َ٘ َُ یَٕة َوََل بَِسوٕ ََل  ٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ثَََلثَٕة فٔی رَقِ

ائُٔب يَ  ا٢َ اٟشَّ َٗ أػَیَة  َ٘ ِٟ ئُِب ا ٤ََّا یَأِک١ُُ اٟذِّ إ٧ٔ َٓ ًَةٔ  َِٟح٤َا ٠َِی٥ُِٜ بٔا ٌَ َٓ ِیَلاُ٪  ٠َِیه٥ِٔ اٟظَّ ًَ ًََة فٔی اِسَتِحَوَذ  َِٟح٤َا ًَةٔ ا َِٟح٤َا ىٔی بٔا ٌِ

ٔ ا ََلة  ٟؼَّ

، اسبئ نب شیبح الکیع، دعماؿ نب اوبہحلط رمعیٰی، اوبدرداء ےس رفاتی ےہ ہک 

 

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، زادئة نب دقامة

اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناےت ےھت ہک سج فتق یسک یتسب ای  ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص

 ااخشص وہں افر فہ امنز یک امجتع ہن رکںی وت ھجمس ول ہک اؿ ولوگں رپ اطیشؿ اغبل آایگ ےہ افر مت ولگ اےنپ ذہم لگنج ںیم نیت

امجتع ےس امنز الزؾ رکول ویکہکن ڑھبای ایس رکبی وک اھکات ےہ وج ہک اےنپ رویڑ ےس دحیلعہ وہیئگ وہ رضحت اسبئ ےن رفناای ہک اس ےس 

 رماد امنز ابامجتع ےہ۔

، اسبئ نب شیبح الکیع، دعماؿ نب اوبہحلط رمعیٰی، اوبدرداء :  رافی

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، زادئة نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امجتع ںیم رشتک ہن رکےن یک فدیع

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امجتع ںیم رشتک ہن رکےن یک فدیع

     851    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٔسی  أَِخبََر٧َا  ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

َیؤُ  َٓ ََٟها ث٥َُّ آ٣َُز َرُجَّل  ُیَؤذََّ٪  َٓ  ٔ ََلة ُیِحَلَب ث٥َُّ آ٣َُز بٔاٟؼَّ َٓ ِس َه٤ِ٤َُت أَِ٪ آ٣َُز بَٔحَلٕب  َ٘ َٟ  ٔ ٔلَی رَٔجا٢ٕ بَٔیٔسه َٕ إ ٔ ٦َّ ا٨َّٟاَض ث٥َُّ أَُخاٟ

٠َِیه٥ِٔ بُُیوتَ  ًَ  َٚ أرَُحِّ َٓ ٔ ََٟظه ًَِو٤ّا َس٤ٔی٨ّا أَِو ٣ٔز٣َِاَتئِن َحَش٨ََتئِن  َُّه َیحُٔس  ٥ُ٠َ أََحُسه٥ُِ أ٧َ ٌِ ِو َي َٟ  ٔ ٔسی بَٔیسه ِٔ َّٟٔذی َن َس ُه٥ِ َوا



 

 

ٌَٔظاَئ  ِٟ  ا

مسق ہک ہبیتق، ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اس ذات یک 

سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم ےن اس اک ارادہ ایک ہک ںیم مکح دفں ڑکلایں الجےن اک۔ رھپ ںیم مکح دفں امنز ےک فاےطس اذاؿ 

دےنی اک افر اکی صخش وک مکح دفں امنز زپاھےن اک افر ںیم )امجتع وھچڑےن فاولں ےک رھگ اجؤ( افر مسق ےہ اس ذات یک ہک سج ےک 

ؿ ےہ ارگ مت ولوگں ںیم ےس یسک صخش وک ملع وہ ہک دجسم ےک ادنر اکی ومےٹ وگتش یک ڈہی ای دف دعد دمعہ مسق ےک ہضبق ںیم ریمی اج

 اکمانت ںیلم ےگ وت ولگ امنز اشعء ںیم رشتک رکےن ےک فاےطس آںیئ۔

 ہبیتق، ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ہگج رپ اذاؿ وہیت ےہ فاہں رپ امجتع ںیم رشتک رکان الزؾ ےہ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج ہگج رپ اذاؿ وہیت ےہ فاہں رپ امجتع ںیم رشتک رکان الزؾ ےہ

     852    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٣شٌوزی، ًلی ب٩ ا٤ٗز، ابواحوؾ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 َ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ اِْل  ٩ًَِ وزٔیِّ  ٌُ ٤َِِٟش ٩ًَِ ا ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ   ٔ ٤َز ِٗ

٠َ اہللٔ ًَلَی َهُؤََلٔئ اٟؼَّ ٠ُِیَحآِٔى  َٓ َّ َوَج١َّ َُّسا ٣ُِش٤ّٔ٠ا  ًَز ُه أَِ٪ ی٠ََِقی اہللَ  و٢ُ ٩ِ٣َ رَسَّ ُ٘ َّهُ کَاَ٪ َي َِٟد٤ِٔص َحِیُث ی٨َُاَزی  أ٧َ َوأت ا

٥َ ُسنََن  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ ٨َِٟٔٔیِّهٔ َػل َّ َوَج١َّ رَشَ ًَز إٔ٪َّ اہلَل  َٓ ِّی ََل أَِحَشُب ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ بٔه٩َّٔ  ٔن ُِٟهَسی َوإ َُّه٩َّ ٩ِ٣ٔ ُسنَٔن ا ُِٟهَسی َوإ٧ٔ ا

تَرَ  َٟ  ٥ِ ُٛ ُت٥ِ ٣ََشأجَس ِٛ ٠َِو َػ٠َِّیُت٥ِ فٔی بُُیوت٥ُِٜٔ َوَتَز َٓ ِّی ٓٔیهٔ فٔی بَِیتٔهٔ  َٟهُ ٣َِشحْٔس ُيَؼل ُت٥ِ ُس٨ََّة أََحّسا إَٔلَّ  ِٛ َِٟو َتَز ُت٥ِ ُس٨ََّة ٧َِٔی٥ُِِّٜ َو ِٛ

 ٔ َتَب ا٧َِ َٛ ٕ إَٔلَّ  ٔلَی َػََلة ی إ ِٔ ُِٟوُؿوَئ ث٥َُّ ی٤َِ ُیِحٔش٩ُ ا َٓ  ُ أ ًَِبٕس ٣ُِش٥ٕٔ٠ َیَتَوؿَّ ٠ِ٠َُت٥ِ َو٣َا ٩ِ٣ٔ  ـَ َٟ ُه بٔک١ُِّ ُخِلَوةٕ ی٥ُِِّٜ  َٟ زَّ َوَج١َّ  ًَ ہللُ 



 

 

٨ًَُِه بَٔها َخٔلیئَ   ُ َٜرفِّ ُه بَٔها َزَرَجّة أَِو یُ َٟ  ٍُ َٓ ُٕ َیِدُلوَها َحَش٨َّة أَِو یَزِ ِس َرأَیِت٨َُا َو٣َا َیَتَد٠َّ َ٘ َٟ ُِٟدَلا َو ارُٔب بَيَِن ا َ٘ ِس َرأَیِت٨َُا نُ َ٘ َٟ ّة َو

ا٦َ فٔی اٟؼَّ  َ٘ َّی يُ ِس َرأَیُِت اٟزَُّج١َ یَُهاَزی بَيَِن اٟزَُّج٠َئِن َحً َ٘ َٟ ُُٗه َو ا َٔ ٔ ٠ُو٦ْ ن ٌِ ٣َ ْٙ ٔ ٨َِها إَٔلَّ ٨َ٣ُآ ًَ ِّٕ 

دی، یلع نب ارمق، اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ہک سج وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، دوعس

صخش وک ایقتم ےک دؿ دخافدن اعتیل ےس اکلم درہج اک املسمؿ وہ رک الماقت یک انمت وہ وت فہ صخش اؿ اپچن فتق یک امنز یک افحتظ 

امجتع ںیم رشتک رکےن ےک فاےطس احرض وہ ویکہکن دخافدن دقفس رکے ہک سج ہگج رپ اذاؿ وہیت وہ وت اذاؿ یک آفاز نس رک امنز اب

ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس دہاتی ےک راےتس انب دےیئ اؿ یہ راوتسں ںیم ےس اکی راہتس امنز یھب ےہ افر ریما 

اکمؿ ںیم وموجد ہن وہ ہک سج ہگج فہ صخش ایخؽ ےہ ہک مت ولوگں ںیم ےس وکیئ اس مسق اک آدیم ہن وہاگ ہک سج یک اکی دجسم اس ےک 

امنز ادا رکات ےہ سپ ارگ مت ولگ اےنپ اےنپ اکمانت ںیم امنز ادا رکف ےگ افر اسمدج وک رظن ادناز رک دف ےگ وت مت ولگ اےنپ ربمغیپ ےک 

 وہ اجؤ ےگ افر وج دنبہ املسمؿ رطےقی وک وھچڑ دف ےگ افر سج فتق مت ےن اےنپ ربمغیپ ےک رطےقی وک وھچڑ دای وت مت ولگ ارمایہ ںیم التبم

ایھچ رطح ےس فوض رکے رھپ فہ امنز ےک فاےطس )اکمؿ ےس( رفاہن وہ وت دخافدن دقفس اس ےک فاےطس رہ اکی کین لمع  ھک دے اگ ای 

ز ادا رکےن اس صخش اک اکی درہج دنلب رفنا دے اگ ای اس صخش اک اکی انگہ اعمػ رفنا دے اگ افر مت ولگ دےتھکی وہ ہک سج فتق مہ امن

ےک فاےطس ےتلچ ںیہ افر مہ ولگ وھچےٹ وھچےٹ دقؾ رےتھک ںیہ )ات ہک زایدہ کین لمع وہں( افر مت ولگ دےتھکی وہ ہک امجتع ںیم فہ 

یہ صخش رشکی ںیہن وہات وج ہک یلع االالعؿ انمتقف راتھک وہ افر ںیم ےن )داھکی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم( ہک اکی 

 وک دف صخش اھبنسؽ رک الےت اہیں کت ہک فہ صخش فص ےک ادنر ڑھکا رک دای اجات۔ آدیم

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، دوعسدی، یلع نب ارمق، اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج ہگج رپ اذاؿ وہیت ےہ فاہں رپ امجتع ںیم رشتک رکان الزؾ ےہ

     853    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ اَلػ٥، ٤ًہ یزیس ب٩ اَلػ٥، ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ِبٔس اہللٔ أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  هٔ یَزٔیَس إِٔسَح ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ب٩ِٔ اِْلََػ٥ِّ 

َّی اہللُ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًِیَم إ ا٢َ َجاَئ أَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔ  ب٩ِٔ اِْلََػ٥ِّ  ََلة ٔلَی اٟؼَّ وزُنٔی إ ُ٘ ائْٔس َي َٗ َِٟیَص لٔی  َُّه  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

ٍُ ا٨َِّٟس  ِش٤َ ََ َ َُٟه أ ا٢َ  َٗ ًَاُه  َّی َز ا َول َّ٤٠َ َٓ ُه  َٟ أَذَٔ٪  َٓ َِّی فٔی بَِیتٔهٔ  ُه أَِ٪ يَُؼل َٟ َؽ  ُه أَِ٪ یَُزخِّ َٟ َ َشأ أَٔجِب َٓ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََلةٔ   اَئ بٔاٟؼَّ

مہ سیدی نب االا ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی انانیب صخش 
ع
ااحسؼ نب اربامیہ، رمفاؿ نب اعمفہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب االا ، 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک وکیئ 

فاال ںیہن ےہ وج ہک ھجم وک دجسم کت اچنہپ دای رکے وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااجزت اطع رفناںیئ ھجم وک اکمؿ ںیم  صخش ےل اجےن

امنز ادا رکےن یک نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت اطعء رفنا دی۔ سج فتق فہ صخش تشپ ریھپ رک رفاہن وہایگ وت آپ یلص 

 رھپ اس وک البای افر رفناای ہک مت وک اذاؿ یک آفاز انسیئ دیتی ےہ؟ اس انانیب صخش ےن اہک یج اہں! آفاز انسیئ دیتی اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 

َ
َ
َّ لَع
َ
ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای رھپ مت ؤمذؿ یک دوعت وک وبقؽ رکول سج فتق ہک اذاؿ دےنی فاال اکپرات ےہ )ح

و ةِ 
لٰ َ
ّ
ض
ل

 (ا

مہ سیدی نب االا ، اوبرہریہااحس :  رافی
ع
 ؼ نب اربامیہ، رمفاؿ نب اعمفہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب االا ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ان الزؾ ےہسج ہگج رپ اذاؿ وہیت ےہ فاہں رپ امجتع ںیم رشتک رک

     854    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ زیس ب٩ ابوزرٗاء، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٗاس٥ ب٩ یزیس، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ًابص، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیلی، اب٩ ا٦ ٣ٜتو٦

ٔس ب٩ِٔ إِٔسحَ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٔس ب٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪ ح و أَِخبََرنٔی  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ أئ  َٗ َِّر  َٙ أَبٔی اٟز

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ٩ًَِ ًَابٕٔص  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ُ ب٩ُِ یَزَیِٕس  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أ٦ُِّ  َٗ َِٟیلَی  ب٩ِٔ أَبٔی 



 

 

 ًَ ٍُ وَیَّ  ِش٤َ ََ ا٢َ َه١ِ  َٗ  َٔ َبا َِٟهَوا٦ِّ َواٟشِّ َٔيَرةُ ا َٛ ٤َِٟٔسی٨ََة  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ا َٗ َُّه  ا٢َ ٣َُِٜتو٦ٕ أ٧َ َٗ ََلحٔ  َٔ ِٟ ًَلَی ا ََلةٔ وَیَّ  لَی اٟؼَّ

َٟهُ  ِؽ  ٥َِٟ یَُزخِّ ََٓهیَّ َهَّل َو ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ  َن

رفؿ نب زدی نب اوبزراقء، ایفسؿ، دبعاہلل نب دمحم نب ااحسؼ، اقمس نب سیدی، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اعسب، دبعارلنمح نب اوب،یلی، اہ

انب اؾ وتکمؾ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ ںیم ڑیکے وکمڑے افر 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک اس یک ااجزت اطع رفنا دںی ہک ںیم اکمؿ ںیم امنز ادا رک ایل رکفں؟ ہی نس رک دردنے تہب زایدہ ںیہ آپ 

 ِح( یک آفاز ےتنس وہ؟ اوہنں 
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ل
 الفَ

َ
َ
َّ لَع
َ
و ِة( افر )ح
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ّ
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َّ لَع
َ
ےن رفناای ہک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مت )ح

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای رھپ مت احرض وہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ احصیب وک امنز رتک رکےن یک اتنس وہں

 ااجزت ںیہن اطع رفنایئ۔

نب  اہرفؿ نب زدی نب اوبزراقء، ایفسؿ، دبعاہلل نب دمحم نب ااحسؼ، اقمس نب سیدی، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اعسب، دبعارلنمح :  رافی

 اوب،یلی، انب اؾ وتکمؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذعر یک فہج ےس امجتع وھچڑان

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذعر یک فہج ےس امجتع وھچڑان

     855    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًبساہلل ب٩ ار٥ٗ :  راوی

٥َ کَاَ٪ َیُؤ٦ُّ أَ  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ أَِر ًَ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِ٪  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ََلةُ یَِو٣ّا أَِخبََر٧َا  ِت اٟؼَّ َحرَضَ َٓ ِػَحابَهُ 

ٔ ََٓذَهَب َٟٔحاجَ  ائ َِ ِٟ ٥ِ ا ُٛ و٢ُ إَٔذا َوَجَس أََحُس ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ  ٍَ ِب١َ تٔهٔ ث٥َُّ َرَج َٗ ٠َِیِبَسأِ بٔهٔ  َٓ َم 



 

 

 ٔ ََلة  اٟؼَّ

ےت ےھت اکی رمہبت امنز اک ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب ارمق اےنپ رضحات یک اناتم رفناای رک

فتق وہایگ وت فہ اضقےئ احتج ےک فاےطس ےئگ رھپ فاسپ آےئ افر اراشد رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

شیپ ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناےت ےھت ہک سج فتق مت ولوگں ںیم ےس یسک صخش وک اپاخہن رکےن یک رضفرت 

آےئ وت امنز ےس لبق یہ اضقےئ احتج رک ےل ینعی ااجنتسءء ےس افرغ وہاجےئ )اچےہ ااجنتسء رکےن یک فہج ےس امجتع یہ ویکں ہن 

 (لکن اجےئ

 ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب ارمق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذعر یک فہج ےس امجتع وھچڑان

     856    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، ا٧ص :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َحرَضَ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ 

َظائٔ  ٌَ ِٟ ابَِسُؤا بٔا َٓ ََلةُ  َظاُئ َوأُٗٔی٤َِت اٟؼَّ ٌَ ِٟ  ا

اشد رفناای ہک سج فتق مت دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ار

ںیم یسک ےک اسےنم اشؾ ےک فتق اک اھکان شیپ وہ افر اسےنم امنز وہ ریہ وہ )بلطم ہی ےہ ہک امنز اشعء ڑھکی وہیئگ وہ( وت ےلہپ مت 

 اھکےن ےس افرغ وہاجای رکف۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اسن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذعر یک فہج ےس امجتع وھچڑان

     857    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، ابو٠٣یح :  راوی

ُس ب٩ُِ  ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَب ٠٤َِٟٔیٔح  ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ٨َّا ا ُٛ ا٢َ  َٗ یهٔ 

٨َاَزی ٨َ٣ُازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ  َٓ أََػاب٨ََا ٣ََْطْ  َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بُٔح٨َيِٕن  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َػ٠ُّوا ٣َ ًَ َّی اہللُ   َػل

 فٔی رَٔحال٥ُِٜٔ 

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اوبحیلم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس ہک مہ ولگ زغفہ نینح ںیم رضحت 

وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ؤمذؿ ےن امنز ےک فاےطس  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ےھت فاہں رپ ابرش وہےن یگل

 اذاؿ دی افر اس ےن اہک ہک مت ولگ اےنپ اےنپ اکھٹونں ںیم امنز ادا رکول

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اوبحیلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغب امجتع ےک امجتع اک ارج بک ےہ؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریغب امجتع ےک امجتع اک ارج بک ےہ؟

     858    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 حارث، ابوہزیزہاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، اب٩ كحَلء، ٣حؼ٩ ب٩ ًلی ٓہزی، ًوٖ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٣ُِحٔؼ٩ٔ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَِحََلَئ  ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٖٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِو ًَ  ٩ًَِ ِٔٔهزٔیِّ  ِٟ ًَلٓٔیٕ ا  ٩ٔ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َِٟحارٔٔث  ٔلَی ب٩ِٔ ا ًَا٣ّٔسا إ َد  ُِٟوُؿوَئ ث٥َُّ ََخَ أَِحَش٩َ ا َٓ  َ أ ا٢َ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ َٗ هٔ َوَس٥ََّ٠ 

ََ ٩ِ٣ٔ أُُجو ٔ ُؽ ذَٟ ُ٘ َها َوََل ی٨َِ ٔ ٩ِ٣َ َحرَضَ ١ََِ أَِجز َُٟه ٣ٔ َتَب اہللُ  َٛ ِوا  ِس َػ٠َّ َٗ َوَجَس ا٨َّٟاَض  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس   رٔه٥ِٔ َطِیّئاا

حل ء، نصحم نب یلع رہفی، وعػ نب احرث، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ ااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی نب 
ط

دمحم، انب 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج صخش ےن رتہبنی رطہقی ےس فوض ایک دجسم ےک ارادہ ےس سج فتق فہ صخش دجسم 

ر اس صخش وک وثاب ےہ وج ہک امجتع ںیم رشکی اھت افر امجتع ںیم دالخ وہایگ وت اس صخش وک ایس دقر ارج افر وثاب ےہ ہک سج دق

 فاولں اک ارج ف وثاب ابلکل یھب مک ںیہن وہاگ۔

حل ء، نصحم نب یلع رہفی، وعػ نب احرث، اوبرہریہ :  رافی
ط

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی نب دمحم، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریغب امجتع ےک امجتع اک ارج بک ےہ؟

     859    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوس٤٠ة، ٣ٌاذ س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، اٟحٜی٥ ب٩ ًبساہلل رقشی، ٧آٍ ب٩ جبير و ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ب٩ ًبساٟزح٩٤، ح٤زا٪، ٤ًَا٪ ب٩ ًٔا٪

ًَِبسٔ  َِٜی٥َ ب٩َِ  ُِٟح َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  ٍَ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٔ ثَُه أَ٪َّ ٧َآ ٔشیَّ َحسَّ ُِِٟقَ  اہللٔ ا

ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٕ َو ًَ  ب٩َِ ُجَبيِر اَ٪  َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  َِ ٩ًَِ ح٤َُِزاَ٪ ٣َِولَى ًُ ثَُه٤َا  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ اَذ ب٩َِ  ٌَ ثَاُه أَ٪َّ ٣ُ ٩ِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َحسَّ

 َٓ  ٔ ََلة َ ٠ٟٔؼَّ أ و٢ُ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّى اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  َِ ٔلَى ًُ ی إ َِ ُِٟوُؿَؤ ث٥َُّ ٣َ َّ ا أَِسَب



 

 

َُٟه ذ٧ُُوبَهُ  ٤َِِٟشحٔٔس ُرََفَ اہللُ  ًَٔة أَِو فٔی ا َِٟح٤َا ٍَ ا ٍَ ا٨َّٟأض أَِو ٣َ َها ٣َ ََٓؼَلَّ ٤َُِِٟٜتوبَةٔ  ََلةٔ ا  اٟؼَّ

، اعمذ نب دبعارلنمح، 

 

مة
سل
امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث، امیکحل نب دبعاہلل رقیش، انعف نب ریبج ف دبعاہلل نب اوب

رمحاؿ، امثعؿ نب افعؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ رفناےت ےھت ہک وج صخش 

ے رطہقی ےس فوض رکے )ینعی تنس ےک اطمقب فوض رکے( رھپ فہ صخش رفض امنز ادا رکےن ےئلیک امنز ادا رکےن ےک فاےطس وپر

ز دجسم ےچنہپ افر ولوگں ےک ارماہ امنز ادا رک ےک امجتع ےس امنز زپےھ ای دجسم ںیم امنز ادا رک ےک امجتع ےس امنز زپےھ ای دجسم ںیم امن

ای دفرسی امجتع ںیم ای اہنت امنز ادا رکے رہباحؽ دخافدن دقفس اس  زپےھ بلطم ہی ےہ ہک فہ صخش ڑبی امجتع ںیم رشکی وہ

 صخش ےک امتؾ انگہ اعمػ رفنا دے اگ۔

، اعمذ نب  :  رافی

 

مة
سل
امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث، امیکحل نب دبعاہلل رقیش، انعف نب ریبج ف دبعاہلل نب اوب

 دبعارلنمح، رمحاؿ، امثعؿ نب افعؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وکیئ صخش امنز اہنت زپھ اکچ وہ رھپ امجتع ےس امنز وہےن ےگل وت دفابرہ امنز زپےھ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہ امنز زپےھارگ وکیئ صخش امنز اہنت زپھ اکچ وہ رھپ امجتع ےس امنز وہےن ےگل وت دفابر

     860    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، زیسب٩ اس٥٠، رج١ ٩٣ بىی اٟسی١، ََّسب٩ ٣حح٩، ٣حح٩ :  راوی

َُِّسُ ب٩ُِ ٣ِٔححَ  َُٟهَ  ا٢ُ  َ٘ ی١ٔ يُ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی اٟسِّ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّهُ کَاَ٪ فٔی أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ٣ِٔحَح٩ٕ أ٧َ  ٩ٕ

ا٦َ َر  َ٘ َٓ ََلةٔ  أَذََّ٪ بٔاٟؼَّ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍَ َو٣ِٔحَح٩ْ ٣َِح٠ٕٔص ٣َ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َرَج ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِٟشَت بَٔزُج١ٕ ٣ُ  َِّی أَ َؼل َُ ََ أَِ٪  ٌَ ٥َ ٣َا ٨َ٣َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُه َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ُِت فٔی ٣َِح٠ٔٔشهٔ  ُٛ ٜٔىِّی  ا٢َ بَلَی َوَل َٗ ِش٥ٕٔ٠ 



 

 

 َ ِس َػ٠َِّیُت فٔی أ ِس َػ َٗ َٗ ٨َِت  ُٛ ٍَ ا٨َّٟأض َوإِٔ٪  ََٓؼ١ِّ ٣َ ٥َ إَٔذا ٔجئَِت  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُه َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٠َِّیَت هِلٔی 

ہبیتق، ناکل، زدینب املس، رلج نم ینب ادللی، رسبنب نجحم، نجحم ےس رفاتی ےہ ہک فہ اکی سلجم ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےک ارماہ ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس دفراؿ امنز یک اذاؿ وہیئگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےھٹ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ز فآہل فملس امنز ادا رفنا رک آےئ وت داھکی ہک رضحت ایس ہگج رپ ےھٹیب وہےئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ےن امن

فہج ےس ادا ںیہن یک؟ ایک مت املسمؿ ںیہن وہ؟ اوہنں ےن رفناای ویکں ںیہن! ںیم وت املسمؿ وہں نکیل ںیم اےنپ اکمؿ ںیم امنز ادا سک 

تک رک اکچ اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق مت دجسم ںیم احرض وہ وت مت ولوگں ہک ارماہ رشتک رکول ینعی امنز ںیم رش

  مت امنز ےس افرغ وہ ےکچ وہ۔رکول اچےہ

 ہبیتق، ناکل، زدینب املس، رلج نم ینب ادللی، رسبنب نجحم، نجحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش امنز رجف اہنت ادا رک اکچ وہ رھپ امجتع وہ وت امنز دفابرہ زپھ ےل

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش امنز رجف اہنت ادا رک اکچ وہ رھپ امجتع وہ وت امنز دفابرہ زپھ ےل

     861    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، يٌلی ب٩ ًلاء، جابزب٩ یزیس ب٩ اسوزًا٣زی :  راوی

ث٨ََا َجابٔزُ ب٩ُِ َیزٔیَس ب٩ِٔ اِْلَِسوَ أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََلإئ  لَی ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٣ٔزٔیُّ أَیُّوَب  ٌَ ِٟ ٔ ا ز

ٔ فٔی ٣َِشحٔٔس  ِحز َٔ ِٟ ٥َ َػََلَة ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َطهِٔسُت ٣َ َٗ َضی َػََلَتُه إَٔذا هَُو ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٕٔ َِٟدِی ا

ا٢َ  َ٘ َٓ ائُٔؼُه٤َا  ًَُس ََفَ ُتَٔی بٔه٤َٔا َتزِ أ َٓ ًَلَیَّ بٔه٤َٔا  ا٢َ  َٗ ُه  ٌَ ٥َِٟ يَُؼ٠َِّیا ٣َ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ اََل یَا بَٔزُج٠َئِن فٔی آَٔخٔ ا َٗ ٨َا  ٌَ َؼ٠َِّیا ٣َ َُ ٤َُٜا أَِ٪  ٌَ  ٣َا ٨َ٣َ

ِس َػ٠َّ  َٗ َّا  ََٓؼ٠ِّیَ َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ًَٕة  ََل إَٔذا َػ٠َِّیُت٤َا فٔی رَٔحال٤َُٜٔا ث٥َُّ أََتِیُت٤َا ٣َِشحَٔس َج٤َا ٌَ ِٔ ََ ََل  َٓ ا٢َ  َٗ ُه٥ِ ِی٨َا فٔی رَٔحا٨َٟٔا  ٌَ ا ٣َ



 

 

ََّها َل٤َُٜا ٧َا٠َْٔٓة  إ٧ٔ َٓ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  زاید نب اویب، میشہ، یلعی نب اطعء، اجربنب سیدی نب اوسداعرمی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ

فملس ہک ارماہ امنز رجف ںیم دجسم فیفخ ںیم وموجد اھت )وج ہک اقمؾ یننم ںیم ےہ( سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ 

ای ہک اؿ دفونں وہ ےکچ وت داھکی ہک دف صخش ےھچیپ ےھٹیب وہےئ ںیہ اوہنں ےن امنز ںیہن ادا یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفنا

ااخشص وک ریمے اپس ےل رک آؤ۔ ولگ اؿ وک ےل رک آےئ افر اؿ یک رںیگ ڑھپک رےہ ںیھت )وبہج وخػ ےک(۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ےن مہ ولوگں ہک ارماہ سک فہج ےس امنز ںیہن ادا یک یھت؟ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

مہ اینپ ہگج امنز ادا رک ےکچ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ااسی ہن رکف سج فتق مت اےنپ اکھٹونں ںیم امنز  فآہل فملس

 ادا رکول رھپ مت اس دجسم ںیم آؤ ہک سج ہگج امجتع وہیت ےہ وت مت دفرسی رمہبت امنز زپھ ول فہ امنز لفن امنز امشر وہیگ۔

 میشہ، یلعی نب اطعء، اجربنب سیدی نب اوسداعرمیزاید نب اویب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ امنز اک الضف فتق سگرےن ےک دعب امجتع وہ بج یھب رشتک رک ےل

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دعب امجتع وہ بج یھب رشتک رک ےلارگ امنز اک الضف فتق سگرےن ےک 

     862    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی و ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ػسرا٪، خاٟسب٩ حارث، طٌبہ، بسی١، ابوًاٟیة، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ػا٣ت، ابوذر

٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ  َٟهُ  ُى  ِٔ ُس ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ُػِسَراَ٪ َوا٠َّٟ ًِلَی َو٣َُح٤َّ َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  َبُة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ا

ا٣ٔٔت  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ُث  أَٟیَة یَُحسِّ ٌَ ِٟ ُت أَبَا ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٠َِیهٔ ٩ًَِ بَُسی١ِٕ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ 

 َٗ ا٢َ ٣َا َتأ٣ُِزُ  َٗ تَٔها  ِٗ ٩ًَِ َو ََلَة  وَ٪ اٟؼَّ ُ ِو٦ٕ یَُؤَخِّ َٗ ََ٘ٔیَت فٔی  َٕ أ٧ََِت إَٔذا  ِی َٛ دٔٔذی  َٓ َب  ٥َ َوََرَ تَٔها ث٥َُّ َوَس٠َّ ِٗ ََلَة َٟٔو ا٢َ َػ١ِّ اٟؼَّ



 

 

 ََ ٔ ََٓؼ١ِّ  اذَِهِب َٟٔحاَجت ٤َِِٟشحٔٔس  ََلةُ َوأ٧ََِت فٔی ا إِٔ٪ أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ َٓ 

، دبعاہلل نب اصتم، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک 

 

دمحم نب دبعاالیلع ف دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ، اخدلنب احرث، ہبعش، دبلی، اوباعلی ة

 نارا مت ایک رکف ےگ سج فتق اےسی ولوگں ںیم رہ اجؤ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای افر ریمی راؿ رپ اہھت

ےگ وج ہک امنز ںیم اتریخ رکںی ےگ اؿ ےک )رقمرہ( فتق ےس ینعی امنز رکمفہ فتق ںیم ادا رکںی ےگ۔ ںیم ےن اہک ہک آپ یلص اہلل 

رفناای مت فتق رپ امنز ادا رکف رھپ مت اےنپ ہیلع فآہل فملس ایک مکح رفناےت ںیہ )ینعی اےسی فتق ںیم( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 اکؾ ںیم گل اجان۔ ارگ مت دجسم ںیم وہ افر اہمترے اسےنم امجتع وہ یکچ وہ وت مت امجتع ںیم رشتک رک انیل۔

، دبعاہلل نب اصتم، اوبذر :  رافی

 

 دمحم نب دبعاالیلع ف دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ، اخدلنب احرث، ہبعش، دبلی، اوباعلی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اناؾ ےک اسھت دجسم ںیم امجتع ےس امنز ادا رک اکچ وہ اس وک دفرسی امجتع ںیم رشتک رکان الزؾ ںیہن ےہ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رک اکچ وہ اس وک دفرسی امجتع ںیم رشتک رکان الزؾ ںیہن ےہ امنز اداوج صخش اناؾ ےک اسھت دجسم ںیم امجتع ےس 

     863    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س تییم، یحٌی ب٩ سٌیس، حشين ا٥٠ٌ٤ٟ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، س٠امی٪ :  راوی

َِّییٔمُّ  ٕس اٟت َ٪ ٣َِولَی  أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حَُشيِٕن ا ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َ  ٠ُُِٗت یَا أَبَا  َِٟبََلٔن َوا٨َّٟاُض ُيَؼ٠ُّوَ٪  ًَلَی ا ا٢َ َرأَیُِت اب٩َِ ٤ًََُز َجأّٟشا  َٗ َُ ٣َِی٤ُو٧ََة  ََ ََل  َٟ ِس ا  َٗ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ِّی  َؼل

ََلةُ فٔی یَِو٦ٕ ٣َزَّتَ  ازُ اٟؼَّ ٌَ َُ و٢ُ ََل  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن  ئِن َػ٠َِّیُت إ

اہلل نب رمع وک البط انیم اربامیہ نب دمحم یمیت، ییحی نب دیعس، نیسح املعمل، رمعف نب بیعش، امیلسؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبع

ہگج )وج ہک دمہنی ونمرہ ےک زندکی ےہ( رپ ےھٹیب وہےئ داھکی افر ولگ امنز ںیم وغشمؽ ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اے 



 

 

اوبدبعارلنمح! مت سک فہج ےس امنز ںیہن زپےتھ وہ اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیم وت امنز ےس افرغ وہاکچ افر ںیم ےن رضحت روسؽ 

 ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناےت ےھت ہک اکی امنز وک اکی دؿ  ںیی دف رمہبت رکمی یلص اہلل

 ںیہن زپانھ اچےیہ۔ بلطم ہی ےہ ہک سج فتق امجتع ےس اناؾ ےک اسھت امنز ادا رکیل اب رھپ اس وک زپانھ رضفری ںیہن ےہ۔

 دیعس، نیسح املعمل، رمعف نب بیعش، امیلسؿ اربامیہ نب دمحم یمیت، ییحی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےئلیک سک رطہقی ےس اجان اچےئہ؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےئلیک سک رطہقی ےس اجان اچےئہ؟

     864    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ زہزی، سٔیا٪، زہزی، سٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا اٟزُّهِز َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزُّهِزٔیُّ  ٔس ب٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ا٢َ یُّ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  َس

ِوَ٪ َو  ٌَ ِش ََ ََل َتأِتُوَها َوأْمُتَْن  َٓ ََلَة  ٥َ إَٔذا أََتِیُت٥ِ اٟؼَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َا َٗ َٓ ٜٔی٨َُة  ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ًَ أِتُوَها َت٤ُِظوَ٪ َو

 ِٗ ا َٓ َٓاَت٥ُِٜ  وا َو٣َا  ََٓؼ٠ُّ ُت٥ِ  ِٛ واأَِزَر  ـُ

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اراشد رفناای سج فتق مت ولگ امنز زپےنھ ےئلیک احرض وہں وت مت ولگ امنز ےئلیک دفڑےت وہےئ ہن آؤ ہکلب ومعمؽ یک راتفر ےک اطمقب 

آؤ افر نئمطم روہ افر مت وک سج دقر امنز لم اجےئ اینت امجتع ےس امنز ادا رکف افر سج دقر امنز ےن لم ےکس اس وک مت )السؾ  امنز ےئلیک

 ریھپےن ےک دعب( ادا رک ول۔

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک فاےطس دلجی انلچ ریغب دفڑے وہےئ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےک فاےطس دلجی انلچ ریغب دفڑے وہےئ

     865    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وہب، اب٩ جزیخ، ٨٣بوذ، ٓـ١ ب٩ ًِیساہلل، ابورا٤ًٍٓزو ب٩ سوازب٩ اسوزب٩ ٤ًزو، اب٩  :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُجَزیِ  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ٤ًَِزٕو  ازٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوزٔ ب٩ِٔ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َسوَّ ١ٔ ب٩ِٔ ًَُِِیٔس أَِخبََر٧َا  ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َبُوذٕ  ٕخ 

ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ َیَتحَ اہللٔ  َٓ ِبٔس اِْلَِطَه١ٔ  ًَ ٔلَی بَىٔی  َِرَ َذَهَب إ ٌَ ِٟ َّی ا ٥َ إَٔذا َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُث کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل سَّ

٥َ يَُِّسٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِِی٤َ٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ  ٍٕ ٔ ا٢َ أَبُو َرآ َٗ زٔٔب  ِِ َّی َی٨َِحٔسَر ٤َ٠ِٟٔ ا٢َ ٨ًَِٔسه٥ُِ َحً َ٘ َٓ  ٍٔ َِٟب٘ٔی زٔٔب ٣ََزِر٧َا بٔا ِِ ٤َِٟ ٔلَی ا َُ إ

ََ ا٣ِٔع  َٟ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َُّه یُزٔیُسنٔی  ُت َوَه٨ِ٨َُت أ٧َ َٓاِسَتأََِخِ ََ فٔی َذِرعٔی  ٔ َٜبَُر َذٟ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ َٟ  ٕ ٖٓ ُ ََ أ َٟ  ٕ ٖٓ ُ ا٢َ أ َٗ ٠ُِت أَِحَسثَِت َحَسثّا  ُ٘ َٓ

ا٢َ ََل َوَل  َٗ َت بٔی  ِٔ َّٓ ٠ُُِٗت أَ ٠ََُِها ٩ِ٣ٔ ٧َارٕ ٣َا َذاَک  ََ اِْلَ٪ ٣ٔ َُٓسرِّ ١َّ ٤َ٧َٔزّة  َِ َٓ ًَلَی بَىٔی ََُٓلٕ٪  ُتُه َسأًّیا  َِ ٌَ ََ ََُٓلْ٪   ٩ِٜٔ هََذا 

 ذ، لضف نب دیبع اہلل، اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 
 

 

رمعف نب وسادنب اوسدنب رمعف، انب فبہ، انب رججی، م

ز رصع ادا رفنا ےکچ وت ہلیبق ینب دبع االک ل ےک رضحات ںیم اجےت افر اؿ ےس وگتفگ رفناےت یتح ہک اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امن

رغمب یک امنز ےک فاےطس فاسپ وہےت وت رضحت اوبراعف ےن اہک ہک اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دلجی دلجی 

فر مہ ولگ ربقاتسؿ عیقب ےک اسےنم ےلکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رغمب ادا رکےن ےک فاےطس رشتفی ےل اج رےہ ےھت ا

اراشد رفناای۔ اػ اػ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہی رفناےن ےس ریمے بلق ںیم اکی وخػ وسحمس وہا ںیم ےھچیپ یک اجبن 

ہلمج اػ ریمے یہ قلعتم اراشد رفناای ےہ آپ یلص  ٹہ ایگ افر ھجم وک اس ابت اک ایخؽ وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ذموکرہ

 ھجم ےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت وک ایک وہایگ مت ویکں ںیہن ےتلچ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک

سک رطہقی ےس ملع وہا؟ ںیم ےن اہک آپ یلص اہلل یسک مسق یک وکیئ یطلغ اصدر وہیئگ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ےک 



 

 

ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ہملک اػ رفناای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیم ےن ھجت وک ہی ابت ںیہن  یہ ںیم ےن اس صخش 

اس  یسی اھکؽ اےسی آدیم ےئلیک ےس اہک ہک سج وک ںیم ےن دص ہ فوصؽ رکےن ےئلیک اجیھب اھت اس آدیم ےن اکی اھکؽ وچری رکیل اب 

 دفزخ یک آگ ےس ایتر یک یئگ ےہ۔

 ذ، لضف نب دیبعاہلل، اوبراعف :  رافی
 

 

 رمعف نب وسادنب اوسدنب رمعف، انب فبہ، انب رججی، م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااحدثیاناتم ےک قلعتم :   ابب

 امنز ےک فاےطس دلجی انلچ ریغب دفڑے وہےئ

     866    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣ٌاویة ب٩ ٤ًز، ابواسحٙ، اب٩ جزیخ، ٨٣بوذ، ابورآٍ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ًَ اؤَیُة ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٨ِ٣َبُوْذ  أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  َٗ ُجَزیِٕخ 

 َ ٩ًَِ أ  ٍٕ ٔ ١ٔ ب٩ِٔ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َرآ ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٍٕ ٧َِحَوهُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ أَبٔی َرآ ٔ  بٔی َرآ

 ذ، اوبراعف رتہمج سگہتش دحثی اسیج ےہ۔
 

 

 اہرفؿ نب دبع اہلل، اعمفۃی نب رمع، اوب ااحسؼ ، انب رججی، م

 ذ، اوبراعف :  رافی
 

 

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اعمفۃی نب رمع، اوباقحس، انب رججی، م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز زپےنھ ےک فاےطس افؽ افر الضف فتق ےنلکن ےس قلعتم

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 امنز زپےنھ ےک فاےطس افؽ افر الضف فتق ےنلکن ےس قلعتم

     867    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِيرة، ٤ًَا٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوًبساہلل، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ا٢َ أَِخب َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ٤َاُ٪  َِ ث٨ََا ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟٔيَرةٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َرنٔی أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ثَُه٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبسٔ اہللٔ اِْلَََغُّ أَ٪َّ أَبَا هَُزیَِزَة َحسَّ ١ٔ  َوأَبُو  ََ ٤َ َٛ  ٔ ََلة ٔلَی اٟؼَّ ٔ إ ز ٤َُِٟهحِّ ١ُ ا ََ ٤ََّا ٣َ ا٢َ إ٧ٔ َٗ

 ُ َِٟبَس٧ََة ث َّٟٔذی یُِهٔسی ا َّٟذٔ ا َِٜبَع ث٥َُّ ا َّٟٔذی یُِهٔسی اِل ًَلَی إٔثِزٔهٔ کَا َّٟٔذی  َة ث٥َُّ ا َِٟبَِقَ َّٟٔذی یُِهسٔی ا ًَلَی إٔثِزٔهٔ کَا َّٟٔذی  ًَلَی ٥َّ ا ی 

ةَ  ـَ َِِِٟی َّٟٔذی یُِهٔسی ا ٔ کَا ًَلَی إٔثِزٔه َّٟٔذی  َجاَجَة ث٥َُّ ا َّٟٔذی یُِهٔسی اٟسَّ ٔ کَا  إٔثِزٔه

ؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبدبع اہلل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی ادمحنب دمحم نب ریغمة، امثع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش )دجسم ںیم( امنز ادا رکےن ےک فاےطس امتؾ ولوگں ےس ےلہپ احرض وہ وت اس صخش یک 

ین ےک فاےطس ہکم رکمہم اجیھب رھپ اس ےک دعب وج صخش آےئ فہ ااسی ےہ ہک ےسیج ہک یسک اثمؽ ایسی ےہ ہک ےسیج ہک یسک ےن اکی افٹن رقاب

صخش ےن اکی لیب اگےئ وک رقابین رکےن ےک فاےطس اجیھب۔ رھپ اس ےک دعب وج صخش آےئ وت اس یک اثمؽ ایسی ےہ ہک ےسیج ہک یسک 

وت فہ صخش ااسی ےہ ہک ےسیج ہک یسک صخش ےن رمیغ یجیھب۔  صخش ےن )راہ دخا ںیم( اکی ڈنیماھ اجیھب۔ رھپ اس ےک دعب وج صخش آےئ

 رھپ اس ےک دعب وج صخش آےئ وت فہ صخش ااسی ےہ ہک ےسیج ہک یسک ےن اکی اڈنا اجیھب۔

 ادمحنب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبدبعاہلل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق امنز ےک فاےطس ریبکت وہ اجےئ وت لفن ای تنس امنز زپانھ عنم ےہ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق امنز ےک فاےطس ریبکت وہ اجےئ وت لفن ای تنس امنز زپانھ عنم ےہ



 

 

     868    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، زَکیا، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًلاء ب٩ يشار، ابوہزیزہ :  راوی

٤ِزُو  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا  ٩ًَِ َزََکٔ ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًََلاَئ ب٩َِ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ب٩ُِ زٔی٨َإر 

ََل  ٥َ إَٔذا أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ُث  ٤َُِِٟٜتوبَةُ َيَشإر یَُحسِّ َََٓل َػََلَة إَٔلَّ ا  ةُ 

ر، اطعء نب اسیر، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، زرکای، رمعف نب دانی

فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق امنز رفض یک ریبکت وہ وت اس فتق ںیم یسک مسق یک امنز ںیہن ےہ العفہ رفض امنز ےک۔ )بلطم ہی 

 ےیہ ہکلب امنز رفض ںیم رشتک رکان اچےیہ(۔ےہ ہک ذموکرہ فتق ںیم امنز تنس ای امنز لفن وکیئ امنز ںیہن زپانھ اچ

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، زرکای، رمعف نب دانیر، اطعء نب اسیر، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےک فاےطس ریبکت وہ اجےئ وت لفن ای تنس امنز زپانھ عنم ےہسج فتق امنز 

     869    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٥ٜ و ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبة، ورٗاء ب٩ ٤ًز، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًلاء ب٩ يشار، ابوہزیزہ اح٤سب٩ ًبساہلل ب٩ :  راوی

ًَبِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  اَئ ب٩ِٔ ٤ًََُز  َٗ ٩ًَِ َوِر َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََل َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٥َٜٔ َو٣َُح٤َّ َِٟح ٤ِزٔو ب٩ِٔ  سٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ

ا٢َ إٔذَ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشارٕ   ٩ًَِ ٤َُِِٟٜتوبَةُ زٔی٨َإر  ََل َػََلَة إَٔلَّ ا َٓ ََلةُ   ا أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ

، فراقء نب رمع، رمعف نب دانیر، اطعء

 

ی ة
ع

 

نب اسیر، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  ادمحنب دبعاہلل نب مکح ف دمحم نب اشبر، دمحم، ص

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق امنز رفض یک ریبکت وہ وت اس فتق ںیم وکیئ امنز ںیہن زپانھ اچےیہ العفہ 



 

 

 رفض امنز ےک۔

، فراقء نب رمع، رمعف نب :  رافی

 

ی ة
ع

 

 دانیر، اطعء نب اسیر، اوبرہریہ ادمحنب دبعاہلل نب مکح ف دمحم نب اشبر، دمحم، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق امنز ےک فاےطس ریبکت وہ اجےئ وت لفن ای تنس امنز زپانھ عنم ےہ

     870    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، اب٩ بحی٨ة، ًبساہلل ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ بُحَ  ًَأػ٥ٕ  ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َح سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أُٗٔی٤َِت َػََل أَِخبََر٧َا  َٗ ةُ ِی٨ََة 

 ِّ َؼل َُ َ ا٢َ أ َ٘ َٓ ٤َُِٟؤذُِّ٪ ُي٘ٔی٥ُ  ِّی َوا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرُجَّل يَُؼل َّی اہللُ  أَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِبٔح ََفَ ااٟؼُّ ٌّ ََ ِبَح أَِر  ی اٟؼُّ

، دبعاہلل نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک امنز رجف یک ریبکت

 

ة

 

 ی
حی
ی 

 وہیئ وت روسؽ رکمی ہبیتق، اوبوعاہن، دعس نب اربامیہ، ب ص نب اعا ، انب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک داھکی امنز زپےتھ وہےئ افر اس فتق ؤمذؿ ریبکت ہہک راہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفناای ہک ایک مت امنز رجف یک اچر راعکت زپھ رےہ وہ؟

، دبعاہلل نب ناکلہبیتق، اوبوعاہن، دعس نب اربامیہ، ب ص نب اعا ، انب  :  رافی

 

ة

 

 ی
حی
 ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وکیئ صخش امنز رجف یک تنس ںیم وغشمؽ وہ افر اناؾ امنز رفض زپاھےئ

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اناؾ امنز رفض زپاھےئارگ وکیئ صخش امنز رجف یک تنس ںیم وغشمؽ وہ افر 

     871    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از، ًاػ٥، ًبساہلل ب٩ رسجص :  راوی

ًَِبٔس   ٩ًَِ ًَأػ٥ْ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔیٕ  ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ َٗ ٔجَص  اہللٔ ب٩ِٔ رَسِ

َض  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َتئِن ث٥َُّ َزَخ١َ  ٌَ ِٛ ٍَ اٟزَّ َٛ
ِبٔح ََفَ ٔ اٟؼُّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َػََلة ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ََُٓلُ٪ أَیُُّه٤َا ا٢َ یَا  َٗ ٥َ َػََلَتُه  ََ  َوَس٠َّ ٔش ِٔ ًَّٟٔی َػ٠َِّیَت ٨َٟٔ ٨َا أَِو ا ٌَ ًَّٟٔی َػ٠َِّیَت ٣َ ََ ا  َػََلتُ

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اعا ، دبعاہلل نب رسسج ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش آای افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

زپںیھ۔ رھپ امنز رفض ںیم رشتک یک سج فتق  فملس امنز رجف یک اناتم رفنا رےہ ےھت وت اس صخش ےن )تنس رجف یک( دف راعکت

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئگ وت اراشد رفناای ہک اے الفں صخش ریتی وکیسن امنز یھت وج ہک وت ےن امہرے اسھت ادا 

 یک یھت ای فہ امنز وکیسن یھت وج ہک وت ےن اہنت یہ ادا یک یھت؟

 د، اعا ، دبعاہلل نب رسسجییحی نب بیبح نب رعیب، امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش فص ےک ےھچیپ اہنت امنز ادا رکے

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش فص ےک ےھچیپ اہنت امنز ادا رکے

     872    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل، ا٧ص :  راوی

 ًَ ُٙ ب٩ُِ  ثَىٔی إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ُت أََنّشا أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبٔس اہللٔ 



 

 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی بَیِ  َّی اہللُ  ا٢َ أََتا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ًَِهُ  ٨َاَرضَٔی اہللُ  َٔ هُ َوَػ٠َِّت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ َخ٠ِ َٔ ٨َا َخ٠ِ َٟ ََٓؼ٠َِّیُت أ٧ََا َویَتٔی٥ْ   ت٨َٔا 

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، ااحسؼ نب دبع اہلل، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص ابدنھ رک امنز ادا یک افر  فملس مہ ولوگں ےک اپس رشتفی الےئ وت ںیم ےن افر میتی ےن

 رضحت اؾ میلس ےن امہری ادتقاء ںیم امنز ادا یک۔

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، ااحسؼ نب دبعاہلل، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش فص ےک ےھچیپ اہنت امنز ادا رکے

     873    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٧وح يٌىی اب٩ ٗیص، اب٩ ٣اَٟ، ٤ًزو، ابوجوزا، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ کَا٧َِت أَِخبََر٧َا  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َِٟحِوَزأئ  ٩ًَِ أَبٔی ا ٤ًَِْزو  َٕ َوهَُو  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َاٟ ِیٕص  َٗ ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٧ُوْح َي

 ََ کَاَ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ َحِش٨َاُئ ٩ِ٣ٔ أَِحَش٩ٔ ا٨َّٟأض  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی َخ٠ِ َؼل َُ وِ ا٣َِزأَْة  َ٘ ِٟ ُف ا ٦ُ فٔی ٌِ سَّ َ٘ ٔ یََت ٦

ٍَ ٧ََوزَ  َٛ إَٔذا َر َٓ  ٔ ٤َُِٟؤَخَّ ِّٕ ا َّی یَُٜوَ٪ فٔی اٟؼَّ ُه٥ِ َحً ـُ ٌِ ََ ٢ٔ َٟٔئَلَّ َیَزاهَا َوَيِشَتأَِٔخُ  ِّٕ اِْلَوَّ َّ اٟؼَّ ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ  ٩ِ٣ٔ َتِحٔت إٔبِٔلهٔ 

ِس  َ٘ َٟ ٔس٣ٔيَن ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َو ِ٘ ٤ُِِٟشَت ٨َ٤ِٔ٠ًَا ا ِس  َ٘ َٟ ی٩َ َوَج١َّ َو ٤ُِِٟشَتأَِٔخٔ  ٨َ٤ِٔ٠ًَا ا

ہبیتق، ونح ینعی انب سیق، انب ناکل، رمعف، اوبوجزا، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی تہب وخوصبرت اخوتؿ رضحت روسؽ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز ادا ایک رکیت یھت وت دنچ رضحات یلہپ فص ںیم ےلچ اجےت اتہک فہ رظن ہن آےئ افر ضعب رکمی یلص

رضحات آرخی فص ںیم رےتہ ےھت افر سج فتق فہ اخوتؿ روکع رکیت یھت وت اس اخوتؿ وک ولگ ولغبں ےک درایمؿ ےس اھجےتکن 

آتی انزؽ رفنایئ آرخ کت۔ اس آتی رکہمی اک بلطم ہی ےہ ہک مہ ایھچ رطح ےس فافق ںیہ ےھت سج فتق دخافدن دقفس ےن ہی 



 

 

 اؿ ولوگں ےس وج ہک امنز ےک دفراؿ آےگ رےتہ ںیہ افر مہ اؿ ےس یھب ایھچ رطح فافق ںیہ وج ہک ےھچیپ رےتہ ںیہ۔

 ہبیتق، ونح ینعی انب سیق، انب ناکل، رمعف، اوبوجزا، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فص ںیم اشلم وہےن ےس قلعتم روکع رک ےن ےس قلعتم

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فص ںیم اشلم وہےن ےس قلعتم روکع رک ےن ےس قلعتم

     874    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یسب٩ ٣شٌسة، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیسزیاز اَل٥٠ً، حش٩، ابوبَکة :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ  ٥ٔ٠ًَِ َ ٕ اِْل ٩ًَِ زٔیَاز ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ َسَة  ٌَ َة أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َِٟحَش٩ُ أَ٪َّ أَبَا بََِکَ ث٨ََا ا

ثَُه أَ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػ َحسَّ َ٘ َٓ  ِّٕ ٍَ زُوَ٪ اٟؼَّ َٛ
ٍْ ََفَ ٔ ٥َ َراٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِِٟشحَٔس َوا٨َّٟٔيیُّ َػل َُّه َزَخ١َ ا ٥َ ٧ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

ِس  ٌُ ََ ّػا َوََل   َزاَزَک اہللُ رٔحِ

فاتی ےہ ہک فہ دجسم ںیم دالخ وہےئ افر روسؽ رکمی یلص اہلل دیمحنب دعسمة، سیدی نب زرعی، دیعسزاید االملع، نسح، اوبرکبة ےس ر

ہیلع فآہل فملس روکع ںیم ےھت اوہنں ےن فص ںیم اشلم وہےن ےس ےلہپ روکع رک ایل )دلجی یک فہج ےس(۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ےئ نکیل مت آدنئہ ےس ااسی ہن رکان۔فآہل فملس ےن اراشد رفناای اہلل اعتیل ھجت وک اس ےس زایدہ امنز زپےنھ یک وتقیف اطع رفنا

 دیمحنب دعسمة، سیدی نب زرعی، دیعسزاید االملع، نسح، اوبرکبة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ےس قلعتمفص ںیم اشلم وہےن ےس قلعتم روکع رک ےن 

     875    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ابواسا٣ة، وٟیس ب٩ َٛير، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس  ٕ َٔير َٛ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ  ثَىٔی ا َحسَّ

 َ٘ َٓ  َٖ ٥َ َیِو٣ّا ث٥َُّ اِنََرَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ََ أَََل ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ُ َػََلَت ََُٓلُ٪ أَََل تَُحشِّ ا٢َ یَا 

٤َُِٟؼ  ٤َا أََُِٔرُ بَيَِن یََسیَّ َی٨ُِوزُ ا َٛ ِّی أََُِٔرُ ٩ِ٣ٔ َوَرائٔی  ٔن ٔشهٔ إ ِٔ ِّی ٨َٟٔ َٕ ُيَؼل ِی َٛ ِّی   ل

، فدیل نب ریثک، دیعس نب اوبدیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوبااسمة

ح رطہقی ےس ادا ںیہن رکےت  فآہل فملس ےن اکی دؿ امنز زپاھیئ رھپ امنز ےس

ح
صی 

رفاتغ ےک دعب رفناای اے الفں صخش! مت اینپ امنز وک 

ایک امنزی وخد ہی ابت ںیہن اچہپؿ اتکس ہک امنز سک رطہقی ےس ادا رکین اچےیہ۔ )بلطم ہی ےہ ہک امنز وشخع ف وضخع افر ادب ےک 

 ہک سج رطہقی ےس اسےنم یک اجبن داتھکی وہں۔ اسھت زپانھ اچےیہ( افر ںیم ےھچیپ ےس یھب ایس رطہقی ےس داتھکی وہں

، فدیل نب ریثک، دیعس نب اوبدیعس، اوبرہریہ :  رافی

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہظ یک امنز ےک دعب تنس ینتک زپےھ؟

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رہظ یک امنز ےک دعب تنس ینتک زپےھ؟

     876    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٔ  أَِخبََر٧َا  ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ ِّی  ٥َ کَاَ٪ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٌَ ِٛ ٌَٔظأئ َر ِٟ َس ا ٌِ ََ َتئِن فٔی بَِیتٔهٔ َو ٌَ ِٛ زٔٔب َر ِِ ٤َِٟ َس ا ٌِ ََ ِّی  َتئِن َوکَاَ٪ ُيَؼل ٌَ ِٛ َسَها َر ٌِ ََ َتئِن َو ٌَ ِٛ َس َر ٌِ ََ ِّی  َتئِن َوکَاَ٪ ََل ُيَؼل

ٔة  ٌَ ُِٟح٤ِ َتئِن ا ٌَ ِٛ َِّی َر ُیَؼل َٓ  َٖ َّی ی٨َََِرٔ  َحً

ہبیتق نب دیعس، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ےس لبق دف راعکت 

افر دف رتعک امنز رغمب ےک دعب  ادا رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ یک امنز ےک دعب دف راعکت ادا رفناای رکےت ےھت

اےنپ اکمؿ ںیم ادا رفناےت ےھت افر امنز ہعمج ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک ںیہن زپےتھ ےھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس فاسپ آےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف رتعک امنز ادا رفناےت۔

 ، دبعاہلل انب رمعہبیتق نب دیعس، ناکل، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصع ےک لبق یک تنس

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رصع ےک لبق یک تنس

     877    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ٣شٌوز، یزیس ب٩ زریٍ، طٌبہ، ابواسحاٚ، ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زة :  راوی

 ًَ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ َؿ٤َِزَة   ٩ِ

٩ًَِ َػََلةٔ َرُسو٢ٔ  ا  ٠ًَٔیا ٨َِٟا  َ ا٢َ کَاَ٪ إٔذَ  َسأ َٗ ٨َا  ٌِ هُ َس٤ٔ ِ٘ ٥ِ ٧ُٔل َٟ ٨َ٠ُِٗا إِٔ٪   ََ ٔ ُٙ َذٟ ا٢َ أَی٥ُُِّٜ یُٔلی َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا کَا٧َِت اہللٔ َػل

إَٔذا کَا٧َِت ٩ِ٣ٔ َها ه٨َُ  َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر َِرٔ َػل ٌَ ِٟ َهِیَئتَٔها ٩ِ٣ٔ َها ه٨َُا ٨ًَِٔس ا َٛ ٤ُِص ٩ِ٣ٔ َها ه٨َُا  َهِیَئتَٔها ٩ِ٣ٔ َها ه٨َُا ٨ًَِٔس اٟظَّ َٛ ا 

ا ٌّ ََ َِرٔ أَِر ٌَ ِٟ ِب١َ ا َٗ ِّی  َسَها ث٨َِٔتئِن َوُيَؼل ٌِ ََ ا َو ٌّ ََ ٔ أَِر ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ ِّی  ا َوُيَؼل ٌّ ََ َّی أَِر ٔ َػل ِهز َتئِن  اٟوُّ ٌَ ِٛ ٔؼ١ُ بَيَِن ک١ُِّ َر ِٔ َي



 

 

بٔيَن َوا٨َّٟ  ٤َُِِٟقَّ َٜةٔ ا ٔ ٤َََِٟلئ ًَلَی ا ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن بَٔتِش٠ٔی٥ٕ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َوا ُه٥ِ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٔ  ِٔیِّيَن َو٩ِ٣َ َتب

الیعمس نب دوعسد، سیدی نب زرعی، ہبعش، اوبااحسؼ، اعا  نب رمضة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ےس درایتف ایک ہک روسؽ 

ےھت؟ اوہنں ےن رفناای ہک سک صخش ںیم رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دؿ ےک فتق امنز رفض ےس لبق سک دقر راعکت ادا رفناےت 

اس دقر اطتق ےہ ہک فہ اس دقر دعتاد ںیم راعکت ادا رکے۔ رھپ رفناای ہک سج فتق وسرج دنلب وہات ےہ وت دف راعکت ادا رفناےت 

رتعک ےک دعب  افر دفرہپ ےس لبق اچر راعکت ادا رفناےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آرخ ںیم السؾ رفناےت )بلطم ہی ےہ ہک دف

 السؾ ہن ریھپےت ےھت(۔

 الیعمس نب دوعسد، سیدی نب زرعی، ہبعش، اوبااحسؼ، اعا  نب رمضة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناتم ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رصع ےک لبق یک تنس

     878    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، حؼين ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابواسحاٚ، ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زة :  راوی

 ًَ ث٨ََا حَُؼيُِن ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َػََلة ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ٤َُِِٟٜتوبَةٔ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ َؿ٤َِزَة  ِب١َ ا َٗ  فٔی ا٨ََّٟهارٔ 

 ُٙ ا٢َ ٩ِ٣َ یُٔلی ا٢َ  َٗ َٗ ََ ث٥َُّ أَِخبََر٧َا  ٔ ِب١َ َذٟ َٗ َتئِن َو ٌَ ِٛ ٤ُِص َر ُّ اٟظَّ ِّی حٔيَن َتزٔی ٥َ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ ه ِش٠ٔی٥َ فٔی آَٔخٔ ١ُ اٟتَّ ٌَ إت َیِح ٌَ َٛ ٍَ َر ٕٔ ا٨ََّٟهارٔ أَِربَ  نِٔؼ

ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن رضحت یلع ےس  دمحم نب ینثم، دمحم نب دبعارلنمح، نیصح نب دبعارلنمح، اوبااحسؼ، اعا  نب رمضة

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن وجاب ںیم رفناای اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش اس 

ں رپ آات ینعی ابت یک وقت راتھک ےہ مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک ارگ اطتق ہن رںیھک بت یھب ابت وت نس ںیل۔ سج فتق وسرج اہی



 

 

امنز رصع ےک فتق وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف راعکت امنز زپےتھ افر سج فتق اہیں رپ آات ینعی امنز رہظ ےک فتق وت اچر رتعک 

ادا  ادا رفناےت افر امنز رہظ ےس لبق اچر راعکت ادا رفناےت افر امنز رہظ ےک دعب دف رتعک ادا رفناےت افر امنز رصع ےس لبق اچر رتعک

رفناےت نکیل دف دف رتعک ےک دعب السؾ رھپےت افر السؾ رکےت رفوتشں افر ربمغیپفں افر وج اؿ ےک ریپفاکر ںیہ ومنینم افر نیملسم 
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 ںیم ےس۔ بلطم ہی ےہ ہک اس رطہقی ےس اراشد رفناےت ےھت )اَ
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ن
 
حِی

) 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب دبعارلنمح، نیصح نب دبعارلنمح، اوبااحسؼ، اعا  نب رمضة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی : ابب

 امنز ےک آاغز ںیم ایک رکان اچےئہ؟

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز  :   ابب

 امنز ےک آاغز ںیم ایک رکان اچےئہ؟

     879    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ًلی ب٩ ًیاغ، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ، اح٤سب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِيرة، ٤ًَا٪، اب٩ سٌیس، طٌیب،  :  راوی

 ٣ح٤س، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز

ا٢َ َحسَّ أَ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ًَیَّإغ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ثَىٔی َسا٥ْٟٔ ح و أَِخبََرنٔی أَِح٤َُس ِخبََر٧َا 

یِ  ٌَ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ٤َاُ٪ هَُو اب٩ُِ َس َِ ث٨ََا ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟٔيَرةٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ِبٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٕس َوهَُو اٟزُّهِزٔیُّ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٕب 

 ِٜ ِٓتََتَح اٟتَّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ِّرُ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  َٜب ٍَ یََسیِهٔ حٔيَن یُ َٓ ََلةٔ َر بٔيَر فٔی اٟؼَّ

 ٔ ٍَ اہللُ ٟ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ََ ث٥َُّ إَٔذا  ٔ ١ََِ َذٟ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ  َٔ و ُٛ ََّر ٟرٔلُّ ب َٛ َِِٜٔیهٔ َوإَٔذا  ٠َُه٤َا َحِذَو ٨ِ٣َ ٌَ َّی یَِح ا٢َ َحً َٗ ََ َو ٔ ١ََِ َذٟ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ ٩ِ٤َ َح٤َٔسُه 



 

 

 ِ ٍُ َرأ َٓ ََ حٔيَن َيِشُحُس َوََل حٔيَن َیزِ ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ َِٟح٤ُِس َوََل َي ََ ا َٟ ٔ َرب٨ََّا َو ُحوز  َسُه ٩ِ٣ٔ اٟشُّ

رمعف نب وصنمر، یلع نب ایعش، بیعش، زرہی، اسمل، ادمحنب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، انب دیعس، بیعش، دمحم، زرہی، اسمل نب دبعاہلل نب 

زپےتھ امنز رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ریبکت 

ےک رشفع رکےن یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ااھٹےت ریبکت ےتہک فتق اہیں کت ہک اہھت دفونں ومڈنوھں ےک ربارب 

آاجےت افر سج فتق روکع ےک فاےطس ریبکت زپےتھ وت بج یھب ایس رطہقی ےس رکےت )بلطم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وھں کت ااھٹےت ےھت( رھپ سج فتق )عمس اہلل  نم دمحہ( ےتہک وت ایس رطہقی ےس رکےت ےھت )بلطم ہی ےہ ہک دفونں اہھت ومڈن

( زپےتھ رھپ سج فتق دجسہ ںیم اجےت وتاہھت ہن ااھٹےت۔ ایس رطہقی ےس ْد ُ
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
ب 
َ
 دفونں اہھت دنکےھ کت ااھٹےت( افر رھپ )ر

 اہھت ہن ااھٹےت۔ سج فتق دجسہ ےس رس ااھٹےت وت بج یھب

رمعف نب وصنمر، یلع نب ایعش، بیعش، زرہی، اسمل، ادمحنب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، انب دیعس، بیعش، دمحم، زرہی، اسمل نب  :  رافی

 دبعاہلل نب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وت ےلہپ دفونں اہھت ااھٹےئسج فتق ریبکت زپےھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق ریبکت زپےھ وت ےلہپ دفونں اہھت ااھٹےئ

     880    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یو٧ص، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ أَِخ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  بََرنٔی َسا٥ْٟٔ 

 َٓ ََلةٔ َر ٔلَی اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ ٥َ إَٔذا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١ُ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٔ ا٢َ َوکَاَ٪ َي َٗ ِّرُ  َٜب َِِٜٔیهٔ ث٥َُّ یُ َّی َتُٜو٧َا َحِذَو ٨ِ٣َ ٍَ یََسیِهٔ َحً

ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ  و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َٔ َوَي و ُٛ
ٍُ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ََ حٔيَن َیزِ ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ َٔ َوَي و ُٛ ِّرُ ٟرٔلُّ َٜب ََ حٔيَن یُ ٔ ََ فٔی َذٟ ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ َح٤َٔسُه َوََل َي



 

 

ُحو ٔ اٟشُّ  ز

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس وک داھکی ہک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےت امنز ےک فاےطس وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اجبن ےک 

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ومڈنوھں ےک ربارب آاجےت رھپ ریبکت ےتہک افر سج فتق روکع ےک اہھت ااھٹےت اہیں کت
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 وت فاےطس ریبکت ےتہک وت بج یھب ایس رطہقی ےس رکےت ینعی دفونں اہھت ااھٹےت ومڈنوھں کت رھپ سج فتق )

  ہک ومڈنوھں کت اہھت ااھٹےت( افر سج فتق دجسہ ںیم اجےت وتاہھت ہن ااھٹےت۔ایس رطہقی ےس رکےت )بلطم ہی ےہ

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس قلعتم ااحدثی امنز رشفع رکےن :   ابب

 سج فتق ریبکت زپےھ وت ےلہپ دفونں اہھت ااھٹےئ

     881    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ِبٔس  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٥َ کَاَ٪ إٔذَا أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٛ ُه٤َا  ٌَ َٓ َٔ َر و ُٛ
ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٍَ َوإَٔذا َر َٛ َِِٜٔیهٔ َوإَٔذا َر ٍَ یََسیِهٔ َحِذَو ٨ِ٣َ َٓ ََلَة َر ِٓتََتَح اٟؼَّ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ ا ا٢َ َس٤ٔ َٗ ََ َو ٔ َذٟ

ٔ َح٤َٔس  ُحوز ََ فٔی اٟشُّ ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ َِٟح٤ُِس َوکَاَ٪ ََل َي ََ ا َٟ  ُه َرب٨ََّا َو

ہبیتق، ناکل، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز ےک 

وکع ےس رس افرپ ااھٹےت وت دفونں اہھت ومڈنوھں رشفع رفناےت وت دفونں اہھت ومڈنوھں کت ااھٹےت افر سج فتق روکع رکےت افر ر
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 اس رطہقی ےس رکےت۔کت ااھٹےت افر )



 

 

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکؿ کت اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکؿ کت اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

     882    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابواحوؾ، ابواسحاٚ، ًبساٟحبارب٩ وائ١، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َِٟحبَّارٔ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َػ٠َِّیُت َخ٠ِ َٗ هٔ 

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ََٓ  َػل َٜٔتأب  اتَٔحٔة اِل َٔ َٔ ُ أ َّی َحاذََتا أُذ٧َُِیهٔ ث٥َُّ َيِِقَ ٍَ یََسیِهٔ َحً َٓ ََّر َوَر ب َٛ ََلَة  ِٓتََتَح اٟؼَّ ا ا َّ٤٠َ َْ ٨ِ٣َٔها َٓ ا ََفَ َّ٤

ٍُ بَٔها َػِوَتهُ  َٓ ا٢َ آ٣ٔيَن یَزِ َٗ 

 ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبیتق، اوباوحص، اوبااحسؼ، دبعاابجلرنب فالئ، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

ےک ےھچیپ امنز زپیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج فتق امنز رشفع رفنایئ وت ریبکت زپیھ افر دفونں اہھت اکونں کت ااھٹےئ رھپ 

 وسرہ افہحت یک التفت رفنایئ سج فتق اس ےس رفاتغ وہیئ وت دنلب آفاز ےس آنیم زپیھ۔

 ، اوباوحص، اوبااحسؼ، دبعاابجلرنب فالئ، فالئ نب رجحہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکؿ کت اہھت ااھٹےن ےس قلعتم



 

 

     883    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ٗتازہ، نَر ب٩ ًاػ٥، ٣اَٟ ب٩ اٟحویزث :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  َٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَأػ٥ٕ  َنَِرَ ب٩َِ 

٠َِیهٔ ب٩ِٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ُِٟحَویِزٔٔث َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ َّی َر ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َػل  َوَس٠َّ

 ِ ٍَ َرأ َٓ ٍَ َوإَٔذا َر َٛ ِّرُ حَٔیا٢َ أُذ٧َُِیهٔ َوإَٔذا أََراَز أَِ٪ َیزِ َٜب ُ َٔ یََسیِهٔ حٔيَن ی و ُٛ
 َسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اتقدہ، رصن نب اعا ، ناکل نب اوحلریث ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

سج  سج فتق ریبکت زپےتھ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت اکونں کت ااھٹےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 فتق روکع رفناےت وت دفونں اہھت اکونں کت ااھٹےت ےھت۔ اس رطہقی ےس سج فتق روکع ےس رس ااھٹےت وت اس رطح رکےت۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اتقدہ، رصن نب اعا ، ناکل نب اوحلریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکؿ کت اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

     884    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ابوْعوبة، ٗتازہ، نَرب٩ ًاػ٥، ٣اَٟ ب٩ حویزثيٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة،  :  راوی

٩ًَِ َنَِرٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َْعُ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیََّة  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ َٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َي ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَأػ٥ٕ   ب٩ِٔ 

َّی ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ُِٟحَویِزٔٔث  ٍَ َرأَِسهُ  ا َٓ ٍَ َوحٔيَن َر َٛ ٍَ یََسیِهٔ َوحٔيَن َر َٓ ٔ َر ََلة ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َزَخ١َ فٔی اٟؼَّ ًَ اہللُ 

ََ أُذ٧َُِیهٔ  َّی َحاذََتا َُفُو َٔ َحً و ُٛ
 ٩ِ٣ٔ اٟزُّ

، اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 

ة
ی 
، انب اوبرعف

 

ےن رضحت روسؽ رکمی وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج فتق امنز رشفع رفنایئ وت دفونں اہھت ااھٹےئ افر آپ یلص اہلل 

 اھٹےئ۔ہیلع فآہل فملس سج فتق روکع رفناای وت دفونں اہھت ااھٹےئ رھپ سج فتق روکع ےس رس ااھٹای وت دفونں اہھت اکونں یک ول کت ا

، اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث :  رافی

 

ة
ی 
، انب اوبرعف

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق اہھت ااھٹےئ وت دفونں اہھت ےک اوگنوھٹں وک سک ہگج کت ےل اجےئ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق اہھت ااھٹےئ وت دفونں اہھت ےک اوگنوھٹں وک سک ہگج کت ےل اجےئ؟

     885    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ٣ح٤س ب٩ َرش، ْٓطب٩ خ٠یٔة، ًبساٟحبار ب٩ وائ١، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

َِٟحبَّارٔ أَِخبََر٧َا  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َة  َٔ ث٨ََا ِْٓٔطُ ب٩ُِ َخ٠ٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َرِٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َّهُ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ 

 َّ ٍَ یََسیِهٔ َحً َٓ ََلَة َر ِٓتََتَح اٟؼَّ ٥َ إَٔذا ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ی َتکَاَز إٔبَِها٣َاُه تَُحاذٔی َطِح٤ََة أُذ٧َُِیهٔ َرأَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل

، دبعاابجلر نب فالئ، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ن فة
ل

 

دمحم نب راعف، دمحم نب رشب، رطفنب ح

ونں اہھت ااھٹےئ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج فتق امنز رشفع رفنایئ وت دف

 ہیلع فآہل فملس ےک اوھگنےھٹ اکونں یک ول کت چنہپ ےئگ۔

، دبعاابجلر نب فالئ، فالئ نب رجح :  رافی

 

ن فة
ل

 

 دمحم نب راعف، دمحم نب رشب، رطفنب ح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں اہھت ڑباھ رک اہھت اک ااھٹان



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفونں اہھت ڑباھ رک اہھت اک ااھٹان

     886    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، اب٩ ابوذ٧ب، سٌیس ب٩ س٤ٌا٪ :  راوی

٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ُ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َجاَئ أَب َٗ اَ٪  ٌَ ٌٔیُس ب٩ُِ َس٤ِ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔلَی ًَلٓٔیٕ  و هَُزیَِزَة إ

١ُ٤َ بٔه٩َّٔ  ٌِ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ثَََلْث کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٕٙ ٍُ یََسیِهٔ فٔی  ٣َِشحٔٔس بَىٔی ُزَریِ َٓ ُه٩َّ ا٨َّٟاُض کَاَ٪ َیزِ َٛ َتَز

 ٍَ َٓ ِّرُ إَٔذا َسَحَس َوإَٔذا َر َٜب ا َوَيِشُُٜت ه٨َُِیَهّة َویُ ََلةٔ ٣َسا  اٟؼَّ

رمعف نب یلع، ییحی، انب اوبذبن، دیعس نب اعمسؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ دجسم ینب درقی ںیم دالخ وہےئ افر رفناای ہک نیت 

ںیہ نج وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک رکےت ےھت افر ولوگں ےن اؿ ابوتں وک وھچڑ دای ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ابںیت 

فملس دفونں اہھت اےنپ ڑباھ رک امنز ےک دفراؿ ااھٹای رکےت ےھت اس ےک دعب ھچک دری کت اخومش رےتہ ےھت افر سج فتق دجسہ ںیم 

 ہ ےس رس ااھٹےن ےک فتق یھب ریبکت زپےتھ ےھت۔اجےت وت ریبکت زپےتھ افر دجس

 رمعف نب یلع، ییحی، انب اوبذبن، دیعس نب اعمسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (رحتہمیامنز رشفع رکےن ےک فتق ریبکت زپانھ الزؾ ےہ )ینعی ریبکت افیل افر ریبکت 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 (امنز رشفع رکےن ےک فتق ریبکت زپانھ الزؾ ےہ )ینعی ریبکت افیل افر ریبکت رحتہمی

     887    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی، ًِیساہلل ب٩ ٤ًز، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، ابوہزیزة :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َس ی َس

 ِٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ ا ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َش٥ََّ٠  َٓ َّی ث٥َُّ َجاَئ  ََٓؼل ََٓسَخ١َ َرُج١ْ  ٤َِشحَٔس 

ََٓؼ١ِّ   ٍِ ا٢َ اِرٔج َٗ ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ زَّ  ٥َ ََفَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َا َػل َٛ َّی  ََٓؼل  ٍَ َج َؼ١ِّ ََفَ َُ  ٥ِ َٟ  ََ َّ إ٧ٔ َٓ

َّی َّی اہللُ  َػل َٟهُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ   ٥َ َش٠َّ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََل٦ُ  ث٥َُّ َجاَئ إ ََ اٟشَّ ٠َِی ًَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ

ا٢َ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ ََ ثَََلَث ٣َزَّإت  ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٓ ََُؼ١ِّ   ٥َِٟ  ََ َّ إ٧ٔ َٓ ََٓؼ١ِّ   ٍِ ٤ِِّ٠ىٔی اِرٔج ٌَ َٓ َُيَِر هََذا  ِّٙ ٣َا أُِحٔش٩ُ  َِٟح ََ بٔا ََ ٌَ ََ َّٟٔذی  َوا

 ٔ َّی َتِل٤َل ٍِ َحً َٛ آٔ٪ ث٥َُّ اِر ُِِٟقِ ََ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٣َ َ ِ ٣َا َتَیَّسَّ أ ِّرِ ث٥َُّ ارِقَ َٜب َٓ  ٔ ََلة ٔلَی اٟؼَّ ٤َُِٗت إ ا٢َ إٔذَا  َتس٢َٔ َٗ ٌِ ََ َّی  ٍِ َحً َٓ ا ث٥َُّ اِر ٌّ ٔ ٩َّ َراٛ

ائ٤ّٔا ث٥َُّ ا ََ ک٠َُِّهاَٗ ٔ ََ فٔی َػََلت ٔ ١ِ َذٟ ٌَ ِٓ َّی َتِل٤َل٩َّٔ َجأّٟشا ث٥َُّ ا ٍِ َحً َٓ َّی َتِل٤َل٩َّٔ َسأجّسا ث٥َُّ اِر  ِسُحِس َحً

 دمحم نب ینثم، ییحی، دیبع اہلل نب رمع، دیعس نب اوبدیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم

ےئ وت اکی صخش احرض وہا افر اس ےن امنز ادا یک۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم فہ صخش رشتفی ال

 احرض وہا افر اس ےن السؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب دای افر اراشد رفناای ہک مت فاسپ اجؤ افر امنز دفابرہ زپوھ ویکہکن

 زپیھ فہ صخش فاسپ الچ ایگ افر اس ےن سج رطہقی ےس ےلہپ امنز زپیھ یھت ایس رطہقی ےس امنز زپھ رک فہ درالص مت ےن امنز ںیہن

صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر السؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ اک وجاب دای افر اراشد 

ںیہن زپیھ۔ اس رطہقی ےس نیت رمہبت وہا وت اس صخش ےن اہک ہک اس ذات یک مسق ہک سج ےن رفناای ہک اج رھپ امنز زپوھ۔ مت ےن امنز 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یبن ربقح انب رک اجیھب ےہ درالص ابت ہی ےہ ہک ںیم وت اس ےس زایدہ رتہب امنز ںیہن اجاتن۔ آپ یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق وت امنز ےک فاےطس ڑھکے وہ وت اہلل اربک ہیلع فآہل فملس ھجم وک امنز الھکس دںی آپ یلص اہلل 

وہک رھپ انتج رقآؿ رکمی وہ ےکس زپھ ول رھپ مت وشخع ف وضخع ےک اسھت روکع رکف۔ رھپ مت رس ااھٹؤ افر مت وکسؿ افر اانیمطؿ ےک اسھت 

 رس ااھٹؤ۔ رھپ مت اس رطہقی ےس امنز وک وپرا رکف۔

 دمحم نب ینثم، ییحی، دیبعاہلل نب رمع، دیعس نب اوبدیعس، اوبرہریة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز ےک آاغز ںیم ایک زپانھ رضفری ےہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضفری ےہ؟امنز ےک آاغز ںیم ایک زپانھ 

     888    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ وہب، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ابوًبساٟزحی٥، زیس، اب٩ ابوانشیة، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ًو٪ ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٤ًز

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َوهِٕب  ٤ًَِزٔو أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ثَىٔی َزیِْس هَُو اب٩ُِ أَبٔی أ٧َُِیَشَة  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی  َس٤َ٠ََة 

َّی َٕ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل ا٦َ َرُج١ْ َخ٠ِ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ  ِؤ٪ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ بَرُ اہللُ  ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ّة َوأَٔػیَّل  َٔيّرا َوُسِبَحاَ٪ اہللٔ بَُِکَ َٛ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل  بٔيّرا َوا ا٢َ  َٛ َ٘ َٓ ِٟک٤َٔ٠َةٔ  َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َػاحُٔب ا

ِس ابَِتَسَرَها ا َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَرَشَ ٠َ٣َکّاَرُج١ْ أ٧ََا یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ   ث٨َِا 

، رمعف نب رمة، وعؿ نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

 

شی ة

 

ت
دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی، انب اوبا

ًة  صخش رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
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ےھچیپ ڑھکا وہا افر اس ےن )اّلّ

 ( زپاھ ہی نس رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفناای ہک ہی ےلمج سک صخش ےن ےہک ںیہ۔ اس صخش ےن رعض 
ً
ی ل
ِص َ
أ
َ
ف

اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن ےہک ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک اس ہملک رپ ابرہ رفط ے دفڑے ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص 

 ()بلطم ہی ےہ ہک اس ہملک وک ےننس ےک دعب ابرہ رفوتشں ےن وخاشہ اظرہ یک ہک ںیم اس وک ااھٹ رک ابراگہ ایہل ںیم شیپ رکفں

، رمعف نب رمة، وعؿ نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمعدمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوبدبع :  رافی

 

شی ة

 

ت
 ارلمیح، زدی، انب اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 امنز ےک آاغز ںیم ایک زپانھ رضفری ےہ؟

     889    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ طحاَ ا٤ٟزوذی، اس٤اًی١، ححاد، ابوزبير، ًو٪ ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

وِ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ َححَّإد  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزُّوذٔیُّ  َٕ ا ُس ب٩ُِ ُطَحا ا٢َ  ٪ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبسٔ اہللٔ  ب٩ِٔ 

 َ ب ِٛ ٔ اہللُ أَ ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی ٣َ َٔيّرا بَِی٤َ٨َا ٧َِح٩ُ نَُؼل َٛ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل  بٔيّرا َوا َٛ رُ 

 َ٘ َٓ ّة َوأَٔػیَّل  ِو٦ٔ َوُسِبَحاَ٪ اہللٔ بَُِکَ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ائ١ُٔ ک٤َٔ٠ََة  َ٘ ِٟ ٥َ ٩ِ٣َ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ اب٩ُِ ًُ  َٗ ٤َأئ  َها أَبَِواُب اٟشَّ َٟ ُٓتَٔحِت  ٨َاَها  ٌِ َها َوَذََکَ ک٤َٔ٠َّة ٣َ َٟ ًَحِٔبُت  ا٢َ  َٗ ُت ٤ََز ٣َ أ٧ََا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ُتُه ٨ِ٣ُُذ َس٤ٔ ِٛ ا َتَز

وُٟهُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

دمحم نب اجشع ارملفذی، اامسلیع، اجحج، اوبزریب، وعؿ نب دبع اہلل، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص 

ًة  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ںیم وغشمؽ ےھت
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ہک اس دفراؿ اکی صخش ےن اہک اّلّ

 ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک سک صخش ےن ہی املکت زپےھ ںیہ؟ اس صخش ےن اہک ہک ںیم ےن ہی املکت زپےھ 
ً
ی ل
ِص َ
أ
َ
ف

ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ھجم وک اس ابت ےس ریحت ےہ ہک اس ہملک یک فہج  ںیہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل

ےس آامسؿ ےک درفازے وھکؽ دےیئ ےئگ۔ رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رفناای ہک اس دؿ ےس ںیم ےن اس ہملک وک ںیہن وھچڑا۔ سج 

 فملس ےن ہی ےلمج اراشد رفناےئ۔فتق ےس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 دمحم نب اجشع ارملفذی، اامسلیع، اجحج، اوبزریب، وعؿ نب دبعاہلل، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک دفراؿ اہھت ابدنےنھ ےس قلعتم

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز  :   ابب



 

 

 امنز ےک دفراؿ اہھت ابدنےنھ ےس قلعتم

     890    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٣وسٰی ب٩ ٤ًيرا٨ٌٟبری و ٗیص ب٩ س٠ی٥ ٨ًبری، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، حرضت وائ١ ب٩ ححز :  راوی

اََل أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ  َٗ ٨ِبَرٔیِّ  ٌَ ِٟ ِیٔص ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ ا َٗ ٨ِبَرٔیِّ َو ٌَ ِٟ ٕ ا ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٤َُة  َنَِرٕ  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا  َحسَّ

 ٔ ائ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا کَاَ٪  َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَلَی ٔط٤َأٟهٔ ب٩ُِ َوائ١ٕٔ  َبَف بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ  َٗ ََلةٔ   ٤ّا فٔی اٟؼَّ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ومٰیس نب ریمعاربنعلی ف سیق نب میلس ربنعی، ب ہمق نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 امنز ںیم ڑھکے وہےت وت داایں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق

 اہھت ابںیئ اہھت رپ ابدنھ دای رکےت ےھت۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ومٰیس نب ریمعاربنعلی ف سیق نب میلس ربنعی، ب ہمق نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ اناؾ یسک صخش وک ابایں اہھت داںیئ اہھت رپ ابدنےھ وہےئ دےھکی

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ اناؾ یسک صخش وک ابایں اہھت داںیئ اہھت رپ ابدنےھ وہےئ دےھکی

     891    حسیث                               ج٠س او٢  :  سج٠

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، ہظی٥، ححاد ب٩ ابوزی٨ب، ابو٤ًَا٪، اب٩ ٣شٌوز :  راوی

َِٟححَّأد ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٤َاَ٪ أَِخبََر٧َا  َِ ُت أَبَا ًُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أَبٔی َزی٨ََِب 

ًَلَی َی٤ٔ  ُت ٔط٤َالٔی  ٌِ ِس َوَؿ َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرآنَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ُث  أََخَذ بَٔی٤ٔیىٔی یَُحسِّ َٓ ََلةٔ  یىٔی فٔی اٟؼَّ



 

 

ًَلَی ٔط٤َالٔی َها  ٌَ َوَؿ َٓ 

نمح، میشہ، اجحج نب اوبزبنی، اوبامثعؿ، انب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب یلع، دبعارل

ھت فملس ےن داھکی ہک ںیم ےن ابایں اہھت داںیئ اہھت رپ ابدنھ راھک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما داایں اہھت ڑکپ رک ابںیئ اہ

 ےک افرپ رک دای۔

 نب یلع، دبعارلنمح، میشہ، اجحج نب اوبزبنی، اوبامثعؿ، انب دوعسدرمعف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داںیئ اہھت وک ابںیئ اہھت ےک افرپ سک ہگج رےھک؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اہھت ےک افرپ سک ہگج رےھک؟داںیئ اہھت وک ابںیئ 

     892    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، زائسة، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

 ٩ًَِ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ثَىٔی أَبٔی أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ک٠َُِیٕب  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َزائَٔسَة 

یِ  َٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَی َػََلة ٠ُُِٗت َْل٧َُِوَز٪َّ إ ا٢َ  َٗ ٕ أَِخبََرُه  ََّر َوائ١َٔ ب٩َِ حُِحز َٜب َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ َِٟیهٔ  ٔ ٨ََوزُِت إ َٓ ِّی  َٕ ُيَؼل

أًسٔ َو  ّٔ َواٟشَّ ی َواٟزُِّس ُِٟیَِّسَ هٔ ا ِّٔ َٛ ًَلَی  ِٟی٤ُِىَی  ٍَ یََسُه ا َّی َحاَذَتا بٔأُذ٧َُِیهٔ ث٥َُّ َوَؿ ٍَ یََسیِهٔ َحً َٓ ٍَ یََسیِهٔ  َر َٓ ٍَ َر َٛ ا أََراَز أَِ٪ َیزِ َّ٤٠َ َٓ

ٍَ َرأَِسُه َر  َٓ ا َر َّ٤َٟ َِتَِیهٔ ث٥َُّ  ِٛ ًَلَی ُر ٍَ یََسیِهٔ  ا٢َ َوَوَؿ َٗ ٠ََها  َِ ِیهٔ بٔٔحَذأئ أُذ٧َُِیهٔ ث٥َُّ ٣ٔ َّٔ َٛ  ١َ ٌَ َح َٓ ٠ََها ث٥َُّ َسَحَس  َِ ٍَ یََسیِهٔ ٣ٔ َٓ

١َ َحسَّ ٣ٔزِ  ٌَ ی َوَج ُِٟیَِّسَ َِتٔهٔ ا ِٛ ٔ َوُر دٔٔذه َٓ ًَلَی  ی  ِٟیَُِّسَ ُه ا َّٔ َٛ  ٍَ ی َوَوَؿ ِٟیَُِّسَ ِٓتََرَغ رِٔج٠َُه ا َس َوا ٌَ َٗ ٔ دٔٔذه َٓ ًَلَی  ٘ٔهٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ  َٓ

 ُ ُِٟی٤ِىَی ث َها یَِسًُو بَٔهاا ُٛ أَیُِتُه یَُْحِّ هُ ََفَ ٌَ ٍَ إِٔػَب َٓ ّة ث٥َُّ َر َ٘ َٙ َح٠ِ ٌٔهٔ َوَح٠َّ َبَف اث٨ََِتئِن ٩ِ٣ٔ أََػأَ َٗ  َّ٥ 

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، زادئة، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اہک ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل 



 

 

امنز وک دوھکیں اگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطہقی ےس امنز ادا رفناےت ںیہ؟ وت اکی رفز ںیم ےن داھکی ہک  ہیلع فآہل فملس یک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ریبکت زپیھ رھپ دفونں اہھت ااھٹ رک دفونں اکونں ےک ربارب ےئک رھپ داںیئ اہھت وک اےنپ 

اکی اہھت اک ونہپاچن دفرسے اہھت ےک ےچنہپ رپ راھک افر اکی اہھت دفرسے اہھت رپ راھک افر اس رطح ےس )دفونں ابںیئ اہھت رپ راھک ینعی 

اکونں ےک ربارب( افر دفونں اہھت اےنپ ونٹھگں رپ رےھک رھپ بج رس ااھٹای روکع ےس وت دفونں اہھت ااھٹےئ ایس رطح ےس ینعی اکونں ےک 

دفونں اہھت اےنپ دفونں اکونں ےک ربارب ایک رھپ ابایں اپؤں اھچب رک ھٹیب ےئگ افر ابںیئ یلیھتہ اینپ راؿ رپ  ربارب ہن رےھک رھپ دجسہ رفناای افر

کی ہقلح انبای افر ےنٹھگ رپ رھک یل افر داںیئ اہھت یک ینہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داںیئ راؿ رپ رھک یل رھپ دف ایلگن وک دنب رک ایل افر ا

 افر اوھگنےھٹ ےس( افر اہشدت یک ایلگن وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افرپ ااھٹ ایل وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص )درایمؿ یک ایلگن

 اہلل ہیلع فآہل فملس ہملک یک ینعی اہشدت یک ایلگن وک الہےت ےھت افر اس ےس داع ناےتگن ےھت۔

 ، فالئ نب رجحوسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، زادئة، اعا  نب بیلک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکھک رپ اہھت رھک رک امنز زپانھ ونممع ےہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکھک رپ اہھت رھک رک امنز زپانھ ونممع ےہ

     893    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ہظا٦، سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ہظا٦، اب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

ٕ ح و أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٩ًَِ هَٔظا٦ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤َُِٟباَرٔک  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ

 َ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ هَٔظا٦ٕ  َُٟه  ُى  ِٔ اَوا٠َّٟ َِّی اٟزَُّج١ُ ٣ُِدَتَٔرّ  َهی أَِ٪ ُيَؼل

رصن، دبعاہلل نب ابمرک، اشہؾ، انب ریسنی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشہؾ، وسدی نب 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکھک رپ ینعی تشپ رپ اہھت رھک رک امنز زپےنھ ےس عنم رفناای۔



 

 

 ہااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشہؾ، وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، اشہؾ، انب ریسنی، اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکھک رپ اہھت رھک رک امنز زپانھ ونممع ےہ

     894    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪ ب٩ حِیب، سٌیس ب٩ زیاز، زیاز ب٩ ػِیحح٤یسب٩ ٣شٌسة،  :  راوی

ا٢َ َػ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ُػَِِیٕح  ٩ًَِ زٔیَاز ٌٔیٔس ب٩ِٔ زٔیَازٕ  ٩ًَِ َس َیاَ٪ ب٩ِٔ َحِٔیٕب  ِٔ ٩ًَِ ُس َسَة  ٌَ ٔلَی َج٨ِٔب اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٠َِّیُت إ

ََٜذا ََرِ  ا٢َ لٔی َه َ٘ َٓ ی  ًَلَی َخَِرٔ ُت یَٔسی  ٌِ َوَؿ ٠ُُِٗت یَا َٓ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣َ َهَذا  ا َػ٠َِّیُت  َّ٤٠َ َٓ بَّة بَٔیٔسهٔ 

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٠ُِب َوإٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ إٔ٪َّ َهَذا اٟؼَّ َٗ ََ ٣ٔىِّی  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َا َرابَ ٨ِهُ أَبَا  ًَ  ٥َ ٧ََها٧َا 

نب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، دیعس نب زاید، زاید نب حیبص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےک ربارب ںیم امنز ادا دیمح 

 یک وت ںیم ےن اانپ اہھت اینپ تشپ رپ راھک۔ اوہنں ےن اانپ اہھت نارا )ینعی ااشرہ ایک( بج ںیم امنز ےس افرغ وہایگ وت ںیم ےن اکی آدیم

ہک ہی وکؿ ںیہ؟ ولوگں ےن اہک ہک ہی رضحت دبعاہلل نب رمع ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اے اوبدبعارلنمح! مت وک ایک  ےس درایتف ایک

ربا ولعمؾ وہا ریمی اجبن ےس اوہنں ےن اہک ہک ہی اھپیسن دی اجےن فایل وصرت ےہ )رماد وکھک رپ اہھت رانھک ےہ( افر البہبش روسؽ 

 مہ ولوگں وک اس ابت ےس عنم رفناای ےہ۔رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 دیمحنب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، دیعس نب زاید، زاید نب حیبص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ امنز دفونں اپں الم رک ڑھکا وہان اسیک ےہ؟



 

 

 رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز رشفع  :   ابب

 دفراؿ امنز دفونں اپں الم رک ڑھکا وہان اسیک ےہ؟

     895    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، سٔیا٪ ب٩ سٌیس ثوری، ٣یَّسة، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو، ابوًِیسة سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًبساہلل  :  راوی

 ب٩ ٣شٌوز

٨ِٔ٤َِٟها٢ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٩ًَِ ا َة  ٩ًَِ ٣َِیََّسَ ِورٔیِّ  ََّ ٌٔیٕس اٟ َیاَ٪ ب٩ِٔ َس ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی ًَُِِیَسَة  ًَ ٤ًَِزٕو 

٨َّةَ  َٕ اٟشُّ َٟ ا٢َ َخا َ٘ َٓ َس٣َِیهٔ  َٗ َّٕ بَيَِن  ِس َػ َٗ ِّی  ِبَس اہللٔ َرأَی َرُجَّل ُيَؼل ًَ ١َ  أَ٪َّ  ـَ ِٓ ِو َراَوَح بَِی٨َُه٤َا کَاَ٪ أَ َٟ  َو

رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ نب دیعس وثری، ہرسیة، اہنمؽ نب رمعف، اوبدیبعة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن اکی 

دفرسے اپؤں ےس دجا راتھک آدیم وک داھکی امنز ںیم وج ہک اپؤں وجڑ رک ڑھکا اھت اہک ہک اس آدیم ےن الخػ تنس ایک ےہ ارگ فہ اپؤں وک 

ے )ینعی دفونں دقؾ ےک درایمؿ یسک مسق اک افہلص راتھک( افر یھبک فہ اکی اپؤں رپ زفر داتی افر فہ اس وک آراؾ داتی وت رتہب اھت رھپ دفرس

 اپؤں رپ فزؿ داتی افر اس وک آراؾ داتی وت رتہب وہات۔

 اہنمؽ نب رمعف، اوبدیبعة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ نب دیعس وثری، ہرسیة، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ امنز دفونں اپں الم رک ڑھکا وہان اسیک ےہ؟

     896    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ٣یَّسة ب٩ حِیب، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو، ابوًِیسة، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ا٢َ  َٗ ةُ ب٩ُِ َحِٔیٕب  ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣َِیََّسَ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٤ًَِزٕو  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٨ِٔ٤َِٟها٢َ ب٩َِ  ُت ا ٌِ َس٤ٔ



 

 

َّٕ بَ  ِس َػ َٗ ِّی  َُّه َرأَی َرُجَّل ُيَؼل ًَِبٔس اہللٔ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ًَُِِیَسَة  ُث  ِو َراَوَح بَِی٨َُه٤َا کَاَ٪ یَُحسِّ َٟ ٨ََّة َو ا٢َ أَِخَلأَ اٟشُّ َ٘ َٓ َس٣َِیهٔ  َٗ يَِن 

ٔلَیَّ  ًَِحَب إ  أَ

الیعمس نب دوعسد، اخدل، ہبعش، ہرسیة نب بیبح، اہنمؽ نب رمعف، اوبدیبعة، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی 

 رکےت وہےئ داھکی وت اوہنں ےن ہی دھکی رک رفناای ہک ارگ ہی صخش افہلص راتھک وترتہب وہات۔آدیم وک دفونں اپؤں وک اکی اسھت الم رک امنز ادا 

 الیعمس نب دوعسد، اخدل، ہبعش، ہرسیة نب بیبح، اہنمؽ نب رمعف، اوبدیبعة، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریبکت رحت ہمی ےک دعب ھچک اخومش رانہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریبکت رحت ہمی ےک دعب ھچک اخومش رانہ

     897    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جزیز، ابوہزیزة٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ٤ًارة ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرًة ب٩ ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز ًَ َة ب٩ِٔ  ًَ  أَبٔی ُزِر

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ََلةَ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٓتََتَح اٟؼَّ ُه َسَِٜتْة إَٔذا ا َٟ  ٥َ کَا٧َِت 

 نب رمعف نب رجری، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ومحمدنب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، امعرة نب اقعقع، اوبزرعة

 رکےت ےھت۔ ہیلع فآہل فملس ھچک دری کت اخومش رےتہ ےھت امنز رشفع رکےن ےک دعب افر اس ںیم فہ داع زپاھ

 نب رمعف نب رجری، اوبرہریة :  رافی

 

 ومحمدنب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، امعرة نب اقعقع، اوبزرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ریبکت رحت ہمی افر رقات ےک درایمؿ ںیم وکیسن داع ناانگن اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریبکت رحت ہمی افر رقات ےک درایمؿ ںیم وکیسن داع ناانگن اچےئہ؟

     898    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، جزیز، ٤ًارة ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرًة ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، ابوہزیزہ :  راوی

٤ًَِزٔو بِ  ًََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی ُزِر  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ کَاَ٪ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة   ٕ ٩ٔ َجزٔیز

ََٜت هُ  ََلَة َس ِٓتََتَح اٟؼَّ ٥َ إَٔذا ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ فٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ََ ِّی یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا  ٠ُِت بٔأَبٔی أ٧ََِت َوأُم ُ٘ َٓ ٨َِیَهّة 

 ِ ًَِسَت بَي ٤َا بَا َٛ ُٗو٢ُ ا٠َُّٟه٥َّ بَأًِس بَِیىٔی َوبَيَِن َخَلایَاَی  ا٢َ أَ َٗ ائَٔة  ِِٟٔقَ ٔ َوا ِٜبٔير ََ بَيَِن اٟتَّ ٔ زٔٔب ا٠َُّٟه٥َّ ُسُٜوت ِِ ٤َِٟ ٚٔ َوا ٤َِٟرِشٔ َن ا

ىٔی ٣ٔ  ِّ٘ ٠ِٔخ َن ََّ ٤َِٟأئ َواٟ ٧َٔص ا٠َُّٟه٥َّ أُِش٠ِىٔی ٩ِ٣ٔ َخَلایَاَی بٔا ِوُب اِْلَبَِیُف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ََّ ٤َا ی٨َُقَّی اٟ َٛ ٔ ٩ِ َخَلایَاَی  ِٟبَرَز   َوا

 نب رمعف نب رجری، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

فملس یلع نب رجح، رجری، امعرة نب اقعقع، اوبزرعة

سج فتق امنز اک آاغز رفناےت وت ھچک دری کت اخومش رےتہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریمے فادلنی 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک رفناای رکےت ںیہ اس ہتکس ےک درایمؿ ریبکت رحتہمی افر 
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دخا ھجم وک ریمے انگوہں ےس اس دقر دفر رفنا دے ےسیج ہک رشمؼ ےس رغمب اک افہلص وہات ےہ افر اے دخا ھجم وک انگوہں ےس اس 

دخا ریمے انگہ ربػ افر اپین ےس دوھ دے رطہقی ےس اصػ رفنا دے ہک سج رطح ےس دیفس ڑپکا اصػ وہات ےہ لیم ےس۔ اے 

 افر افےل ےس دوھ دے۔

 نب رمعف نب رجری، اوبرہریہ :  رافی

 

 یلع نب رجح، رجری، امعرة نب اقعقع، اوبزرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکی افر داع

 ےس قلعتم ااحدثی امنز رشفع رکےن :   ابب

 اکی افر داع

     899    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٤ًَا٪ ب٩ سٌیس، رشیح ب٩ یزیس حرضمی، طٌیب ب٩ ابوح٤زة، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابزب٩ ًبساہلل، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس َِ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُ ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَِخبََر٧َا  َٗ ِیُب ب٩ُِ أَبٔی َح٤ِزََة  ٌَ ا٢َ أَِخبََرنٔی ُط َٗ مٔیُّ  َِٟحرِضَ یُِح ب٩ُِ َیزٔیَس ا ث٨ََا رُشَ َحسَّ

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ََل ٣َُح٤َّ َتَح اٟؼَّ ِٔ ا٢َ إٔ٪َّ اِسَت َٗ ََّر ث٥َُّ  ب َٛ َة 

 ُ٤ِٟ ََ أ٣ُٔزُِت َوأ٧ََا ٩ِ٣ٔ ا ٔ َٟهُ َوبَٔذٟ  ََ ی ٤َٟٔيَن ََل رَشٔ ا ٌَ ِٟ ِش٤ٔ٠ٔيَن ا٠َُّٟه٥َّ اهِٔسنٔی ْٔلَِحَش٩ٔ َػََلتٔی َونُُشکٔی َو٣َِحَیاَی َو٤َ٣َاتٔی ِهَّلِل َربِّ ا

 ٔ ٚٔ ََل َیِهٔسی ْٔلَِحَش٨ ٤ًَِا٢ٔ َوأَِحَش٩ٔ اِْلَِخََل َ ٚٔ ََل یَقٔی َسیَِّئَها إَٔلَّ أ٧ََِت اِْل ٤ًَِا٢ٔ َوَسیَِّئ اِْلَِخََل َ  َها إَٔلَّ أ٧ََِت َوٗٔىٔی َسیَِّئ اِْل

رمعف نب امثعؿ نب دیعس، رشحی نب سیدی رضحیم، بیعش نب اوبزمحة، دمحم نب ر دکر، اجربنب دبع اہلل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

ملس سج فتق امنز اک آاغز رفناےت وت ریبکت زپےتھ افر رفناےت آرخ کت بلطم ہی ےہ ہک ریمی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

اس امنز افر ریمی رقابین افر ریمی زدنیگ افر ریمی ومت امتؾ یک امتؾ دخافدن دقفس ےئلیک ےہ وج ہک امتؾ داین اہجؿ اک اپےنل فاال ےہ افر 

 بس ےس ےلہپ اتدعبار وہں )مکح دخافدنی اک( افر اے اہلل! ھجم وک یکین ےک اکؾ ںیم اک وکیئ رشکی ںیہن ےہ ھجم وک یہی مکح ےہ افر ںیم

اگل دے افر دمعہ االخؼ ےس وناز دے افر ریتے العفہ وکیئ اؿ ںیم اگلےن فاال ںیہن ےہ افر ھجم وک ربے اکؾ افر ربے االخؼ ےس 

 وفحمظ رفنا دے افر وکیئ ںیہن ےہ ریتے العفہ ھجم وک اچبےن فاال۔

 رمعف نب امثعؿ نب دیعس، رشحی نب سیدی رضحیم، بیعش نب اوبزمحة، دمحم نب ر دکر، اجربنب دبعاہلل، اوبرہریہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفرسی داع ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ



 

 

 رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز رشفع  :   ابب

 دفرسی داع ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ

     900    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ًبساٌٟزیز ب٩ ابوس٤٠ہ، ًیم ا٤ٟاجظو٪ ب٩ ابوس٤٠ہ، ًبساٟزح٩٤ اْعد،  :  راوی

 ًِیساہلل ب٩ ابورآٍ، ًلی

ٔ ب٩ُِ أَ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِهٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ًَیمِّ أَِخبََر٧َا  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ بٔی َس٤َ٠ََة 

٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ بِ  ٔد  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلَِْعَ ًَ  ٩ًَِ ٤َِٟأجُظوُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٨ًَُِه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ا ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ٔ أَبٔی َرآ

َْطَ ا َٓ ِهُت َوِجهَٔی ٠َّٟٔٔذی  ا٢َ َوجَّ َٗ ََّر ث٥َُّ  ب َٛ ََلَة  َتَح اٟؼَّ ِٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا اِسَت ًَ َّی اہللُ  ا َو٣َا أ٧ََا َػل ّٔ ٤ََوأت َواِْلَِرَق َح٨ٔی ٟشَّ

٤ُِٟرِشٔ  ََ أ٣ُٔزُِت َوأَ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ُه َوبَٔذٟ َٟ  ََ ی ٤َٟٔيَن ََل رَشٔ ا ٌَ ِٟ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ٛٔيَن إٔ٪َّ َػََلتٔی َونُُشکٔی َو٣َِحَیاَی َو٤َ٣َاتٔی ِهَّلِل َربِّ ا ٧َا ٩ِ٣ٔ ا

ُِٓت بَٔذ٧ِئ  ًِتََر ِٔٔسی َوا ًَِبُسَک َه٤ِ٠َُت َن َه إَٔلَّ أ٧ََِت أ٧ََا  َٟ ٔ َُ ََل إ ٔ ٠٤َِٟ ٧ُوَب إَٔلَّ أ٧ََِت ا٠َُّٟه٥َّ أ٧ََِت ا رٔفُ اٟذُّ ِِ ا ََل َي ٌّ اُرِٔفِ لٔی ذ٧ُُوبٔی َج٤ٔی َٓ ی 

ًَىِّی َس   ُٖ ًَىِّی َسیَِّئَها ََل َيَِرٔ  ِٖ ٚٔ ََل َیِهٔسی ْٔلَِحَش٨َٔها إَٔلَّ أ٧ََِت َوارِصٔ ََ َواهِٔسنٔی ْٔلَِحَش٩ٔ اِْلَِخََل َسیِ ٌِ ََ َوَس َِّی َِٟ یَِّئَها إَٔلَّ أ٧ََِت 

َِٟديِرُ  َٟ َوا ٔ َک َوأَتُوُب إ رٔفُ ِِ َِٟیَت أَِسَت ا ٌَ ََ َت َو ِٛ ََ َتَباَر ِی َٟ ٔ ََ َوإ ٔ ََ أ٧ََا ب ِی َٟ ٔ َِٟیَص إ  ُّ
ََ َواٟرشَّ ُه فٔی یََسیِ ََ ک٠ُُّ  ِی

رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، دبعازعلسی نب اوبہملس، یمع ااملوشجؿ نب اوبہملس، دبعارلنمح ارعج، دیبع اہلل نب اوبراعف، یلع 

اتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز رشفع رفناےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریبکت زپےتھ رھپ ےس رف

ی ںیم ےن رہچہ اس ذات ےک اسےنم رک ایل ہک سج ےن آامسونں افر زونیمں وک انبای اس احتل ںیم ہک ںیم اکی ےچس ذمبہ اک 

ج

 

 ن
ب

رفناےت 

ےٹ دنی ےس ےب زار وہں افر ںیم اؿ ولوگں ںیم ےس ںیہن وہں وج ہک دخافدن دقفس ےک اسھت دفرسفں وک ریپفاکر وہں افر ںیم وھج

یھب رشکی انبےت ںیہ۔ سپ ریمی امنز افر رقابین افر ومت ف زدنیگ امتؾ یک امتؾ دخافدن دقفس ےک فاےطس ےہ وج ہک امتؾ یہ اہجؿ اک 

 مکح ےہ افر ںیم اس ےک دعب اتدعبار ںیم ےس وہں۔ اے دخا وت ابداشہ ےہ افر اپاہنلر ےہ افر اس اک وکیئ رشکی ںیہن ےہ ھجم وک یہی

 ریتے العفہ وکیئ اچس وبعمد ںیہن ےہ ںیم ریتا دنبہ وہں ںیم ےن اینپ اجؿ رپ ملظ رک ایل ےہ افر ںیم اےنپ انگوہں اک ارقار رکات وہں اے

ہ ںیہن اعمػ رکات ےہ افر ھجم وک دمعہ اعدت افر  تلص اطع رفنا دخا ریمے امتؾ انگہ اعمػ رفنادے افر آپ ےک العفہ وکیئ یھب انگ

وکیئ اؿ ںیم اگلےن فاال ںیہن ےہ افر ھجم ےس ریمی اعدت دفر رفنا دے ریتے العفہ وکیئ دفر رکےن فاال ںیہن ےہ۔ ںیم ریتی دختم 



 

 

اایتخر ےہ افر ریتی رطػ ربایئ ںیہن ےہ ںیم  ںیم احرض وہں افر ںیم ریتی اتدعباری ںیم الھبیئ ںیم احرض وہں امتؾ اک امتؾ ریتا یہ

ریتی فہج ےس وہں افر ریتی اجبن اجؤں اگ۔ وت اصبح ربتک افر دنلب ےہ ںیم ھجت ےس رفغمت اچاتہ وہں اےنپ انگہ یک افر ریتے 

 اسےنم وتہب رکات وہں۔

ہملس، دبعارلنمح ارعج، دیبعاہلل نب رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، دبعازعلسی نب اوبہملس، یمع ااملوشجؿ نب اوب :  رافی

 اوبراعف، یلع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفرسی داع ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ

     901    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ٤ًَا٪ ح٤صی، اب٩ ح٤ير، طٌیب ب٩ ابوح٤زة، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣زاْعد، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٣ش٤٠ہ

ِیُب ب٩ُِ أَبٔی َح٤ِزَةَ  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ح٤ِٔيَر ا٢َ َحسَّ َٗ ِٟٔح٤ِٔصیُّ  ٤َاَ٪ ا َِ َٜٔسرٔ َوَذََکَ  أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ ًُ ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

َّی  ٔس ب٩ِٔ ٣َِش٤َ٠ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔد  َ اِْلَِْعَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ هُز٣ُِز  ٩ًَِ ِب٠َهُ  َٗ ا٦َ آََخَ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إٔذَا  ًَ اہللُ 

بَرُ  ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َٗ ا  ًّ ِّی َتَلوُّ ٛٔيَن إٔ٪َّ  ُيَؼل ٤ُِٟرِشٔ ا ٣ُِش٤ّٔ٠ا َو٣َا أ٧ََا ٩ِ٣ٔ ا ّٔ ٤ََوأت َواِْلَِرَق َح٨ٔی ََْٓطَ اٟشَّ ِهُت َوِجهَٔی ٠َّٟٔٔذی  َوجَّ

 ِٟ ٢ُ ا ََ أ٣ُٔزُِت َوأ٧ََا أَوَّ ٔ َٟهُ َوبَٔذٟ  ََ ی ٤َٟٔيَن ََل رَشٔ ا ٌَ ِٟ َُ ََل ٤ُِش٤ٔ٠ٔيَن َػََلتٔی َونُُشکٔی َو٣َِحَیاَی َو٤َ٣َاتٔی ِهَّلِل َربِّ ا ٔ ٠٤َِٟ ا٠َُّٟه٥َّ أ٧ََِت ا

 ُ أ ََ َوبَٔح٤ِٔسَک ث٥َُّ َيِِقَ َ َه إَٔلَّ أ٧ََِت ُسِبَحا٧ َٟ ٔ  إ

ییحی نب امثعؿ یصمح، انب ریمح، بیعش نب اوبزمحة، دمحم نب ر دکر، دبعارلنمح نب رہزمارعج، دمحم نب ہملسم ےس رفاتی ےہ ہک 

اِت  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق لفن
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 رفناےت۔ ا

 ییحی نب امثعؿ یصمح، انب ریمح، بیعش نب اوبزمحة، دمحم نب ر دکر، دبعارلنمح نب رہزمارعج، دمحم نب ہملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریبکت افر رقات ےک درایمؿ وچیھت انثئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریبکت افر رقات ےک درایمؿ وچیھت انثئ

     902    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ ٓـاٟة ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، جٌرفب٩ س٠امی٪، ًلی ب٩ ًلی، ابو٣توک١، ابوسٌیس :  راوی

رَفُ  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َج َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ََٟة ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا ـَ َٓ ًَلٔیِّ  أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ   ٩ًَِ  ٪َ ٩ًَِ أَبٔی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَلٓٔیٕ  ب٩ِٔ 

ا٢َ ُس  َٗ ََلَة  ِٓتََتَح اٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا ا ًَ َّی اہللُ  ٌٔیٕس أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی َس  ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ََ ا٠َُّٟه٥َّ َوبَٔح٤ِسَٔک َتَباَرَک ا َ ِبَحا٧

َُيِرَُک  ََٟه  ٔ َک َوََل إ الَی َجسُّ ٌَ ََ ََ َو  اِس٤ُ

 نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رفعجنب امیلسؿ، یلع نب یلع، اوبوتملک، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی دیبع اہلل نب 
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 اے دخا وت اپک ےہ۔ اے دخا رکش ےہ ریتا انؾ ربتک فاال ےہ افر دنلب ےہ زبیگ ریتی افر وکیئ وبعمد ںیہن ےہ العفہ ریتے۔

 نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رفعجنب امیلسؿ، یلع نب یلع، اوبوتملک، اوبدیعس :  رافی

 

 دیبعاہلل نب اضفلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ریبکت افر رقات ےک درایمؿ وچیھت انثئ

     903    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ا٤ٟتوک١ ابوسٌیساح٤س ب٩ س٠امی٪، زیس ب٩ اٟحباب، جٌرف ب٩ س٠امی٪، ًلی ب٩ ًلی، ابی  :  راوی

 ٩ًَِ  ٪َ رَفُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ثَىٔی َج ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ١ِّٔ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔی ا ًَلٓٔیٕ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٌٔیٕس  ََ ا٠َُّٟه٥َّ َوبَٔح٤ِسَٔک َوَتَباَرَک ٩ًَِ أَبٔی َس َ ا٢َ ُسِبَحا٧ َٗ ََلَة  ِٓتََتَح اٟؼَّ ٥َ إَٔذا ا هٔ َوَس٠َّ

َُيِرَُک  ََٟه  ٔ َک َوََل إ الَی َجسُّ ٌَ ََ ََ َو  اِس٤ُ

قب ادمح نب امیلسؿ، زدی نب اابحلب، رفعج نب امیلسؿ، یلع نب یلع، ایب اوتمللک اوبدیعس اس دحثی اک رتہمج سگہتش دحثی ےک اطم

 ےہ۔

 ادمح نب امیلسؿ، زدی نب اابحلب، رفعج نب امیلسؿ، یلع نب یلع، ایب اوتمللک اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ اکی ذرک دخافدنی

 ےس قلعتم ااحدثیامنز رشفع رکےن  :   ابب

 ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ اکی ذرک دخافدنی

     904    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ححاد، ح٤از، ثابت و ٗتازہ و ح٤یس، ا٧ص :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َّهُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أ٧َ َتاَزَة َوح٤َُِیٕس  َٗ ٩ًَِ ثَابٕٔت َو اْز  ث٨ََا َح٤َّ َحسَّ

 َ٘ َٓ ُص  َٔ زَُه ا٨َّٟ َٔ ِس َح َٗ ٤َِِٟشحَٔس َو ََٓسَخ١َ ا ِّی ب٨َٔا إٔذِ َجاَئ َرُج١ْ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ يَُؼل َّی اہللُ  َِٟح٤ُِس ِهَّلِلاہللٔ َػل بَرُ ا ِٛ  َح٤ِّسا ا٢َ اہللُ أَ



 

 

 ٥ُِ ا٢َ أَیُّٜ َٗ ٥َ َػََلَتُه  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َضی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ّبا ٣َُباَرکّا ٓٔیهٔ  َٔيّرا كَیِّ ِو٦ُ  َٛ َ٘ ِٟ أََر٦َّ ا َٓ ٥َ بٔک٤َٔ٠َإت  َّٟٔذی َتک٠ََّ ا

ا٢َ أ٧ََا یَا َرُسو٢َ اہللٔ جٔ  َٗ ١ِ بَأِّسا  ُ٘ ٥َِٟ َي َُّه  ا٢َ إ٧ٔ ِس َٗ َ٘ َٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٠ُِتَها  ُ٘ َٓ ُص  َٔ زَنٔی ا٨َّٟ َٔ ِس َح َٗ ئُِت َو

َها ٌُ َٓ ًَرَشَ ٠َ٣َکّا یََِِتٔسُرو٧ََها أَیُُّه٥ِ یَزِ  َرأَیُِت اثِىَِی 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفز امنز زپاھےن دمحم نب ینثم، اجحج، امحد، باتب ف اتقدہ ف دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
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یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپاھ ےکچ وت اراشد رفناای مت ولوگں ںیم ےس سک صخش ےن ہی املکت زپےھ ںیہ؟ ولگ اخومش وہےئگ۔ 

ای ہک اس صخش ےن وکیئ ربی ابت ںیہن  یہ۔ اس صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفنا

 ہیلع فآہل فملس ںیم ےن ہی املکت ےہک ںیہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیم ےن ابرہ رفوتشں وک داھکی ہک فہ

 اجےئ۔ بس ےک بس دلجی رک رےہ ےھت وکؿ اؿ املکت وک ااھٹ رک ےل

 دمحم نب ینثم، اجحج، امحد، باتب ف اتقدہ ف دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افہحت افر رھپ دفرسی وسرت التفت رکے

 

 ےلہپ وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افہحت

 

 افر رھپ دفرسی وسرت التفت رکے ےلہپ وسرئ

     905    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

َّی ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٥َ َوأَبُو بََِکٕ َو٤ًَُزُ  أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ اہللُ 



 

 

َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َربِّ  ائََة ٔب ا ِِٟٔقَ تُٔحوَ٪ ا ِٔ ٨ًَُِه٤َا َيِشَت ٤َٟٔيَن  َرضَٔی اہللُ  ا ٌَ ِٟ  ا

ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت 

)بلطم ہی ےہ ہک ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسرہ افہحت  رمعافرفؼ رقات
َ
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التفت رشفع رفناےت ےھت ا

 رفناےت ےھت افر رھپ وسرت المےت ےھت(۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افہحت افر رھپ دفرسی وسرت التفت 

 

 رکےےلہپ وسرئ

     906    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ زہزی، سٔیا٪، ایوب، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزُّهِزٔیُّ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ٍَ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ

َِٟح٤ُِس  ِٓتََتُحوا ٔب ا ا َٓ ٨ُِه٤َا  ًَ ٍَ أَبٔی بََِکٕ َو٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َ َّی اہللُ  ٤َٟٔيَن  ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا ٌَ ِٟ  ِهَّلِل َربِّ ا

اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی، ایفسؿ، اویب، 

  فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمعافرفؼ ےک اسھت امنز زپیھ۔ اوہنں ےن رقات
َ
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 رشفع یک ا

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی، ایفسؿ، اویب، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسب اہلل ارلنمح ارلمیح زپانھ



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 مسب اہلل ارلنمح ارلمیح زپانھ

     907    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ٣دتارب٩ ١ٔ٠ٓ، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ  ١ُٕٔ ٠ُِٓ ٤ُِِٟدَتارٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشهٔز ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٕ بَيَِن أَِخبََر٧َا  ا٢َ بَِی٤َ٨َا َذاَت َیِو٦ َٗ  َٕ

َّی اہللُ  ََ یَا َرُسو٢َ اأَِهُهز٧َٔا یُزٔیُس ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٜ َٟهُ ٣َا أَِؿَح ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ٤ّا  ٍَ َرأَِسهُ ٣ُتََبشِّ َٓ ائَّة ث٥َُّ َر َٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذِ أَُِفَی إُِٔ ا٢َ   َٗ ہللٔ 

ََٓؼ١ِّ َٟٔزبِّ  َِٜوثََز  ًَِلِی٨َاَک اِل َّا أَ ا ُسوَرْة َِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ إ٧ٔ ّٔ ٔ ًَلَیَّ آن َِٟت  ا٢َ َه١ِ ٧َزَ َٗ ََ هَُو اِْلَبِتَرُ ث٥َُّ  ََ َوا٧َِْحِ إٔ٪َّ َطا٧َٔئ

َِٟح٨َّٔة آ٧ٔیَ  ِّی فٔی ا ًََس٧ٔیهٔ َرب َّهُ ٧َِهْز َو إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اہللُ َوَرُسوُٟهُ أَ َِٜوثَزُ  ًَلَیَّ َتِسُروَ٪ ٣َا اِل ََٜواٛٔٔب َتزٔزُُه  ٔ اِل ًََسز ثَرُ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ُتُه أَ

 َٓ ًٔی  َس أ٣َُّ ٌِ ََ ََ ََل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسَث  َّ و٢ُ لٔی إ٧ٔ ُ٘ َی َٓ ًٔی  َُّه ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ُٗو٢ُ یَا َربِّ إ٧ٔ َ أ َٓ ِبُس ٨ِ٣ُٔه٥ِ  ٌَ ِٟ  َک ُیِدَت٠َُخ ا

یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اتخمرنب لفلف، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ 

ہک اکی دؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یکلہ یس دنین آیئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس ااھٹای مسبت رفناےت  رشتفی رفنا ےھت

وہےئ۔ مہ ےن درایتف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک فہج ےس مسبت رفنا رےہ ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 
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۔ )ینعی اے یبن! یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وحض وکرث اطعء رفنایئ ےہ مت
ُ
ر َ

 

ْ
 
ب
َ
 وطبر رکش ےک اےنپ اْلَ 

ض رپفرداگر ےئلیک امنز زپوھ افر رقابین رکف البہبش اہمترے دنمش یک ڑج ےنٹک فایل ےہ افر ایک مت ولگ فافق وہ ہک وکرث ایک ےہ؟ مہ ےن رع

 ےہ ہک سج اک ایک ہک دخا افر اس اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہ وخب فافق ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک فہ رہن

ریمے رپفرداگر ےن فدعہ رفناای ےہ تنج ںیم افر اس ےک ربنت اتسرفں ےس زایدہ ںیہ۔ ریمی اتم اس رپ آےئ یگ رھپ اکی صخش 

اس ںیم ےس ابرہ اچنھک اجےئ اگ۔ ںیم وہکں اگ ہک اے رپفرداگر ہی وت ریمی اتم ےہ رپفرداگر رفناےئ اگ ہک مت فافق ںیہن وہ ہک وج اس 

 دعب ایک ےہ۔ ےن اہمترے

 یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اتخمرنب لفلف، اسن نب ناکل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 مسب اہلل ارلنمح ارلمیح زپانھ

     908    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب، ٟیث، خاٟس، ابوہَل٢، نٌی٥ ب٩ ٣ح٤ز :  راوی

٩ًَِ َس  ث٨ََا َخأْٟس  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ ِیٕب َحسَّ ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ِی٥ٕ ٌٔیٔس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ٩ًَِ نُ ب٩ِٔ أَبٔی هََٔل٢ٕ 

ُِِٟقِ  أَ بٔأ٦ُِّ ا أَ َِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ ث٥َُّ رَقَ ََِٓقَ ا٢َ َػ٠َِّیُت َوَراَئ أَبٔی هَُزیَِزَة  َٗ  ٔ ٤ُِِٟح٤ٔز ٠َِیه٥ِٔ ا ًَ ؤب  ـُ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا َّ َُيِر َّی إَٔذا ب٠ََ آٔ٪ َحً

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ آ٣ٔيَن  َ٘ َٓ ِّٟيَن  ا َـّ ا٢َ اہللُ  َوََل اٟ َٗ ُِٟح٠ُؤض فٔی أَلث٨ََِتئِن  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ بَرُ َوإَٔذا  ِٛ ٤َا َسَحَس اہللُ أَ و٢ُ ک٠َُّ ُ٘ ا٨َّٟاُض آ٣ٔيَن َوَي

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ِّی َْلَِطَبُه٥ُِٜ َػََلّة بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔن ٔ إ ٔسی بَٔیٔسه ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ  ٥َ بَرُ َوإَٔذا َس٠َّ ِٛ  َس٥ََّ٠ ِیهٔ َو أَ

رر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبرہریہ یک ادتقاء ںیم امنز ادا 
، 
ح
م

دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش، ثیل، اخدل، اوبالہؽ، میعن نب 

ِ التفت یک رھپ وسرہ افہحت التفت یک۔ سج فتق رپ ےچنہپ وت اوہنں 

 
ِ

ِح
َ
ِ ارلّ

 

َ
ْ
ْح
َ
ِ ارلّ
َ
ِ اّلّ
ْ ِ
 

ےن آنیم  یہ۔ رک راہ اھت اوہنں ےن رفناای ِب

 
ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 ےتہک افر فہ بج دف رتعک زپھ رک اےتھٹ وت اّلّ

ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
ےتہک۔ رھپ  ولوگں ےن یھب آنیم  یہ افر فہ سج فتق دجسہ ںیم اجےت وت اّلّ

ز ںیم سج فتق السؾ ریھپا وت رفناای اس ذات یک مسق ہک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم مت ولوگں ےس زایدہ اشمہب وہں امن

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک۔

رر  :  رافی
، 
ح
م

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش، ثیل، اخدل، اوبالہؽ، میعن نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ٓ ہتسہ زپانھ  مسب اہلل ارلنمح ارلح 



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ٓ ہتسہ زپانھ  مسب اہلل ارلنمح ارلح 

     909    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ حش٩ ب٩ ط٘یٙ، ابوح٤زة، ٨٣ؼورب٩ زاذا٪، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ٩ًَِ ٣َ و٢ُ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو َح٤ِزََة  ُ٘ ُت أَبٔی َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕٙ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٨ُِؼورٔ ب٩ِٔ َزاَذاَ٪ 

 ٌِ ٥ِ٠َ ُيِش٤ٔ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ  َٕ ٔ َّی ب٨َٔا أَبُو بََِکٕ ٣َاٟ ائََة َِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ َوَػل ٨َا رٔقَ

َها ٨ِ٣ُٔه٤َا ٌِ ٥ِ٠َ َنِش٤َ َٓ  َو٤ًَُزُ 

دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، اوبزمحة، وصنمرنب زاذاؿ، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ِ
ْ ِ
 

ِ یک آفاز مہ ولوگں ےن ںیہن ینس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ےن امنز زپیھ مہ ےن فملس ےن امنز زپاھیئ وتِب
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ْ
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 اّلّ
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َ
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 ےتھ ےھت۔اؿ ےس یھب مسب اہلل یک آفاز ںیہن ینس بلطم ہی ےہ ہک ہی امتؾ ےک امتؾ رضحات آہتسہ آفاز ےس ِب

 دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، اوبزمحة، وصنمرنب زاذاؿ، اسن نب ناکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ٓ ہتسہ زپانھ  مسب اہلل ارلنمح ارلح 

     910    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ سٌیس ابوسٌیس اطحٍ، ً٘بة ب٩ خاٟس، طٌبہ و اب٩ ابوْعوبة، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

 ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة ب٩ُِ َخأٟٕس  ِ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِْلََطخُّ  ٌٔیٕس أَبُو َس ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ َتاَزَة أَِخبََر٧َا  َٗ  ٩ًَِ وبََة  َبُة َواب٩ُِ أَبٔی َْعُ



 

 

٤َاَ٪ َرضٔ  َِ ٥َ َوأَبٔی بََِکٕ َو٤ًََُز َوًُ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت َخ٠ِ َٗ ٍِ أََحّسا ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٥ِ٠َ أَِس٤َ َٓ ٨ُِه٥ِ  ًَ َی اہللُ 

 ٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ ٨ِ٣ُٔه٥ِ یَِحَهزُ ٔب َِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَّحِ 

، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

ة
ی 
دبع اہلل نب دیعس اوبدیعس اعجش، ہبقع نب اخدل، ہبعش ف انب اوبرعف

 ِ
ْ ِ
 

ِ اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع افر رضحت امثعؿ ینغ یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک۔ ںیم ےن یسک وک ِب

 

َ
ْ
ْح
َ
ِ ارلّ
َ
اّلّ

ِ دنلب آفاز ےس زپےتھ وہےئ ںیہن انس۔

 
ِ

ِح
َ
 ارلّ

، اتقدہ، اسن :  رافی

 

ة
ی 
 نب اخدل، ہبعش ف انب اوبرعف

 

ی ة
 دبعاہلل نب دیعس اوبدیعس اعجش، عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز رشفع  :   ابب

ٓ ہتسہ زپانھ  مسب اہلل ارلنمح ارلح 

     911    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ٤ًَا٪ ب٩ ُیاث، ابونٌا٣ة ح٨فی، اب٩ ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ َِٟح٨َفٔیُّ  ا٣ََة ا ٌَ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو َن َٗ ٤َاُ٪ ب٩ُِ َُٔیإث  َِ ث٨ََا ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ َخأْٟس 

ُ َِٔش  أ ٍَ أََحَس٧َا َيِِقَ ١ٕ إَٔذا َس٤ٔ َّٔ َِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَ ا٢َ کَاَ٪  َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ  ٔ َحسَّ و٢ُ ٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّح ُ٘ ی٥ٔ َي

٨ًَِهُ  َٕ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َٕ أَبٔی بََِکٕ َوَخ٠ِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوَخ٠ِ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَ َػ٠َِّیُت َخ٠ِ ُت أََحّسا ٨ِ٣ُٔه٥ِ رَقَ ٌِ ٤َا َس٤ٔ َٓ ٤َا 

 َِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ 

 یفنح، انب دبعاہلل نب لفغم ےک اصازبادے ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل  الیعمس نب دوعسد، اخدل، امثعؿ نب ،ثاث،

 

اوباعنمة

)آفاز ےس( زپےتھ وہےئ ےتنس ےھت وت رفناےت ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص ِ
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 نب لفغم سج فتق یسک وک ِب

ِ )اکپر رک( زپےتھ وہےئ اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع یک 
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ْ ِ
 

ادتقاء ںیم امنز ادا یک افر یسک وک ِب



 

 

 ںیہن انس۔

 یفنح، انب دبعاہلل نب لفغم :  رافی

 

 الیعمس نب دوعسد، اخدل، امثعؿ نب ،ثاث، اوباعنمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افہحت ںیم مسب اہلل ہن زپانھ

 

 وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افہحت ںیم مسب اہلل ہن زپانھ

 

 وسرئ

     912    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣اَٟ، اٌَٟلء ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوسائب، ہظا٦ اب٩ زہزة، ابوہزیزہ ٗتیبہ، :  راوی

ٔ بِ  ائٔٔب ٣َِولَی هَٔظا٦ ٍَ أَبَا اٟشَّ َُّه َس٤ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ًَ ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ُت أَبَا أَِخبََر٧َا  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٩ٔ ُزهَِزَة َي

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ هَٔی خَٔساْد هَٔی خَٔس هَُزیَِزَة َي َٓ آٔ٪  ُِِٟقِ ِ ٓٔیَها بٔأ٦ُِّ ا أ ٥َِٟ َيِِقَ َّی َػََلّة  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َػل ًَ َّی اہللُ  اْد هَٔی ہللٔ َػل

ا٢َ  َٗ َ ذَٔراعٔی َو ٤َز َِ َٓ  ٔ وُ٪ َوَراَئ اِْل٣َٔا٦ ُٛ ِّی أَِحَیا٧ّا أَ ٔن ٠ُِت یَا أَبَا هَُزیَِزَة إ ُ٘ َٓ  ٕ َُيِرُ َت٤َا٦ ِّی  خَٔساْد  إٔن َٓ  ََ ٔش ِٔ ارٔٔسیُّ فٔی َن َٓ ِ بَٔها یَا  أ ارِقَ

ََلَة بَِیىٔی  َش٤ُِت اٟؼَّ َٗ زَّ َوَج١َّ  ًَ و٢ُ اہللُ  ُ٘ و٢ُ َي ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َُٔها لٔی َس٤ٔ ٨ِٔؼ َٓ ئِن  َٔ ًَِبٔسی نِٔؼ َوبَيَِن 

ِبٔسی  ٌَ ٔ ِبٔسی َوٟ ٌَ ٔ َُٔها ٟ اَونِٔؼ ٌَ ِٟ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َربِّ ا ِبُس ا ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ُؤا َي ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ارِقَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤َٟٔيَن ٣َا َسأ٢ََ 

 ِ زَّ َوَج١َّ أَث ًَ و٢ُ اہللُ  ُ٘ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ َي ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ًَِبٔسی َي زَّ َوَج١َّ َح٤َٔسنٔی  ًَ و٢ُ اہللُ  ُ٘ َٔ َي ٔ ِبُس ٣َاٟ ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ًَِبٔسی َي ًَلَیَّ  ىَی 

 َٓ ٌٔيُن  بُُس َوإٔیَّاَک َنِشَت ٌِ ِبُس إٔیَّاَک َن ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ًَِبٔسی َي َسنٔی  زَّ َوَج١َّ ٣َحَّ ًَ و٢ُ اہللُ  ُ٘ ی٩ٔ َي ٔ اٟسِّ ًَِبٔسی َیِو٦ ٔ اِْلیَُة بَِیىٔی َوبَيَِن  َهٔذه

ِبُس اهِ  ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ِبٔسی ٣َا َسأ٢ََ َي ٌَ ٔ ٠َِیه٥ِٔ َوََل َوٟ ًَ ؤب  ـُ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا َُيِر ٠َِیه٥ِٔ  ًَ ٤َِت  ٌَ َّٟٔذی٩َ أَِن اَن ا ٤ُِِٟشَت٘ٔی٥َ رٔصَ اَن ا َ ٔس٧َا اَٟرِّ

ِبٔسی ٣َا َسأ٢ََ  ٌَ ٔ ِبسٔی َوٟ ٌَ ٔ َهُؤََلٔئ ٟ َٓ ِّٟيَن  ا َـّ  اٟ

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق، ناکل، االعلء نب دبعارلنمح، اوباسبئ، اشہؾ انب زرہة، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ر



 

 

فملس ےن اراشد رفناای وج صخش امنز زپےھ افر اس ںیم وسرہ افہحت ہن زپےھ فہ انصق ےہ فہ انصق ےہ فہ انصق ےہ رہسگ وپری ںیہن ےہ 

رہ افہحت سک رضحت اوباسبئ ےن رفناای ہک ںیم ےن اوبرہریہ ےس درایتف ایک ہک ںیم یھبک یھبک اناؾ یک ادتقاء ںیم وہات وہں وت ںیم وس

رطہقی ےس زپوھں؟ اوہنں ےن رفناای افر رھپ ریما اہھت دابای افر اراشد رفناای اے افریس اےنپ دؽ ںیم زپھ ےل اس ےئل ہک ںیم ےن 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک دخافدن دقفس رفناات ےہ امنز ریمے افر 

ےک درایمؿ آدیھ آدیھ میسقت وہیئگ ےہ وت امنز آدیھ ریمے فاےطس ےہ افر آدیھ ریمے دنبے ےک فاےطس ےہ افر ریما  دنبے
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رعتفی دخا ےک فاےطس ےہ وج ےک ناکل ےہ امتؾ اہجؿ اک وت دخافدن دقفس رفناات ےہ ہک ریمے دنبے ےن ریمی  اْْل
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 ےک فاےطس ےہ فہ وج وساؽ رکے فہ وموجد ےہ۔

 ہبیتق، ناکل، االعلء نب دبعارلنمح، اوباسبئ، اشہؾ انب زرہة، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک دفراؿ ادمحل رشفی یک التفت الزیم ےہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےک دفراؿ ادمحل رشفی یک التفت الزیم ےہ

     913    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، ٣ح٤وزب٩ ربیٍ، ًبازة ب٩ ػا٣ت :  راوی

٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ   ٍٔ ٩ًَِ ٣َِح٤ُوزٔ ب٩ِٔ اٟزَّبٔی ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٣ٔٔت 

ا٢َ  َٗ َٜٔتأب ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  اتَٔحةٔ اِل َٔ أِ َٔ ٥ِ َيِِقَ َٟ  ََل َػََلَة ٩ِ٤َٟٔ 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، ومحمدنب رعیب، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفناای ہک اس صخش یک امنز یہ ںیہن وہیت وج صخش وسرہ افہحت ہن زپےھ۔

 وصنمر، ایفسؿ، زرہی، ومحمدنب رعیب، ابعدة نب اصتمدمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےک دفراؿ ادمحل رشفی یک التفت الزیم ےہ

     914    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٣ح٤وزب٩ ربیٍ، ًبازة ب٩ ػا٣ت :  راوی

 ٔ ٔ ب٩ِٔ اٟزَّب ٩ًَِ ٣َِح٤ُوز ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ ًَُباأَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ   ٍٔ ا٢َ ی َٗ ا٣ٔٔت  َزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ

ََٓؼأًّسا َٜٔتأب  اتَٔحٔة اِل َٔ أِ َٔ ٥َِٟ َيِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َػََلَة ٩ِ٤َٟٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ 

فآہل فملس  وسدی نب رصن، دبع اہلل، رمعم، زرہی، ومحمدنب رعیب، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 ےن اراشد رفناای اس صخش یک امنز یہ ںیہن وہیت وج وسرہ افہحت ہن زپےھ۔ رھپ اس ےس زایدہ )ینعی وسرت فریغہ(۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، رمعم، زرہی، ومحمدنب رعیب، ابعدة نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 افہحت

 

 تلیضف وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افہحت

 

 تلیضف وسرئ

     915    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

جبير، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک ٣ِخمی، یحٌی ب٩ آز٦، ابواحوؾ، ٤ًار ب٩ زریٙ، ًبساہلل ب٩ ًیسی، سٌیس ب٩  :  راوی

 ًبساہلل اب٩ ًباض

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ مٔیُّ  ٤َُِِٟخِّ ٤َُِٟباَرٔک ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ارٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٨َا أَبُو اِْلَِحَؤؾ 

 ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًٔیَسی   ٩ًَِ  ٕٙ ٥َ َو٨ًَِٔسُه  ُرَزیِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 َٓ ٤َأئ  ٔلَی اٟشَّ ُه إ ََََرَ ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ٍَ ٔجبِرٔی١ُ  َٓ ُه ََفَ َٗ ِو َٓ ا  ـّ ٍَ َن٘ٔی ََل٦ إٔذِ َس٤ٔ ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ُٓتَٔح ٩ِ٣ٔ ٔجبِرٔی١ُ  ِس  َٗ ا٢َ هََذا بَاْب  َ٘ 

ا٢َ أََرِٔشِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ  َْ ٨َز٢ََ ٨ِ٣ٔهُ ٠َ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ مُّ  َٗ ُٓتَٔح  ٤َأئ ٣َا  ٥ِ یُِؤَتُه٤َا اٟشَّ َٟ  ب٨ُٔوَری٩ِٔ أُوتٔیَتُه٤َا 

 ِ أ ِِقَ ََ  ٥َِٟ ةٔ  َِٟبَِقَ َٜٔتأب َوَخَواتٔی٥ٔ ُسوَرةٔ ا اتَٔحٔة اِل َٓ  ََ ِب٠َ َٗ ًِٔلیَتهُ  ٧َٔيیٌّ  ُ ا ٨ِ٣ُٔه٤َا إَٔلَّ أ ّٓ  رَحِ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، ییحی نب آدؾ، اوباوحص، امعر نب زرقی، دبعاہلل نب یسیع، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ےس 

فآہل فملس ےک اپس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفنا ےھت ہک رضحت ربجالیئ آپ یلص اہلل ہیلع 

رشتفی رےتھک ےھت۔ ہک اس دفراؿ آامسؿ ےک افرپ ےس درفازہ وھکےنل یک آفاز ینس وت اوہنں ےن اینپ آ ھک افرپ یک رطػ ااھٹ رک داھکی 

انزؽ رھپ رفناای ہک ہی آامسؿ اک فہ درفازہ ےہ وج ہک آج ےس لبق یھبک ںیہن الھک اھت۔ اس ےک دعب اس آامسین درفازے ںیم ےس اکی رفہتش 

وہا افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ابمرک وہ مت وک دفونں ااعنؾ 

انعتئ ےئک ےئگ افر مت ےس لبق یسک یبن وک ںیہن اطعء رفناےئ اکی وت وسرہ افہحت دفرسی آرخی آتی رکہمی وسرہ رقبہ یک۔ )بلطم ہی 

وُس
َ
 ُؽ ےس ےل رک متخ وسرہ رقبہ کت( ینعی ارگ مت اؿ ںیم ےس اکی رحػ یھب زپوھ ےگ وت مت وک ارج ف وثاب ےلم اگ۔ےہ ہک آنَمَ ارلّ

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، ییحی نب آدؾ، اوباوحص، امعر نب زرقی، دبعاہلل نب یسیع، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت آتی رکہمی ےس آرخ کت

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریسفت آتی رکہمی ےس آرخ کت

     916    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، خِیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ابوسٌیس ب٩ ٣ٌلی :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٤َ  ٩ًَِ ُخَِِیٔب ب٩ِٔ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َؽ ب٩َِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ِٔ ُت َح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٩ٔ

 ٩ًَِ ُث  ا٢َ ًَأػ٥ٕ یَُحسِّ َٗ ًَاُه  َس َٓ ِّی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ بٔهٔ َوهَُو ُيَؼل َّی اہللُ  َّی أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ل ٌَ ٤ُِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ََٓؼ٠َِّیُت ث٥َُّ أََتِیُتهُ أَبٔی َس

ًَزَّ َوَج١َّ یَ  ١ِ اہللُ  ُ٘ ٥َِٟ َي ا٢َ أَ َٗ ِّی  ٨ُِت أَُػل ُٛ ا٢َ  َٗ ََ أَِ٪ تُحٔیَبىٔی  ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َ٘ ُسو٢ٔ َٓ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا اِسَتحٔیبُوا ِهَّلِل َوٟرٔلَّ ا أَیَُّها ا

ََٓذَهَب ٟٔیَ  ا٢َ  َٗ ٤َِِٟشحٔسٔ  َد ٩ِ٣ٔ ا ِب١َ أَِ٪ أََِخُ َٗ ًَِو٥َ ُسوَرةٕ  ََ أَ ٤ُ ِّ٠ًَ ُ ٥ِ ٤َٟٔا یُِحیٔی٥ُِٜ أَََل أ ُٛ ا ًَ ََ إَٔذا َز َٟ ِو َٗ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َد  ِِخُ

َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا٢َ ا ٔوی٥ُ  َٗ ٌَ ِٟ آُ٪ ا ُِِٟقِ َّٟٔذی أُوتٔیُت َوا انٔی ا ََ ٤َ ِٟ ٍُ ا ِب ٤َٟٔيَن هَٔی اٟشَّ ا ٌَ ِٟ  َربِّ ا

ی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

معل

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش،  بیب نب دبعارلنمح، ب ص نب اعا ، اوبدیعس نب 

ہل فملس اس فتق امنز ںیم وغشمؽ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اسےنم ےس سگرے آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 ےن اؿ وک بلط رفناای وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ےن سک فہج ےس ہی وجاب دای اوہنں ےن رفناای ںیم امنز

 اراشد ںیہن رفناای ہک اے الہ اامیؿ! مت وجاب دف دخا افر ںیم وغشمؽ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایک دخافدن دقفس ےن

اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک سج فتق فہ مت وک اؿ اکومں ےک فاےطس بلط رکے نج ےس اہمتری زدنیگ۔ )ینعی آرخت 

 وج ہک ڑبی آتی ےہ رھپ آپ ںیم زدنیگ اک فطل احلص وہ ےکس( ںیم مت ولوگں وک اکی ایسی وسرت التبؤں اگ دجسم ےس ےنلکن ےس لبق

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےس ےنلکن ےگل۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک رفناای اھت؟ آپ یلص 

 ےہ افر یلہپ وسرت عبس اثمین افر
َ
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َ ل

 
َ
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 رقآؿ میظع ےہ۔ ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فہ وسرةا



 

 

ی :  رافی

معل

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش،  بیب نب دبعارلنمح، ب ص نب اعا ، اوبدیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریسفت آتی رکہمی ےس آرخ کت

     917    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسی، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف، اٌَٟلء ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ، ابی ب٩ ٌٛب :  راوی  حشين ب٩ رحیث،ٓ 

ِبٔس  ًَ  ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ َج ا

 ِ ٥َ ٣َا أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٕب  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔ َوََل فٔی أَبٔیهٔ  ِوَراة َّ َوَج١َّ فٔی اٟتَّ ًَز ز٢ََ اہللُ 

 ِ ِبٔسی ٣َا َسأ٢ََ اِْل٧ٔ ٌَ ٔ ًَِبسٔی َوٟ ُشو٣َْة بَِیىٔی َوبَيَِن  ِ٘ انٔی َوهَٔی ٣َ ََ ٤َِٟ ٍُ ا ِب آٔ٪ َوهَٔی اٟشَّ ُِِٟقِ ١ََِ أ٦ُِّ ا  حٔی١ٔ ٣ٔ

نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، دبعادیمحل نب رفعج، االعلء نب دبعارلنمح، اوبرہریہ، ایب نب بعک ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک دخافدن دقفس ےن ہن وت وترات ںیم افر ہن یہ الیجن ںیم وکیئ وسرت وسرہ افہحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 یسی انزؽ رفنایئ فہ اؾ ارقلآؿ ےہ ینعی رقآؿ یک ڑج ےہ فہ عبس اثمین ےہ۔ اراشد دخافدنی ےہ ہک ہی وسرت ریمے افر ریمے دنبہ 

 ہ ےک ےئل فہ ےہ وج فہ ناےگن۔ےک درایمؿ میسقت وہیئ ےہ افر ریمے دنب

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، دبعادیمحل نب رفعج، االعلء نب دبعارلنمح، اوبرہریہ، ایب نب بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریسفت آتی رکہمی ےس آرخ کت



 

 

     918    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ا٤ًع، ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ا٢َ أُوتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ  أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر َس

َو٢َ  ٍَ اٟلُّ ِب انٔی اٟشَّ ََ ٤َ ِٟ ا ٩ِ٣ٔ ا ٌّ ٥َ َسِب ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

، رجری، اشمع، ملسم، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

فآہل فملس وک دمحم نب دقامة

عبس اثمین اطع رفنایئ یئگ ینعی است وسرںیت وج ہک ڑبی وسرت ںیہ وت عبس اثمین ےس رماد ہی است وسرںیت ںیہ افر اثمین اؿ وسرت وک 

اس فہج ےس اہک ہک اکی وسرت اک اضمنیم دفرسی وسرت ںیم وموجد ںیہ افر فہ وسرہ رقبہ افر وسرہ آؽ رمعاؿ وسرہ اسنء وسرہ نادئہ 

 رعاػ وسرہ وہد افر وسرہ ویسن ںیہ۔وسرہ ا

، رجری، اشمع، ملسم، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کتریسفت آتی رکہمی ےس آرخ 

     919    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، رشیَ، ابواسحاٚ، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  َْ ی ث٨ََا رَشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا  ٌّ زَّ َوَج١َّ َسِب ًَ ِؤٟهٔ  َٗ فٔی 

َو٢ُ  ٍُ اٟلُّ ِب ا٢َ اٟشَّ َٗ انٔی  ََ ٤َ ِٟ  ا

یلع نب رجح، رشکی، اوبااحسؼ، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس، ےن رفناای ہک عبس اثمین ےس رماد فہ است وسرںیت ںیہ وج تہب زایدہ 



 

 

 یبمل ںیہ۔

 ریبج، دبعاہلل انب ابعسیلع نب رجح، رشکی، اوبااحسؼ، دیعس نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ یک ادتقاء ںیم رسی امنز ںیم )وسا وسرة افہحت ےک( رقات ہن رکے

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افہحت ےک( رقات ہن رکے اناؾ یک ادتقاء ںیم رسی امنز ںیم )وسا وسرة

     920    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی، طٌبة، ٗتازہ، زرارة، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

 ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َّی  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َػل َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  ُزَراَرَة 

 َّ ا َػل َّ٤٠ََٓ ًِلَی  َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ُه َسبِّ َٔ أَ َرُج١ْ َخ٠ِ َِقَ َٓ ِهَز  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟوُّ ًَ َّی اہللُ  ََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِح اِس٥َ َربِّ َ َسبِّ أ ا٢َ ٩ِ٣َ رَقَ َٗ ی 

ا٢َ  َٗ ا٢َ َرُج١ْ أ٧ََا  َٗ ًِلَی  َ ََٟح٨ٔیَها اِْل ِس َخا َٗ  ٥ُِٜ ـَ ٌِ ََ ٤ِٔ٠ًَُت أَ٪َّ  ِس  َٗ 

، اتقدہ، زرارة، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ ادا 

 

ی ة
ع

 

دمحم نب ینثم، ییحی، ص

 سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رفنایئ وت اکی صخش ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ عبس امس اکی التفت رفنایئ

ےس افرغ وہےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفناای ہک اس وسرت وک سک صخش ےن التفت ایک؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اراشد رفناای ہک ھجم وک اس ابت اک ایخؽ وہا ہک وکیئ صخش ھجم ےس رقآؿ رکمی نیھچ راہ ےہ۔

، اتقدہ، زرارة، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 

ی ة
ع

 

 دمحم نب ینثم، ییحی، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ یک ادتقاء ںیم رسی امنز ںیم )وسا وسرة افہحت ےک( رقات ہن رکے

     921    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوًوا٧ہ، ٗتازة، زرارةب٩ اوفی، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

 ِ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼي ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٕن أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  َػل

ٔح اِس٥َ  َ ََٔشبِّ أ ا٢َ أَی٥ُُِّٜ رَقَ َٗ  َٖ ا اِنََرَ َّ٤٠َ َٓ هُ  َٔ ُ َخ٠ِ أ َِرٔ َوَرُج١ْ َيِِقَ ٌَ ِٟ ٔ أَِو ا ِهز َّی َػََلَة اٟوُّ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َػل َ٘ َٓ ًِلَی  َ ََ اِْل َربِّ

ا َ٘ َٓ َِٟديَِر  ٥ِ أُرِٔز بَٔها إَٔلَّ ا َٟ ِو٦ٔ أ٧ََا َو َ٘ ِٟ ََٟح٨ٔیَهاا ِس َخا َٗ  ٥ُِٜ ـَ ٌِ ََ ُِٓت أَ٪َّ  ِس َْعَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 اوبوعاہن، اتقدہ، زرارۃنب افیف، رمعاؿ نب نیصح، رتہمج اسہقب دحثی ںیم سگر اکچ ےہ

 اوبوعاہن، اتقدۃ، زرارۃنب افیف، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہجی امنز ںیم اناؾ ےک ےھچیپ رقات ہن رکےن اک ایبؿ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رہجی امنز ںیم اناؾ ےک ےھچیپ رقات ہن رکےن اک ایبؿ

     922    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، اب٩ اٛی٤ة ٟیَی، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ  ِی٤ََة ا٠َِّٟیَٔیِّ  َٛ ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ أ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٥َ  أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٕ َٖ ٩ِ٣ٔ َػََلة ٔ اِنََرَ ا٢َ إ َٗ ٥ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ا٢َ َرُج١ْ َن َٗ ا  ّٔ ٔ أَ ٣َعٔی أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ آن ا٢َ َه١ِ رَقَ َ٘ َٓ ائَٔة  ِِٟٔقَ ُٗو٢ُ َجَهَز ٓٔیَها بٔا ِّی أَ ن



 

 

َّی ا ائَةٔ ٓامَٔی َجَهَز ٓٔیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِِٟٔقَ ٩ًَِ ا ا٧َِتَهی ا٨َّٟاُض  َٓ ا٢َ  َٗ آَ٪  ُِِٟقِ َُ ا ائَٔة ٩ِ٣ٔ ٣َا لٔی أ٧َُاَز ِِٟٔقَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ ہللُ 

 ََ ٔ وا َذٟ ٌُ ََلةٔ حٔيَن َس٤ٔ  اٟؼَّ

 یثیل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی امنز ےس افرغ 

 

 مة
کی
ہبیتق، ناکل، انب اہشب، انب ا

رفنایئ وت اراشد رفناای ایک اہمترے ںیم ےس یسک صخش ےن ریمے  توہےئ سج ںیم دنلب آفاز ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقا

ارماہ التفت رقآؿ رکمی یک ےہ۔ اکی صخش ےن رعض ایک یج اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن رقآؿ رکمی یک التفت 

ز ایخؽ وہا ہک( ھجم وک ایک وہایگ ےہ ہک رقآؿ رکمی یک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ایس فہج ےس یہ وت ھجم وک )دفراؿ امن

رکےت وت وکیئ  ھجم ےس نیھچ راہ ےہ۔ سج فتق ولوگں ےن ہی ابت ینس وت سج امنز ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکپر رک رقات

 ہن رکات۔ صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم رقات

 یثیل، اوبرہریہہبیتق، ناکل، انب اہشب، انب :  رافی

 

 مة
کی
  ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افہحت زپںیھ

 

 سج فتق اناؾ رہجی امنز ںیم رقات رکے وت دتقمی ھچک ہن زپںیھ نکیل وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افہحت زپںیھ سج فتق اناؾ رہجی امنز ںیم

 

 رقات رکے وت دتقمی ھچک ہن زپںیھ نکیل وسرئ

     923    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، ػسٗة، زیسب٩ واٗس، رحا٦ ب٩ حٜی٥، ٧آٍ ب٩ ٣ح٤وز ب٩ ربیٌة، ًبازة ب٩ ػا٣ت :  راوی

ةَ  َٗ ٩ًَِ َػَس إر  َّ٤ًَ ٩ًَِ ًَُباَزَة  أَِخبََر٧َا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ  َة  ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔی ٍٔ ب٩ِٔ ٣َِح٤ُوز ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َح ا٦ ٩ًَِ رَحَ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ َوإٗٔس 

ًَّٟٔی یُِحَهزُ ٓٔی ٠ََوأت ا َف اٟؼَّ ٌِ ََ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ ا٣ٔٔت  َٓ ب٩ِٔ اٟؼَّ ائَةٔ  ِِٟٔقَ أَ٪َّ َها بٔا ا٢َ ََل َيِِقَ َ٘

آ٪ٔ  ُِِٟقِ ائَٔة إَٔلَّ بٔأ٦ُِّ ا ِِٟٔقَ  أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ إَٔذا َجَهزُِت بٔا



 

 

، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 

 ن عة
، زدینب فادق، رحاؾ نب میکح، انعف نب ومحمد نب رب

 

اشہؾ نب امعر، دصقة

رکفں وت وکیئ  یک اناتم رفنایئ رھپ اراشد رفناای سج فتق ںیم دنلب آفاز ےس رقاتیلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک فتق یک امنز رہجی 

 صخش ھچک ہن رپےھ نکیل وسرہ افہحت۔

، ابعدة نب اصتم :  رافی

 

 ن عة
، زدینب فادق، رحاؾ نب میکح، انعف نب ومحمد نب رب

 

 اشہؾ نب امعر، دصقة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آتی رکہمی یک ریسفت

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 آتی رکہمی یک ریسفت

     924    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوہزیزہجاروزب٩ ٣ٌاذ تز٣ذی، ابوخاٟس، اَلح٤ز، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، زیسب٩ اس٥٠، ابوػاٟح،  :  راوی

ًَِحََلَ٪  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِْلَِح٤َزُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِّر٣ِٔٔذیُّ  ٕ اٟت اذ ٌَ َِٟحاُروزُ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ 

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  أَ َػأٟٕح  ِّرُوا َوإَٔذا رَقَ َٜب َٓ ََّر  ب َٛ إَٔذا  َٓ ١ٌَٔ اِْل٣َٔا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ بٔهٔ  ٤ََّا ُج ٥َ إ٧ٔ َوَس٠َّ

َِٟح٤ُِس  ََ ا َٟ وُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ َرب٨ََّا  ُ٘ َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ا٢َ َس٤ٔ َٗ أَِنٔؼُتوا َوإَٔذا  َٓ 

زدینب املس، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اجرفدنب اعمذ رتذمی، اوباخدل، االرمح، دمحم نب الجعؿ، 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اناؾ اس فاےطس ےہ ہک مت ولگ اس یک اتدعباری رکف سج فتق فہ ریبکت ےہک مت یھب ریبکت وہک افر 

  سج فتق فہ رقات
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َ
ّ
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َ
 ـُ ےہک وت مت ر

 اجرفدنب اعمذ رتذمی، اوباخدل، االرمح، دمحم نب الجعؿ، زدینب املس، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم :   ابب

 آتی رکہمی یک ریسفت

     925    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٣ح٤س ب٩ سٌس انؼاری، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، زیسب٩ اس٥٠، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِحََلَ٪  ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس اِْلَِنَؼارٔیُّ  ٌِ ُس ب٩ُِ َس ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

 ٔ ٥َ إ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ََّا اِْل٣َٔا٦ُ ُٟٔیِؤَت٥َّ بٔهٔ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َّرَ  ٧ ب َٛ إَٔذا  َٓ

ىٔی ٣َُح٤َّ  ٌِ ْة َي َ٘ و٢ُ هَُو ٔث ُ٘ مٔیُّ َي ٤َُِِٟخِّ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ کَاَ٪ ا ا٢َ أَبُو  َٗ أَِنٔؼُتوا  َٓ أَ  ِّرُوا َوإَٔذا رَقَ َٜب ٕس اِْلَِنَؼارٔیَّ َٓ ٌِ  َس ب٩َِ َس

اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ  دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، دمحم نب دعس ااصنری، دمحم نب الجعؿ، زدینب املس، اوباصحل،

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اناؾ وت اس ےئل ےہ ہک اس یک اتدعباری یک اجےئ فہ سج فتق فہ ریبکت ےہک مت یھب ریبکت 

 رکے مت اخومش روہ افر وغر ےس ونس۔ وہک افر فہ سج فتق فہ رقات

 دمحم نب دعس ااصنری، دمحم نب الجعؿ، زدینب املس، اوباصحل، اوبرہریہدمحم نب دبعاہلل نب ابمرک،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتقمی یک رقات اناؾ ےک فاےطس اکیف ےہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکیف ےہ دتقمی یک رقات اناؾ ےک فاےطس

     926    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، زیسب٩ حباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ابوزاہزیة، َٛير ب٩ ٣زة حرضمی، ابوزرزاء :  راوی

ا٢َ  َٗ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی َهاُروُ٪ ب٩ُِ  َٗ ثَىٔی أَبُو اٟزَّاهٔزٔیَّٔة  ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیَُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َحسَّ

َّی اہللُ  و٢ُ ُسل١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ هُ َي ٌَ ِرَزأئ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟسَّ مٔیُّ  َِٟحرِضَ َٔيرُ ب٩ُِ ٣ُزََّة ا َٛ ثَىٔی  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَفٔی ک١ُِّ َػََلةٕ  َحسَّ ًَ

ائَْة  ا٢َ ٣َ رٔقَ َ٘ َٓ ِو٦ٔ ٨ِ٣ُٔه  َ٘ ِٟ َب ا ٨ُِت أرَِقَ ُٛ ٔلَیَّ َو َت إ َٔ َت ِٟ ا َٓ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َوَجَبِت َهٔذهٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن ا أََری اِْل٣َٔا٦َ إَٔذا أ٦ََّ َٗ

َّی اہللُ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َهَذا  ا٢َ أَبُو  َٗ اه٥ُِ  َٔ َٛ ِس  َٗ ِو٦َ إَٔلَّ  َ٘ ِٟ ٥َِٟ ا ِرَزأئ َو ِو٢ُ أَبٔی اٟسَّ َٗ ٤ََّا هَُو  ْ إ٧ٔ ٥َ َخَلأ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

َٜٔتأب  ٍَ اِل أِ َهَذا ٣َ  ُيِِقَ

، ریثک نب رمة رضحیم، اوبدرداء ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 

ة
ی 
اہرفؿ نب دبع اہلل، زدینب ةحب، اعمفہی نب اصحل، اوبزارہ

ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای یج   رفناای ایگ ہک ایک رہ اکی امنز ںیم رقاتیلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف

اہں۔ اکی ااصنری ےن اہک ہک ہی ابت الزؾ وہیئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی اجبن داھکی افر ںیم امتؾ ولوگں ےس زایدہ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ںیم اس ابت ےس فافق وہں ہک سج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زندکی اھت۔ آپ یلص

اؿ وک اکیف ےہ۔ )اصبح اسنیئ رشفی( رضحت دبعارلنح ےن رفناای ہک اس  فتق اناؾ ولوگں یک اناتم رکے وت اس یک رقات

 اء اک وقؽ ےہ۔دحثی وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ رقار دانی طلغ ےہ درالص ہی اوبدرد

، ریثک نب رمة رضحیم، اوبدرداء :  رافی

 

ة
ی 
 اہرفؿ نب دبعاہلل، زدینب ةحب، اعمفہی نب اصحل، اوبزارہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےہ؟وج وکیئ التفت رقآؿ ہن رک ےکس وت اس ےک فاےطس اس اک ایک دبؽ 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ التفت رقآؿ ہن رک ےکس وت اس ےک فاےطس اس اک ایک دبؽ ےہ؟

     927    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 یوسٕ ب٩ ًیسٰی و ٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ٣شٌز، ابزاہی٥ اسٜشکی، اب٩ ابواوفی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ إٔبَِزاه ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ا٢َ َحسَّ َٗ ١ٔ ب٩ِٔ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ُٕ ب٩ُِ ًٔیَسی َو٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا یُوُس َِٜشکٔیِّ  ی٥َ اٟشَّ

ِّی ََل  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ٤ِِّ٠ىٔی َطِیّئا أَبٔی أَِوفَی  ٌَ َٓ آٔ٪  ُِِٟقِ ٍُ أَِ٪ آُخَذ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ ا  أَِسَتٔلی

بَرُ  ِٛ َه إَٔلَّ اہللُ َواہللُ أَ َٟ ٔ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َوََل إ ١ُِٗ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوا ا٢َ  َ٘ َٓ آٔ٪  ُِِٟقِ َة إَٔلَّ بٔاہللٔ  یُِحزٔئُىٔی ٩ِ٣ٔ ا ُٗوَّ  َوََل َحِو٢َ َوََل 

ومحمدنب الیغؿ، لضف نب ومیس، رعسم، اربامیہ ایکسکس، انب اوبافیف ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی  ویفس نب ٰیسیع ف

وہ اتکس  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک رقآؿ رکمی ومعمیل اس یھب اید ںیہن

ملس ھجم وک ایسی زیچ الھکسںیئ وج رقآؿ رکمی اک دبؽ نب ےکس؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف
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  ہہک ول۔

 ٰیسیع ف ومحمدنب الیغؿ، لضف نب ومیس، رعسم، اربامیہ ایکسکس، انب اوبافیفویفس نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ آنیم دنلب آفاز ےس اکپرے

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ آنیم دنلب آفاز ےس اکپرے

     928    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٤ًَا٪، َ٘یة، زبیسی، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس  ا٢َ أَِخبََرنٔی اٟزُّهِزٔیُّ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ا٢َ َرُسو٢ُ ٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة 

 َٙ َٓ ٩ِ٤َ َوا َٓ  ٩ُ ََٜة تَُؤ٣ِّ ٔ ٤َََِٟلئ إٔ٪َّ ا َٓ ٨ُوا  أ٣َِّ َٓ ارُٔئ  َ٘ ِٟ ٩َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أ٣ََّ َّی اہللُ  َٟهُ اہللٔ َػل ٤َََِٟلئَٜٔةٔ ُرََفَ اہللُ   َتأ٣ِٔی٨ُُه َتأ٣ِٔيَن ا



 

 

٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔهٔ  سَّ َ٘ ََ  ٣َا 

، زدیبی، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رمع

 

 می ة
ف نب امثعؿ، ت

رفناای سج فتق زپےنھ فاال )اناؾ( آنیم ےہک وت مت یھب آنیم اکپرف۔ ویکہکن رفط ے یھب )اسھت ںیم( آنیم ےتہک ںیہ۔ )اس ظفل اک بلطم 

وبقؽ رفنا ےل( رھپ سج صخش یک آنیم رفوتشں یک آنیم ےک ربارب وہ اجےئ وت اس ےک اےلگ ےھچیپ انگہ اعمػ  ہی ےہ اے دخا ریما لمع

 اجںیئ ےگ۔

 

 رک دی 

، زدیبی، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 

 می ة
 رمعف نب امثعؿ، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ آنیم دنلب آفاز ےس اکپرے

     929    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ُس

 ِ َٙ َتأ٣ِٔی٨ُُه َتأ َٓ ٩ِ٤َ َوا َٓ  ٩ُ ََٜة تَُؤ٣ِّ ٔ ٤َََِٟلئ إٔ٪َّ ا َٓ ٨ُوا  أ٣َِّ َٓ ارُٔئ  َ٘ ِٟ ٩َ ا ا٢َ إَٔذا أ٣ََّ َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َٜ ٔ ٤َََِٟلئ ٦َ ٣ٔيَن ا سَّ َ٘ ََ َُٟه ٣َا  ةٔ ُرُٔفَ 

 ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔهٔ 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

ات ےہ۔ رھپ سج صخش یک رفناای سج فتق اناؾ ےہک وت مت آنیم اکپرف۔ اس ےئل ہک رفط ے یھب آنیم اکپرےت ںیہ افر اناؾ یھب آنیم اکپر

 اجںیئ ےگ۔

 

 آنیم رفوتشں یک آنیم ےک اطمقب وہیگ اس ےک اےلگ ےھچیپ انگہ اعمػ رک دی 

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ آنیم دنلب آفاز ےس اکپرے

     930    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، اٟزہزی، سٌیس ب٩ ا٤ٟشیب، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔی  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ثَىٔی ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ

٠ًََِیه٥ِٔ  ؤب  ـُ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا َُيِر ا٢َ اِْل٣َٔا٦ُ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َٓ هَُزیَِزَة  ِّٟيَن  ا َـّ إٔ٪َّ  َوََل اٟ َٓ وُٟوا آ٣ٔيَن  ُ٘

 َٟ َٜٔة ُرُٔفَ  ٔ ٤َََِٟلئ َٙ َتأ٣ِٔی٨ُُه َتأ٣ِٔيَن ا َٓ ٩ِ٤َ َوا َٓ و٢ُ آ٣ٔيَن  ُ٘ و٢ُ آ٣ٔيَن َوإٔ٪َّ اِْل٣َٔا٦َ َي ُ٘ ََ ََٜة  ٔ ٤َََِٟلئ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔهٔ ا سَّ َ٘ ََ  هُ ٣َا 

 اک رتہمج سگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔اامسلیع نب دوعسد، سیدی نب زرعی، رمعم، ازلرہی، دیعس نب ابیسمل، ایب رہریۃ، اس 

 اامسلیع نب دوعسد، سیدی نب زرعی، رمعم، ازلرہی، دیعس نب ابیسمل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فاز ےس اکپرےاناؾ آنیم دنلب آ

     931    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سٌیسو ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔیٕس َوأَ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّه٤َا أَِخبََراُه  بٔی َس٤َ٠ََة أ٧َ



 

 

ُه  َٟ َٜٔة ُرُٔفَ  ٔ ٤َََِٟلئ َٙ َتأ٣ِٔی٨ُُه َتأ٣ِٔيَن ا َٓ َُّه ٩ِ٣َ َوا إ٧ٔ َٓ ٨ُوا  أ٣َِّ َٓ ٩َ اِْل٣َٔا٦ُ  ا٢َ إَٔذا أ٣ََّ َٗ  ٥َ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔهٔ َوَس٠َّ سَّ َ٘ ََ  ٣َا 

ہبیتق، ناکل، انب اہشب، دیعسف اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج 

فتق اناؾ آنیم ےہک وت مت ولگ یھب آنیم وہک۔ ویکہکن سج یسک یک آنیم رفوتشں یک آنیم رکٹاےئ یگ )ینعی ایس فتق وہیگ( وت اس ےک 

 اجںیئ ےگ۔اےلگ ےھچیپ امتؾ 

 

 انگہ اعمػ رک دی 

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، دیعسف اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ یک ادتقاء ںیم آنیم انہک اس اک مکح

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 یک ادتقاء ںیم آنیم انہک اس اک مکحاناؾ 

     932    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، سیم، ابو ػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٨ِهُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسیَمٕٓ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

وِ  َٗ ِوُُٟه  َٗ  َٙ َٓ َُّه ٩ِ٣َ َوا إ٧ٔ َٓ وُٟوا آ٣ٔيَن  ُ٘ َٓ ِّٟيَن  ا َـّ ٠َِیه٥ِٔ َوََل اٟ ًَ ؤب  ـُ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا َُيِر ا٢َ اِْل٣َٔا٦ُ  َٗ ٦َ إَٔذا  سَّ َ٘ ََ َٟهُ ٣َا  َٜةٔ ُرُٔفَ  ٔ ٤َََِٟلئ ٢َ ا

 ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔهٔ 

، یمس، اوب اصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق اناؾ ہبیتق، ناکل

 ہہک ےکچ وت مت ولگ آنیم اکپرف۔ ویکہکن سج صخش یک آنیم انہک رفوتشں یک آنیم ےک 
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ربارب وہ اجےئ یگ ع

 اجںیئ ےگ۔ وت

 

 اس ےک اےلگ ےھچیپ امتؾ انگہ اعمػ رک دی 



 

 

 ہبیتق، ناکل، یمس، اوب اصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تلیضف آنیم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف آنیم

     933    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

َّی ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  أَِخبََر٧َا  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ا٢َ  اہللُ  َٗ إَٔذا 

 ٦َ سَّ َ٘ ََ َٟهُ ٣َا  ی ُرُٔفَ  ِت إِٔحَساه٤َُا اِْلَُِخَ َ٘ َٓ َوا َٓ ٤َأئ آ٣ٔيَن  َُٜة فٔی اٟشَّ ٔ ٤َََِٟلئ َِٟت ا ا َٗ ٥ِ آ٣ٔيَن َو ُٛ   ٩ِ٣ٔ ذ٧َِبٔهٔ أََحُس

ناای سج فتق مت ہبیتق، ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رف

ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش آنیم اکپرات ےہ وت رفط ے آامسؿ ںیم آنیم اکپرےت ںیہ رھپ ارگ اہمتری آنیم افر اؿ یک آنیم ربارب وہیئگ وت مت 

 اجںیئ ےگ۔

 

 ولوگں ےک اےلگ افر ےھچیپ امتؾ انگہ اعمػ رک دی 

 ہبیتق، ناکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ دتقمی وک امنز ںیم کنیھچ آاجےئ وت ایک انہک اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ارگ دتقمی وک امنز ںیم کنیھچ آاجےئ وت ایک انہک اچےئہ؟

     934    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، رٓاًة ب٩ یحٌی ب٩ ًبساہلل ب٩ رٓاًة ب٩ رآٍ :  راوی

 ٔ ٥ًَِّ أَب  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ًََة ب٩ِٔ َرآ ا َٓ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ رٔ ُة ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  ًَ ا َٓ ث٨ََا رٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍٕ أَِخبََر٧َا  ٔ ًََة ب٩ِٔ َرآ ا َٓ ٔ ب٩ِٔ رٔ اذ ٌَ یهٔ ٣ُ

 ٩ًَِ ٔ َ َٛ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َح٤ِّسا  ٠ُِت ا ُ٘ َٓ َلِشُت  ٌَ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت َخ٠ِ َٗ ّبا ٣َُباَرکّا ٓٔیهٔ أَبٔیهٔ  يّرا كَیِّ

َّی اہللُ َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َػل َّ٤٠َ َٓ ٤َا یُٔحبُّ َرب٨َُّا َوَیزَِضی  َٛ ٠َِیهٔ  ًَ ٔ  ٣َُباَرکّا  ََلة ٤َُِٟتک٥ُِّ٠َ فٔی اٟؼَّ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ  َٖ ٥َ اِنََرَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

ٍٔ اب٩ِٔ  ٔ ًَُة ب٩ُِ َرآ ا َٓ ا٢َ رٔ َ٘ َٓ  ٔ ََلة ٤َُِٟتک٥ُِّ٠َ فٔی اٟؼَّ ا٧َٔیَة ٩ِ٣َ ا ََّ ََٟها اٟ ا َٗ ٥ِ٠َ یُک٤ِِّ٠َهُ أََحْس ث٥َُّ  ا٢َ  َٓ َٗ اَئ أ٧ََا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ًَرِفَ

 َٗ ٠َُِٗت   َٕ ِی ٤َا یُٔحبُّ َرب٨َُّا َویَزَِضی َٛ َٛ ٠َِیهٔ  ًَ ّبا ٣َُباَرکّا ٓٔیهٔ ٣َُباَرکّا  َٔيّرا كَیِّ َٛ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َح٤ِّسا  ٠ُُِٗت ا َّی ا٢َ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ

ْة َوثَََلثُوَ٪ ٠َ٣َکّا  ٌَ ـِ ِس ابَِتَسَرَها َٔ َ٘ َٟ  ٔ ٔسی بَٔیٔسه ِٔ َّٟٔذی َن ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ُس بَٔهااہللُ  ٌَ  أَیُُّه٥ِ َيِؼ

 نب راعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء 

 

 نب ییحی نب دبعاہلل نب رافعة

 

ہبیتق، رافعة

ےئگ وت ںیم امنز ادا یک وت ھجم وک کنیھچ آیئگ۔ ںیم ےن رعض ایک آرخ کت۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ 

درایتف ایک ہک سک ےن ہی ابت امنز ںیم  یہ یھت؟ نکیل یسک ےن وجاب ںیہن دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ درایتف ایک وت 

 ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ابت ںیم ےن  یہ یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ےن

 ابت  یہ یھت؟ ںیم ےن اہک آرخ کت۔ ہی نس رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس ذات یک مسق سج ایک

ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ نکیل اس وک سیت ےس زادئ رفوتشں ےن اھبگ رک ااھٹای افر امتؾ اس ابت اک الچل رکےت ےھت ہک اؿ املکت 

 وک وکؿ افرپ ےل اجےئ۔

 نب راعف :  یراف

 

 نب ییحی نب دبعاہلل نب رافعة

 

 ہبیتق، رافعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ارگ دتقمی وک امنز ںیم کنیھچ آاجےئ وت ایک انہک اچےئہ؟

     935    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤س ٣د٠س، یو٧ص ب٩ ابواسحاٚ، ًبساٟحبار ب٩ وائ١، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب  َٙ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ أَبٔی إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس ا َِٟحبَّارٔ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  یهٔ أَِخبََر٧َا  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ

 َٔ ٍَ یََسیِهٔ أَِس َٓ ََّر َر ب َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت َخ٠ِ َٗ ٔ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َُيِر  َ أ ا رَقَ َّ٤٠ََٓ ١َ ٩ِ٣ٔ أُذ٧َُِیهٔ 

ا٢َ آ٣ٔ  َٗ ِّٟيَن  ا َـّ ٠َِیه٥ِٔ َوََل اٟ ًَ ؤب  ـُ ِِ ٤َ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َرُجَّل َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ُه  َٔ ُتُه َوأ٧ََا َخ٠ِ ٌِ َش٤ٔ َٓ يَن 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ  َّی اہللُ  ا َس٥ََّ٠ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤٠ََٓ ّبا ٣َُباَرکّا ٓٔیهٔ  َٔيّرا كَیِّ َٛ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َح٤ِّسا  َٗ ا ِٟک٤َٔ٠َةٔ فٔی ٩ِ َػََلتٔهٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ َػاحُٔب ا

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ اٟزَُّج١ُ أ٧ََا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٣َا أََرِزُت بَٔها بَأِّسا  َ٘ َٓ  ٔ ََلة ًَرَشَ اٟؼَّ ِس ابَِتَسَرَها اث٨َِا  َ٘ َٟ  ٥َ َوَس٠َّ

زِٔغ  ٌَ ِٟ ٤َا ٧َِه٨ََهَها َطِیْئ زُوَ٪ ا َٓ  ٠َ٣َکّا 

 نب دمحم دلخم، ویسن نب اوبااحسؼ، دبعاابجلر نب فالئ، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل دبعادیمحل

ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت  یہ وت دفونں اہھت ااھٹےئ ھچک اےنپ اکونں 

 ہہک ےکچ وت آنیم  یہ وت ںیم ےن آنیم انس افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ےس ےچین کت رھپ سج
َ

 
 
ِ
ّ
ا ل
َ
ّ

 

ض
ل
  ا
َ
ل
َ
ْ، ف
ِ
ه ْ
لَی 
َ
ع

 
ِ
و ب
ُ

 

 ْ

 

مَع
ْ ل

ِ ا ر ْ

 َ

 

فتق ع

 َ
ط
ا 

ً

ر  
ِ

 

َ
ا ک
ً
ِ َحْ 
َ
ْد ُ ّلِّ
َم
ح
ْ ل

ا فملس ےک ےھچیپ اھت ہک اس دفراؿ اکی صخش وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ےتہک وہےئ انس )ا
ً
ِّی 
  فِی ِة( آرخ  ی 

ً
ک
َ
 ر
َ
ُم 

کت۔ رہباحؽ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا وت درایتف ایک ہی ابت سک ےن  یہ یھت؟ اکی صخش ےن رعض 

 ایک ںیم ےن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! افر ریمی تین ہی ہلمج ےنہک ےس ربی ںیہن یھت۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےن رفناای )اید روھک( ابرہ رفط ے ںیہ وج ہک اس ہملک رپ دفڑ زپےت ےھت )اس ابت ےس اس ہملک یک تمظع اک ادنازہ وہات ےہ( رھپ آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک فہ رفط ے یسک ہگج ںیہن رہھٹےت افر ہی املکت رعش ایہل کت ینعی ابراگہ رب ااعلنیمل کت چنہپ ےئگ۔

 دبعادیمحل نب دمحم دلخم، ویسن نب اوبااحسؼ، دبعاابجلر نب فالئ، فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ رقآؿ رکمی

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اضفلئ رقآؿ رکمی

     936    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َِٟحارُٔث بِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ُ هَٔظا٦ٕ َِٟت َسأ٢ََ ا

ٔؼ٥ُ  ِٔ َی َٓ َِٟحَزٔض  ١َِٔ َػ٠َِؼ٠َةٔ ا ا٢َ فٔی ٣ٔ َٗ َِٟووُِی  ََ ا َٕ َیأِتٔی ِی َٛ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ِهُ َوهَُو  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ًَِیُت  ِس َو َٗ ًَىِّی َو

َی٨ِبُٔذهُ  َٓ ًَی  َٔ ِٟ ١َِٔ ُػوَرةٔ ا ًَلَیَّ َوأَِحَیا٧ّا َیأِتٔیىٔی فٔی ٣ٔ ُه  ٔلَیَّ  أََطسُّ  إ

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک احرث نب اشحؾ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےس درایتف رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح سک سک رطہقی ےس انزؽ وہیت ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ھجم 

رطہقی ےس انزؽ وہیت ےہ ہک یھبک وت اس رطہقی ےس وہات ےہ ہک سج رطح ےس یٹنھگ یک آفاز )اکنھجر( رھپ فہ دنب وہ اجیت ےہ رپ فیح اس 

سج فتق اس وک اید رکات وہں افر اس رطہقی ےس فیح انزؽ وہان ھجم وک تخس وسحمس وہات ےہ افر یھبک فیح ےل رک اکی رفہتش ااسنؿ یک 

 ہ ےھجم التب داتی ےہ۔وصرت ںیم ریمے اپس آات ےہ ف

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اضفلئ رقآؿ رکمی

     937    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و اٟحارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٩ًَِ ابِ  َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا َْ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

ٕ َسأ٢ََ  َِٟحارَٔث ب٩َِ هَٔظا٦ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ََ ٩ًَِ هَٔظا٦ َٕ َیأِتٔی ِی َٛ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َِٟحَزٔض َوهُ  ١َِٔ َػ٠َِؼ٠َةٔ ا ٥َ أَِحَیا٧ّا یَأِتٔیىٔی فٔی ٣ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟووُِی  ِس ا َٗ ًَىِّی َو ٔؼ٥ُ  ِٔ َی َٓ ًَلَیَّ  ُه  َو أََطسُّ

ا٢َ  َٗ ًَِیُت ٣َا  ٔ  َو ِس َرأَیُِتُه ی٨َِز َ٘ َٟ ًَائَٔظُة َو َِٟت  ا َٗ و٢ُ  ُ٘ أَعٔی ٣َا َي َٓ ُیک٤ُِّ٠َىٔی  َٓ َُ َرُجَّل  ٠َ٤َ ِٟ ١ُ لٔی ا ََّ َِٟیِو٦ٔ َوأَِحَیا٧ّا یََت٤َ ٠َِیهٔ فٔی ا ًَ  ٢ُ

ا ّٗ ُس َْعَ ؼَّ َٔ ََٟیَت ٨ُِه َوإٔ٪َّ َجِٔی٨َُه  ًَ ٔؼ٥ُ  ِٔ َی َٓ  ٔ ِٟبَرِز ٔسیٔس ا  اٟظَّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک احرث نب اشحؾ دمحم نب ہملس ف ااحلرث نب

 

عی

 نیکسم، انب اقمس، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح سک رطہقی ےس انزؽ وہیت 

اشد رفناای یھبک وت فیح اس رطہقی ےس انزؽ وہیت ےہ سج رطہقی ےس یسک یٹنھگ ےہ؟ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ار

یک اکنھجر وہیت ےہ وج ہک ریمے افرپ تخس سگریت ےہ رھپ فہ وموقػ وہاجیت ےہ۔ سج فتق اس وک اید رکات وہں افر یھبک رفہتش اکی 

ںیم اس مکح ایہل وک اید رک اتیل وہں رضحت اعہشئ ااسنؿ یک وصرت نب رک ریمے اپس آات ےہ افر فہ رفہتش ھجم ےس وگتفگ رکات ےہ 

ھا  ےن رفناای ہک ںیم ےن داھکی ہک سج فتق تخس رتنی وممس رسنا ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

دصہقی ریض اہلل 

  ہنیس ےنلکن اتگل فیح یک یتخس یک فہج ےس رپ فیح انزؽ وہیت یھت رھپ فہ فیح آان دنب وہاجیت یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اشیپین ےس

 اس ےک زفر ےس۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب ہملس ف ااحلرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز  :   ابب

 اضفلئ رقآؿ رکمی

     938    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٣وسٰی ب٩ ابوًائظہ ػسي٘ہ، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ٣ُوَسی  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَزَّ َوَج١َّ ََل أَِخبََر٧َا  ِؤٟهٔ  َٗ ًَبَّإض فٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ًَائَٔظَة  ب٩ِٔ أَبٔی 

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ آ٧َهُ  هُ َورُقِ ٌَ ٠َِی٨َا َج٤ِ ًَ َح١َ بٔهٔ إٔ٪َّ  ٌِ ََ َٟٔت َ ِک بٔهٔ َٟٔشا٧ ٨َِّ تَُْحِّ أُٟخ ٩ِ٣ٔ اٟت ٌَ ّة َوَس٥ََّ٠ يُ زٔی١ٔ ٔطسَّ

هُ  ٌَ ٠َِی٨َا َج٤ِ ًَ َح١َ بٔهٔ إٔ٪َّ  ٌِ ََ َٟٔت َ ِک بٔهٔ َٟٔشا٧ زَّ َوَج١َّ ََل تَُْحِّ ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ تَِیهٔ  َٔ ُک َط ُه فٔی َػِسرَٔک ث٥َُّ َوکَاَ٪ یَُْحِّ ٌَ ا٢َ َج٤ِ َٗ آ٧َُه   َورُقِ

 ٍِ َٓاِسَت٤ٔ ا٢َ  َٗ آ٧َُه  ٍِ رُقِ ٔ اتَّب َٓ أ٧َِاُه  إَٔذا رَقَ َٓ ُؤُه  ِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أََتاُه ٔجبِرٔی١ُ  ََ َّی اہللُ  َٓکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُٟه َوأَِنٔؼِت 

أَهُ  ٤َا أرَِقَ َٛ أَُه  َٙ رَقَ َٓإَٔذا ا٧َِل٠َ  ٍَ  اِسَت٤َ

ناےت ںیہ ہک روسؽ رکمی ہبیتق، اوبوعاہن، ومٰیس نب اوباعہشئ دصہقی، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس، یک ریسفت ےک ہلسلس ںیم ایبؿ رف

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذموکرہ ابال آتی رکہمی ےک انزؽ وہےن یک فہج ےس زتمح وگارا رفناےت افر فیلکت ربداتش رفناےت افر 

)رقآؿ رکمی ےک انزؽ وہےن ےک فتق( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ابمرک وہٹن وک الہای رکےت ےھت ہک ںیہک ااسی ہن وہاجےئ 
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ْرُقْآی

ی رکہمی اک احلص ہی ےہ ہک اے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت اینپ زابؿ رقآؿ رکمی ےک زنفؽ ےک فتق )اسھت اسھت ہن الچ( دلج

رقآؿ رکمی ےنھکیس یک رغض ےس درالص رقآؿ رکمی اک اید رکاان افر اس اک وفحمظ رکان وت امہرے ذہم ےہ افر اس ےک عمج رکےن افر 

وفحمظ رکاےن یک ذہم داری امہری ےہ رھپ مت اس رقآؿ رکمی یک التفت ںیم وغشمؽ وہاجؤ وت سج فتق مہ رقآؿ رکمی زپےنھ گل 

رکف )ینعی اخومیش وتہج افر وغر ےک اسھت رقآؿ رکمی انس رکف( وت سج فتق ےس ذموکرہ آتی رکہمی انزؽ  اجںیئ وت مت اس یک اتدعباری

 وہیئ وت ربجالیئ ہیلع االسلؾ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقآؿ رکمی ےتنس افر

 ربجالیئ رشتفی ےل اجےت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی ےس رکےت ہک سج فہ رقآؿ رکمی یک التفت رفناےت اس ےک دعب

 رطہقی ےس رضحت ربجالیئ ےن میلعت دی یھت۔

 ہبیتق، اوبوعاہن، ومٰیس نب اوباعہشئ دصہقی، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اضفلئ رقآؿ رکمی

     939    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نَرب٩ ًلی، ًبساَلًلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ، اب٩ ٣ِخ٣ة، ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَلٓٔیٕ  ٣ََة أَ٪َّ ٤ًََُز بِ أَِخبََر٧َا َنَِرُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِِخَ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبُس اِْل ٩َ أ٧ََِبأ٧ََا 

أَ ٓٔی َِقَ َٓ أ٪  َٗ ِٟرُفِ ُ ُسوَرَة ا أ ٕ َيِِقَ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ ُت هَٔظا٦َ ب٩َِ َح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَِهُ  أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٧َٔيیُّ اہللٔ  َهاا ا  ّٓ رُحُو

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَرَة  ٔ اٟشُّ أََک َهٔذه ٠ُُِٗت ٩ِ٣َ أرَِقَ أ٧َٔیَها  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أرَِقَ ًَ َّی اہللُ  َذبَِت ٣َا َػل َٛ ٠ُُِٗت  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

 ًَ َّی اہللُ  أََک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٜذا أرَِقَ ٠ُِت یَا َه ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٗوزُُه إ ٔ أَ أََخِذُت بَٔیٔسه َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

٥ِ َت٩ُِٜ أرَِقَ  َٟ ا  ّٓ أُ ٓٔیَها رُحُو ُت هََذا َيِِقَ ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن أ٪ َوإ َٗ ِٟرُفِ أَِتىٔی ُسوَرَة ا ََ أرَِقَ َّ َ٘ َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٓ َّی اہللُ أَِت٨ٔیَها  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ُ أ ٤َا کَاَ٪ َيِِقَ َٛ أَ  َِقَ َٓ ِ یَا هَٔظا٦ُ  أ ٥َ ارِقَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ِ یَا ٤ًَُزُ ًَ أ ا٢َ ارِقَ َٗ َِٟت ث٥َُّ  ٔ ََٜذا أ٧ُِز  َه

َِٟت ث٥َُّ  ٔ ََٜذا أ٧ُِز ا٢َ َه َ٘ َٓ أُِت  ٖٕ  ََِٓقَ ٔة أرَِحُ ٌَ ًَلَی َسِب آَ٪ أ٧ُِز٢َٔ  ُِِٟقِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ 

، رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اشہؾ نب میکح نب زحاؾ 

 

وک رصننب یلع، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، رعفہ، انب رخممة

وسرة ارفلاقؿ یک التفت رکےت وہےئ انس۔ اوہنں ےن اس رطہقی ےس ھچک اافلظ زپےھ ہک سج رطہقی ےس رضحت روسؽ رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک فہ اافلظ ںیہن زپاھےئ ےھت۔ ںیم ےن اہک ہک ہی وسرت مت وک سک ےن زپاھیئ؟ اوہنں ےن رفناای ہک رضحت 

فآہل فملس ےن۔ ںیم ےن اہک ہک مت وھجٹ وھبؽ رےہ وہ اس رطہقی ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن ہن زپاھیئ )افر ہن الھکسیئ وہیگ( رھپ ںیم اؿ اک اہھت ڑکپ رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

 فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک وسرة ارفلاقؿ یک میلعت دی ےہ افر ےل ایگ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ںیم ےن اؿ وک التفت رکےت وہےئ انس افر اوہنں ہن ھچک اافلظ اس رطہقی ےس زپےھ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اس 

 سک ےن الھکسیئ اوہنں ےن اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل رطہقی ےس ںیہن الھکسےئ ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ہی وسرت مت وک

ہیلع فآہل فملس ےن۔ ںیم ےن رعض ایک ہک مت وھجٹ وبؽ رےہ وہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس یھبک 

اوہنں ےن زپاھ ہک سج رطہقی  ںیہن زپاھیئ وہیگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اشہؾ ےس رفناای زپوھ۔

ےس ےلہپ زپاھ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ہی وسرت ایس رطہقی ےس انزؽ وہیئ ےہ رھپ رضحت روسؽ رکمی 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رقآؿ رکمی است زابونں )اغلت( ںیم انزؽ وہا ےہ

، رمع نب اطخبرصننب یلع، دبعاالیلع :  رافی

 

 ، رمعم، زرہی، رعفہ، انب رخممة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اضفلئ رقآؿ رکمی

     940    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ْعوہ ب٩ زبير، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساٟ٘اری،  :  راوی

 ٤ًز ب٩ خلاب

٩ًَِ ابِ  َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ا٢َ َحسَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ َْ ٩ٔ ا ٔ ثَىٔی ٣َاٟ

ُت ٤ًََُز اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ارٔیِّ  َ٘ ِٟ ِبٕس ا ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ ُْعِ ٨ًَِهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ا

 ٔ ًَلَی َُيِر أ٪  َٗ ِٟرُفِ ُ ُسوَرَة ا أ ٜٔی٥ٕ َيِِقَ ُت هَٔظا٦َ ب٩َِ َح ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ٠َِیهٔ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ُؤَها  ٣َا أرَِقَ

َٓحٔئُِت بٔهٔ  ُِتهُ بٔزَٔزائٔهٔ  َِّ َِٟ َٖ ث٥َُّ  َّی اِنََرَ ٠َِیهٔ ث٥َُّ أ٣ََِه٠ُِتهُ َحً ًَ ًَِح١َ  ِٜٔسُت أَِ٪ أَ َٓ أ٧َٔیَها  ٠َِیهٔ أرَِقَ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  إ

أَِت٨ٔیَها  ٔ ٣َا أرَِقَ َُيِر ًَلَی  أ٪  َٗ ِٟرُفِ ُ ُسوَرَة ا أ ُت َهَذا َيِِقَ ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ُ٘ َٓ  ٥َ َّی اہللُ َوَس٠َّ َٟهُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ

ا٢َ َر  َ٘ َٓ  ُ أ ُتهُ َيِِقَ ٌِ ًَّٟٔی َس٤ٔ ائََة ا ِِٟٔقَ أَ ا َِقَ َٓ  ِ أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ارِقَ أِ ًَ ا٢َ لَٔی ارِقَ َٗ َِٟت ث٥َُّ  ٔ ََٜذا أ٧ُِز ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َه َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

َ ٨ِ٣ٔهُ  ُؤا ٣َا َتَیَّسَّ َٓارِقَ  ٕٖ ةٔ أرَِحُ ٌَ ًَلَی َسِب آَ٪ أ٧ُِز٢َٔ  ُِِٟقِ َِٟت إٔ٪َّ َهَذا ا ٔ ََٜذا أ٧ُِز ا٢َ َه َ٘ َٓ أُِت   ََِٓقَ

، ناکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، دبعارلنمح نب دبعاناقری، رمع نب اطخب ےس رفاتی دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس

ےہ ہک فہ رفناےت ےھت ہک ںیم ےن رضحت اشہؾ نب میکح وک وسرة ارفلاقؿ دفرسے رطہقی ےس التفت رکےت وہےئ انس۔ اس رطہقی 

 ےن ھجم وک ہی وسرت میلعت دی یھت۔ وت ںیم رقبی اھت ہک ےس ںیم سج رطہقی ےس زپاتھ اھت افر وخد روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ںیم دلجی )وگتفگ( رکفں نکیل ںیم ےن اؿ وک تلہم دی سج فتق فہ اس وسرت یک التفت ےس افرغ وہ ےئگ وت ںیم ےن اؿ یک یہ 



 

 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اچدر اؿ ےک ےلگ ںیم ڈاؽ رک دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ ا

ںیم ےن اؿ وک وسرة ارفلاقؿ یک دفرسے رطہقی ےس التفت رکےت وہےئ انس ےہ وج ہک اس رطہقی ےس فلتخم ےہ ہک سج رطہقی 

ےس ھجم وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن میلعت دی۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اراشد رفناای مت التفت 

ف اوہنں ےن ایس رطہقی ےس التفت یک سج رطہقی ےس ںیم ےن اؿ ےس انس اھت۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رک

اراشد رفناای ہی وسرت ایس رطہقی ےس انزؽ وہیئ رھپ ھجم ےس اراشد رفناای مت اس وسرت یک التفت رکف ںیم ےن ایس رطہقی ےس وسرت 

 فآہل فملس ےن رفناای ہی وسرت ایس رطہقی ےس انزؽ وہیئ ےہ افر رقآؿ رکمی است زابونں یک التفت یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

 )اغلت( ںیم انزؽ وہا ےہ۔ وت سج رطہقی ےس وہستل وہ مت ولگ ایس رطہقی ےس التفت رکف۔

 اناقری، رمع نب اطخبدمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، دبعارلنمح نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اضفلئ رقآؿ رکمی

     941    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ْعوہ ب٩ زبير، ٣شور ب٩ ٣ِخ٣ة و ًبساٟزح٩٤ ب٩  یو٧ص ب٩ ًبساَلًلی، اب٩ :  راوی

 ًبساٟ٘اری، ٤ًز ب٩ خلاب

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ٔ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ِخبََرنٔی ُْعِ

ا َِٟدلَّ ا ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌَ َُّه٤َا َس٤ٔ ارٔیَّ أَِخبََراُه أ٧َ َ٘ ِٟ ًَِبٕس ا ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ٣ََة َو ٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َِِخَ ُت هَٔظا٦َ ب٩َِ ا ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٔب َي

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أ٪ فٔی َحَیاة َٗ ِٟرُفِ ُ ُسوَرَة ا أ ٜٔی٥ٕ َيِِقَ ٖٕ  َح ًَلَی رُحُو ُؤَها  إَٔذا هَُو َيِِقَ َٓ ائَتٔهٔ  ُت ِٟٔٔقَ ٌِ اِسَت٤َ َٓ

 َّ َتَؼب َٓ  ٔ ََلة ِٜٔسُت أَُساؤُرُه فٔی اٟؼَّ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ئ٨ِٔیَها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ِ ُيِِقٔ َٟ  ٕ َٔيَرة ُِتُه َٛ َِّ َِٟ  ٥َ ا َس٠َّ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ َّی َس٠َّ رُِت َحً

 َٓ َّی اہللُبٔزَٔزائٔهٔ  أ٧َٔیَها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أرَِقَ َ٘ َٓ ُؤَها  ِِقَ ََ  ََ ُت ٌِ ًَّٟٔی َس٤ٔ وَرَة ا ٔ اٟشُّ أََک هَٔذه ٠ُِت ٩ِ٣َ أرَِقَ ٠ُِت  ُ٘ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ



 

 

أَنٔی هَٔذهٔ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ هَُو أرَِقَ ًَ َّی اہللُ  َواہللٔ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َذبَِت  ٔلَی َٛ ُٗوزُُه إ ُت بٔهٔ أَ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ُؤَها  ِِقَ ََ  ََ ُت ٌِ ًَّٟٔی َس٤ٔ وَرَة ا اٟشُّ

ِٟرُفِ  ُ ُسوَرَة ا أ ُت هََذا َيِِقَ ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ئ٨ِٔیَها َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُِِقٔ  ٥ِ َٟ  ٕٖ ًَلَی رُحُو أ٪  َٗ

ِ یَا هَٔظ َوأ٧ََِت أرَِقَ  أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرٔس٠ُِه یَا ٤ًَُزُ ارِقَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ أ٪  َٗ ِٟرُفِ ائََة أَِتىٔی ُسوَرَة ا ِِٟٔقَ ٠ًََِیهٔ ا أَ  َِقَ َٓ ا٦ُ 

ََٜذا  ٥َ َه ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُؤَها  ُتُه َيِِقَ ٌِ ًَّٟٔی َس٤ٔ أِ ا ٥َ ارِقَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت ث٥َُّ  ٔ أ٧ُِز

 ٔ ََٜذا أ٧ُِز ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َه َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ أَنٔی  ًَّٟٔی أرَِقَ ائََة ا ِِٟٔقَ أُِت ا ََِٓقَ ًَ یَا ٤ًَُزُ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠َِیهٔ َِٟت ث٥َُّ 

َ ٨ِ٣ٔهُ  ُؤا ٣َا َتَیَّسَّ ارِقَ َٓ  ٕٖ ٔة أرَِحُ ٌَ ًَلَی َسِب آَ٪ أ٧ُِز٢َٔ  ُِِٟقِ ٥َ إٔ٪َّ هََذا ا  َوَس٠َّ

 ف دبعارلنمح نب دبعاناقری، رمع نب اطخب ےس 

 

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، وسمر نب رخممة

ےن رضحت اشہؾ نب میکح ےس انس وسرة ارفلاقؿ یک التفت رفناےت وہےئ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  رفاتی ےہ ہک ںیم

فملس یک زدنیگ ںیم ںیم ےن اؿ وک اؿ اافلظ ںیم التفت رفناےت وہےئ انس وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک 

ذموکرہ فہج یک فہج ےس ںیم اؿ رپ احبتل امنز یہ ہلمح آفر وہاجات نکیل ںیم ےن ااہتنیئ ربص ےس اکؾ میلعت ںیہن دےیئ ےھت وت وہ اتکس اھت ہک 

ایل یتح ہک اوہنں ےن السؾ ریھپ دای سپ سج فتق فہ السؾ ریھپ ےکچ وت ںیم ےن اؿ یہ یک اچدر اؿ ےک ےلگ ںیم ڈاؽ دی افر ںیم ےن اؿ 

وک ںیہمت سک ےن التبای ےہ؟ ینعی ہی وسرت وج ہک ںیم ےن ایھب ایھب ینس ےہ  ےس درایتف ایک ہک )کیھٹ کیھٹ( التب ہک اس وسرت

اوہنں ےن رفناای ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی وسرت الھکسیئ افر زپاھیئ ےہ۔ اس رپ ںیم ےن وجاب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الھکسیئ ےہ رھپ سک فہج دای ہک مت وھجٹ وبؽ رےہ وہ دخا یک مسق ھجم وک وخد ہی وسرت رضحت روسؽ رکمی

ےس مت اس ےک الخػ ہہک رےہ وہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ہی وسرت زپاھیئ ےہ۔ رہباحؽ آرخاکر 

 ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ںیم اؿ وک ڑکپ رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل آای افر ںیم ےن رعض ایک

فآہل فملس ںیم ےن اؿ وک وسرة ارفلاقؿ دفرسے رطہقی ےس افر ھچک دفرسے اافلظ ےک اسھت زپےتھ وہےئ انس ےہ۔ سج رطہقی ےس 

ےکچ ںیہ۔  ہک فہ وسرت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ںیہن الھکسیئ افر ہی وسرت ھجم وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہ زپاھ

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے رمع مت اؿ وک وھچڑ دف۔ رھپ رفناای اے اشہؾ مت اس وسرت وک زپوھ۔ 

نان ہچ اوہنں ےن اس رطہقی ےس التفت رفنایئ ہک سج رطہقی ےس ںیم ےن اؿ وک التفت رکےت وہےئ انس۔ رضحت روسؽ رکمی یلص 

 ےن اراشد رفناای ہک ہی وسرت )ایس رطہقی ےس انزؽ وہیئ ےہ( اے رمع! مت اس وسرت یک التفت رکف۔ نان ہچ ںیم اہلل ہیلع فآہل فملس

ےن اس وسرت وک ایس رطہقی ےس التفت ایک ہک سج رطہقی ےس ےھجم زپاھای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ہی وسرت ایس 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک رقآؿ رکمی است رطہقی ےس انزؽ وہا ےہ وت مت سج رطہقی ےس انزؽ وہیئ ےہ رھپ آپ یلص اہلل



 

 

 رطہقی ےس رقآؿ رکمی وک آاسؿ افر لہس وسحمس رکف وت ایس ےک اطمقب مت التفت رکف۔

 ف دبعارلنمح نب دبعاناق :  رافی

 

ری، رمع نب ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، وسمر نب رخممة

 اطخب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اضفلئ رقآؿ رکمی

     942    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جٌرف، ٨ُسر، طٌبہ، ح٥ٜ، ٣حاہس، اب٩ ابی ٟیلی، ابی ب٩ ٌٛب٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ ٨َُُِسْر  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس   

ٕب أَ٪َّ َرُس  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ  اَِٟیلَی  َ٘ َٓ ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ أََتاُه ٔجبِرٔی١ُ  َٓ إر  َٔ ٥َ کَاَ٪ ٨ًَِٔس أََؿاةٔ بَىٔی ُٔ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢َ و٢َ اہللٔ َػل

َٓاَتُه َو  ا ٌَ ا٢َ أَِسأ٢َُ اہلَل ٣ُ َٗ  ٕٖ ًَلَی رَحِ آَ٪  ُِِٟقِ ََ ا َت َئ أ٣َُّ َُِِقٔ زَّ َوَج١َّ َیأ٣ُِزَُک أَِ٪  ًَ ََ ٣َ إٔ٪َّ اہلَل  ٔ ُٙ َذٟ ًٔی ََل تُٔلی َتُه َوإٔ٪َّ أ٣َُّ رٔفَ ِِ

َٓئِن  ًَلَی رَحِ آَ٪  ُِِٟقِ ََ ا َت َئ أ٣َُّ َُِِقٔ زَّ َوَج١َّ َیأ٣ُِزَُک أَِ٪  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َ٘ َٓ ا٧َٔیَة  ََّ َتُه  ث٥َُّ أََتاُه اٟ رٔفَ ِِ اَتُه َو٣َ َٓ ا ٌَ ا٢َ أَِسأ٢َُ اہلَل ٣ُ َٗ

 ٔ ُٙ َذٟ ًٔی ََل تُٔلی َ َوإٔ٪َّ أ٣َُّ ًَلَی ثَََلث آَ٪  ُِِٟقِ ََ ا َت َئ أ٣َُّ َُِِقٔ زَّ َوَج١َّ َیأ٣ُِزَُک أَِ٪  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َ٘ َٓ َة  ََ ٔ اٟ ََّ ٖٕ ََ ث٥َُّ َجائَُه اٟ ٔة أرَِحُ

 َٓ َة  ٌَ ََ ث٥َُّ َجائَهُ اٟزَّأَ ٔ ُٙ ذَٟ ًٔی ََل تُٔلی َتُه َوإٔ٪َّ أ٣َُّ رٔفَ ِِ اَتهُ َو٣َ َٓ ا ٌَ ا٢َ أَِسأ٢َُ اہللَ ٣ُ َ٘ َئ َٓ ِِقٔ َُ َّ َوَج١َّ َیأ٣ُِزَُک أَِ٪  ًَز ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ  َ٘

ًَِبس اٟزَِّح٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ ِس أََػابُوا  َ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ  ُؤا  ٖٕ رَقَ أَی٤َُّا رَحِ َٓ  ٕٖ ةٔ أرَِحُ ٌَ ًَلَی َسِب آَ٪  ُِِٟقِ ََ ا َت َٕ ٓٔیهٔ أ٣َُّ ٔ َِٟحٔسیُث ُخوٟ ٩ٔ هََذا ا

 ِٟ هُ ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ ا َٔ َٟ ٥َُٜ َخا َِٟح ٕ ٣ُزَِسَّل ا ٩ًَِ ًَُِِیٔس ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس  ٔ َرَواُه  َت٤ٔز ٌِ ٤ُ 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دنغر، ہبعش، مکح، اجمدہ، انب ایب ،یلی، ایب نب بعک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

راؿ رضحت ربجالیئ رشتفی الےئ افر رفناای دخافدن دقفس ےن آپ اکی رفز ہلیبق ینب افغر ےک اتالب رپ ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس دف

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح رفناای ےہ ہک اتم اکی رطہقی ےس رقآؿ رکمی یک التفت رکے۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

وہں اس ےئل ہک ریمی اتم ںیم اس فملس ےن اراشد رفناای ںیم دخافدن دقفس ےس اعمیف اک بلط اگر وہں افر اس یک رفغمت اچاتہ 

ابت یک وقت ںیہن ےہ۔ اس ےک دعب ربجالیئ دفرسی رمہبت رشتفی الےئ افر رفناای ہک دخافدن دقفس ےن مکح رفناای ےہ ہک آپ یلص 

افدن اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم رقآؿ رکمی وک دف رطہقی ےس التفت ایک رکے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیم دخ

دقفس یک رفغمت اچاتہ وہں ریمی اتم ںیم اس دقر وقت ںیہن ےہ اس ےک دعب رسیتی رمہبت رضحت ربجالیئ آےئ افر رفناےن 

ےگل ہک دخافدن دقفس ےن مکح رفناای ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم رقآؿ رکمی وک نیت رطہقی ےس التفت ایک رکے۔ 

رفناای ہک ںیم دخافدن دقفس ےس اعمیف اچاتہ وہں ہک ریمی اتم ںیم اس دقر وقت ںیہن ےہ اس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےک دعب وچیھت رمہبت رضحت ربجالیئ رشتفی الےئ افر رفناےن ےگل ہک دخافدن دقفس مکح رفناات ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہک کلم رعب ےک است زابؿ فاےل رضحات اےنپ اےنپ الع ہ یک اتم رقآؿ رکمی وک است رمہبت التفت ایک رکے۔ بلطم ہی ےہ 

 یک زابؿ ںیم التفت رقآؿ رکمی ایک رکںی۔

 دمحم نب رفعج، دنغر، ہبعش، مکح، اجمدہ، انب ایب ،یلی، ایب نب بعک دمحم نب اشبر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اضفلئ رقآؿ رکمی

     943    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ابوجٌرفب٩ نٔی١، ١ٌ٘٣ ب٩ ًِیساہلل، ًَک٣ة ب٩ خاٟس، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض، ابی  :  راوی

 ب٩ ٌٛب

١ٔٔ٘ ب٩ِٔ ًَُِِیٔس  ٌِ ًَلَی ٣َ أُِت  ا٢َ رَقَ َٗ ِی١ٕ  َٔ رَفٔ ب٩ُِ نُ ٌِ ث٨ََا أَبُو َج ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََرنٔی  ٣ََة ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٩ًَِ ًَِٔکٔ اہللٔ 

أَنٔی َرُس  ا٢َ أرَِقَ َٗ ٕب  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ََِِٓی٨َا أ٧ََا فٔی َس ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُسوَرّة  ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

 َ٘ َٓ وَرَة  ٔ اٟشُّ ََ هَٔذه ٤َ َّ٠ًَ ُه ٩ِ٣َ  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ائًَٔی  ُٕ رٔقَ ٔ ُؤَها یَُداٟ ُت َرُجَّل َيِِقَ ٌِ ٤َِِٟشحٔٔس َجأْٟص إٔذِ َس٤ٔ َّی اہللُ ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اًَ ُ٘ َٓ أََتِیُتهُ  َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِتَٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی ٧َأ ىٔی َحً ِٗ ارٔ َٔ َُ ٠ُِت ََل  ُ٘ َٕ َٟ ہللٔ إٔ٪َّ هََذا َخا



 

 

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َِّ٠ًََتىٔی  ًَّٟٔی  وَرةٔ ا ائًَٔی فٔی اٟشُّ َّی اہللُ  رٔقَ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ أِتَُها  ََِٓقَ أِ یَا أُبَیُّ  ارِقَ

 َّ َٟهُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ائًَٔی  َٕ رٔقَ َٟ َدا َٓ أَ  َِقَ َٓ  ِ أ ُج١ٔ ارِقَ ا٢َ ٟرٔلَّ َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَش٨َِت ث٥َُّ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَش٨َِت ث٥َُّ ًَ ًَ ی اہللُ 

ا٢َ َر  ٖٕ ک٠ُُُّه٩َّ َط َٗ ةٔ أرَِحُ ٌَ ًَلَی َسِب آُ٪  ُِِٟقِ َّهُ أ٧ُِز٢َٔ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَا أُبَیُّ إ٧ٔ َّی اہللُ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أَبُو  َٗ  ٕٖ ٖٕ کَا ا

ؤیِّ  َ٘ ِٟ ََ ا ٔ َِٟیَص بَٔذٟ ١ُٔ٘ ب٩ُِ ًَُِِیٔس اہللٔ  ٌِ ٣َ 

 نب اخدل، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس، ایب نب بعک ےس رفاتی ےہ رمعف نب وصنمر، اوبرفعجنب لیفن، 

 

لقعم نب دیبع اہلل، مرکمة

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اکی وسرت یک میلعت دی ںیم اکی دؿ دجسم ںیم اھٹیب وہا اھت ہک اکی آدیم ےن فیہ 

 التفت یک ںیم ےن رعض ایک ہک مت وک ہی وسرت سک ےن میلعت دی وسرت التفت یک نکیل اس ےن فہ وسرت دفرسے رطہقی ےس

ےہ؟ اس صخش ےن رعض ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ہی وسرت الھکسیئ۔ اس رپ ںیم ےن اہک ہک مت ایھب اس 

 رکںیل۔ اس ےک دعب ںیم آپ یلص ہگج ےس رتصخ ہن وہان سج فتق کت ہک مہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الماقت ہن

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ہی آدیم ریمے الخػ التفت رکات ےہ 

س وسرت وک ینعی وج وسرت سج رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک زپاھیئ افر الھکسیئ ےہ اس ےک الخػ ہی صخش ا

التفت رک راہ ےہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے ایب! مت زپوھ وت ںیم ےن فہ وسرت التفت یک۔ آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ےن رتہب رطہقی ےس التفت یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس آدیم ےس رفناای ہک مت اس وسرت 

یک التفت رکف نان ہچ اوہنں ےن اس وسرت یک التفت یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ےن دمعہ رطہقی ےس التفت یک۔ 

ح افر اکیف 

ح
صی 

رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے ایب رقآؿ رکمی است رطہقی ےس انزؽ وہا ےہ افر رہ اکی رطہقی 

 ےہ۔

 نب اخدل، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس، ایب نب بعکرمعف نب  :  رافی

 

 وصنمر، اوبرفعجنب لیفن، لقعم نب دیبعاہلل، مرکمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اضفلئ رقآؿ رکمی



 

 

     944    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

ا٢َ ٣َا َحاَک فٔی َػ  َٗ ٩ًَِ أُبَٓیٕ  ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ِّی أَِخبََرنٔی َي ِسرٔی ٨ِ٣ُُذ أَِس٤ِ٠َُت إَٔلَّ أَن

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أ٧َٔیَها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ُِت أرَِقَ ُ٘ َٓ ائًَٔی  َُيَِر رٔقَ أََها آََخُ  أُِت آیَّة َورَقَ أ٧َٔیَها َرُسو٢ُ اہللٔ رَقَ ا٢َ اِْلََخُ أرَِقَ َٗ َو

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َٗ ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ أَِتىٔی آَیَة  ٠ُِت َیا ٧َٔيیَّ اہللٔ أرَِقَ ُ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

 َٓ ََل٦ أََتَیانٔی  ٠ًََِیه٤َٔا اٟشَّ ٥ِ إٔ٪َّ ٔجبِرٔی١َ َو٣ٔیکَائٔی١َ  ٌَ ا٢َ َن َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ئِىٔی آیََة  ِِقٔ َُ  ٥َِٟ ٩ًَِ َی٤ٔیىٔی اِْلََخُ أَ َس ٔجبِرٔی١ُ  ٌَ َ٘

ٔ َو٣ٔیکَا ا٢َ ٣ٔیکَائٔی١ُ اِسَتزِٔزُه اِسَتز َٗ  ٕٖ ًَلَی رَحِ آَ٪  ُِِٟقِ أِ ا ََل٦ ارِقَ ٠ًََِیهٔ اٟشَّ ا٢َ ٔجبِرٔی١ُ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َيَشارٔی  َّ ئٔی١ُ  َّی ب٠ََ ِزُه َحً

 ٕٖ ٖٕ کَا ٖٕ َطا َٓک١ُُّ رَحِ  ٕٖ َة أرَِحُ ٌَ  َسِب

اس مسق یک ابت ںیہن یپھچ ریہ بج ےس ںیم ےن  وقعیب نب اربامیہ، ییحی، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک ریمے بلق ںیم یھبک

االسؾ وبقؽ ایک بج ےس ہی ابت وسحمس وہیئ ہک وکیئ اکی آتی اکی صخش سک رطح زپاتھ ےہ۔ آرخ ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 آتی رکہمی اس فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ہی

رطہقی ےس میلعت دی ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای یج اہں۔ رھپ دفرسے صخش ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن ھجم وک ہی آتی رکہمی اس رطہقی ےس میلعت دی ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای یج اہں۔ رضحت ربجالیئ افر رضحت 

ریمے اپس رشتفی الےئ وت رضحت ربجالیئ داںیئ اجبن ھٹیب ےئگ افر رضحت اکیملیئ ابںیئ اجبن ھٹیب ےئگ رضحت ربجالیئ اکیملیئ 

ےن رفناای ہک رقآؿ رکمی اکی رطہقی ےس التفت ایک رکف اکیملیئ ےن رفناای ہک زایدہ رکا زایدہ رکا۔ اہیں کت ہک است رطہقی ےس چنہپ 

  ےس التفت رقآؿ اشیف افر اکیف ےہ۔اجےئ افر رفناای ہک رہ اکی رطہقی

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اضفلئ رقآؿ رکمی

     945    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

 َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ١ََٔ أَِخبََر٧َا  ٤َ َٛ آٔ٪  ُِِٟقِ ١ُ َػاحٔٔب ا ََ ا٢َ ٣َ

َها َذَهَبِت اِْلٔب١ٔٔ  َ٘ ََٜها َوإِٔ٪ أَك٠َِ ٠ًََِیَها أ٣ََِش ًَاهََس  ٠َٔة إَٔذا  َّ٘
ٌَ ٤ُ ِٟ  ا

 ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای احظف رقآؿ یک اثمؽ ایسی ےہ

ٹن دنبےھ وہےئ وہں افر ارگ فہ اس یک افحتظ رکے اگ وت فہ ہک سج رطہقی ےس افٹن فاےل یک اثمؽ ےہ سج یک ریس ےس اف

 افٹن وفحمظ رںیہ ےگ افر ارگ وھچڑ دے اگ وت ےلچ )اھبگ( اجںیئ ےگ۔

 ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اضفلئ رقآؿ رکمی

     946    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسی، یزیس ب٩ زریٍ، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابووائ١، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ َوائ١ٕٔ 

و٢َ َنٔشیُت آیَ  ُ٘ ا٢َ بٔئَِش٤َا ْٔلََحٔسه٥ِٔ أَِ٪ َي َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َُ َػل َُّه أرَِسَ إ٧ٔ َٓ آَ٪  ُِِٟقِ وا ا َی اِسَتِذَٔکُ ِیَت ب١َِ هَُو ٧ُسِّ َٛ ِیَت َو َٛ َة 

٠ٔهٔ  ُ٘ ًُ ٥ٔ ٩ِ٣ٔ ٌَ ّیا ٩ِ٣ٔ ُػُسورٔ اٟزَِّجا٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ؼِّ َٔ ََ 



 

 

فملس  رمعاؿ نب ومیس، سیدی نب زرعی، ہبعش، وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

ےن رفناای ہی ابت ربی ےہ ہک ارگ وکیئ صخش ہی ابت ےہک ہک ںیم الفں آتی رکہمی وھبؽ ایگ ہکلب اس رطہقی ےس انہک اچےیہ ہک الفں 

آتی رکہمی الھب دای ایگ )اس ےئل ہک اس ںیم یطلغ اک ااسحس وہات ےہ افر ظفل وھبؽ ایگ ںیم ال رپفایہ اظرہ وہیت ےہ( افر مت ولگ رقآؿ 

 رکےت وہ اس ےئل ہک رقآؿ رکمی ونیسں ےس دلج لکن اجات ےہ۔ اؿ اجونر ےس یھب زایدہ وج ہک ریس ےس دنبےھ وہےئ وہں۔ رکمی اید

 رمعاؿ نب ومیس، سیدی نب زرعی، ہبعش، وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس رجف ںیم ایک زپانھ اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تنس رجف ںیم ایک زپانھ اچےئہ؟

     947    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل اب٩ ًباض٤ًزا٪ ب٩ یزیس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ أٟزاری، ٤ًَا٪ ب٩ حٜی٥، سٌیس ب٩ يشار،  :  راوی

٤َاُ٪ ب٩ُِ  َِ ث٨ََا ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ زَارٔیُّ  َٔ ِٟ اؤَیَة ا ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ أَِخبََرنٔی ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ یَزٔیَس  ا٢َ أَِخبََرنٔی َس َٗ ٜٔی٥ٕ  َح

َّی اہللُ ًَبَّإض أَِخبَرَُه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَّٟٔی فٔی  َيَشإر أَ٪َّ اب٩َِ  ٔ فٔی اِْلُولَی ٨ِ٣ُٔه٤َا اِْلیََة ا ِحز َٔ ِٟ ًَِی ا ٌَ ِٛ أُ فٔی َر ٥َ کَاَ٪ َيِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

ی آ٨٣ََّا بٔاہللٔ َواِطهَ  ٔلَی آَٔخٔ اِْلیَٔة َوفٔی اِْلَُِخَ َِٟی٨َا إ ٔ ُٗوُٟوا آ٨٣ََّا بٔاہللٔ َو٣َا أ٧ُِز٢َٔ إ ةٔ  َِٟبَِقَ َّا ٣ُِش٤ُٔ٠وَ٪ ا  ِس بٔأ٧َ

رمعاؿ نب سیدی، رمفاؿ نب اعمفہی ازفلاری، امثعؿ نب میکح، دیعس نب اسیر، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنس رجف ںیم یلہپ رتعک ںیم آرخ کت وج ہک وسرہ رقبہ ںیم رفناای ایگ ےہ فہ التفت رفناای رکےت ےھت افر دفرسی

ُو َؿ( التفت رفناےت ےھت۔رتعک ںیم آتی ابم
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 رہک )آَم

 رمعاؿ نب سیدی، رمفاؿ نب اعمفہی ازفلاری، امثعؿ نب میکح، دیعس نب اسیر، دبعاہلل انب ابعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 االخص زپےنھ ےس قلعتم

 

 اکرففؿ افر وسرئ

 

 تنس رجف ںیم وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 االخص زپےنھ ےس قلعتم

 

 اکرففؿ افر وسرئ

 

 تنس رجف ںیم وسرئ

     948    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٛیشا٪، ابوحاز٦، ابوہزیزہ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥، ٣زوا٪، یزیس :  راوی

ِیَشاَ٪  َٛ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ زَُحِی٥ْ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٟکَأَفُوَ٪ َو ١ُِٗ َیا أَیَُّها ا  ٔ ِحز َٔ ِٟ ًَِی ا ٌَ ِٛ أَ فٔی َر  رَقَ

دبعارلنمح نب اربامیہ، رمفاؿ، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 َ
ْ
  اْل
َ ُ
ّ ن 
َ
  أ
َ
ْ ئ 

ُ

 

 التفت رفنایئ۔ےن رجف یک امنز یک وتنسں ںیم ق
ٌ 
 
َ
ج
َ
ُ أ
َ
ْ ُو َ اّلّ

ُ

 

 نوُرِفُفَؿ افر ق

 دبعارلنمح نب اربامیہ، رمفاؿ، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجف یک ںیتنس فیفخ زپانھ

 ےن ےس قلعتم ااحدثیامنز رشفع رک :   ابب

 رجف یک ںیتنس فیفخ زپانھ

     949    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َِٟت أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز 

َّی أَ  ُُٔه٤َا َحً ِّٔ ُیَد َٓ  ٔ ِحز َٔ ِٟ ًَِی ا ٌَ ِٛ ِّی َر ٥َ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِت َْلََری َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ َٜٔتأب ُٗو٢َ أَ إِٔ٪  أَ ٓٔیه٤َٔا بٔأ٦ُِّ اِل  رَقَ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہی داھکی رکیت 

 

عی

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ییحی نب دیعس، دمحم نب دبعارلنمح، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رکیت یھت ہک ایک وسرہ افہحت یھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک وتنسں وک اس دقر اکلہ زپاھ رکےت ےھت ہک ںیم اہک 

 یھب التفت رفنایئ ےہ ای ںیہن۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ییحی نب دیعس، دمحم نب دبعارلنمح، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفؾ یک التفت رکانامنز رجف ںیم 

 

 وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رفؾ یک التفت رکان

 

 امنز رجف ںیم وسرئ

     950    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٤ًير، طِیب ابوروح :  راوی

ُس  ٩ًَِ َطِٔیٕب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٕ َٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ٔ ٠٤َِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ٩ًَِ ب٩ُِ   أَبٔی َرِوٕح 

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  أَ اٟزُّو٦َ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِقَ َٓ ِبٔح  َّی َػََلَة اٟؼُّ َّهُ َػل ٥ََّ٠ أ٧َ

 ٔ ٤ََّا ی٠َِب َٓإ٧ٔ ُهوَر  ٨َا ََل یُِحٔش٨ُوَ٪ اٟلُّ ٌَ َوا٦ٕ ُيَؼ٠ُّوَ٪ ٣َ ِٗ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ أَ َٗ َّی  ا َػل َّ٤٠َ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ ِٟتََبَص  ا َٓ ََ ٔ َٟل آَ٪ أُو ُِِٟقِ ٠َِی٨َا ا ًَ  ُص 

 نب ریمع،  بیب اوبرفح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعاکلمل

فآہل فملس ےک اسھت امنز رجف ادا یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رجف ںیم وسرہ رفؾ یک التفت رفنایئ۔ سج فتق امنز ےس افرغ 



 

 

 ےہ فہ امنز زپےتھ ںیہ افر مہ ولوگں ےک اسھت نکیل فہ ایھچ رطہقی ےس وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ایک احتل

 اپیک احلص ںیہن رکےت فیہ ولگ رقآؿ رکمی )یک تمظع( رفاومش رکےت ںیہ۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع،  بیب اوبرفح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رجف ںیم اسھٹ آایت رکہمی ےس ےل رک اکی وس آایت رکہمی کت التفت رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رجف ںیم اسھٹ آایت رکہمی ےس ےل رک اکی وس آایت رکہمی کت التفت رکان

     951    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، یزیس، س٠امی٪ تییم، سیار، يٌىی اب٩ سَل٣ة، ابوبززة، ابوہزیزہ :  راوی

 ٪ُ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس٠َامِیَ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ىٔی اب٩َِ َسََل٣ََة  ٌِ إر َي ٩ًَِ َسیَّ َِّییٔمُّ  اٟت

 ِٟ ٔلَی ا يَن إ تِّ َساةٔ بٔاٟشِّ َِ ِٟ أُ فٔی َػََلةٔ ا ٥َ کَاَ٪ َيِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٤ٔائَةٔ بَزَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

، اوبربزة، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، امیلسؿ یمیت، ایسر، ینعی انب

 

 السمة

 اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ںیم اسھٹ آایت رکہمی ےس ےل رک اکی وس آایت رکہمی کت التفت رفناےت ےھت۔

، اوبربزة، اوبرہریہ :  رافی

 

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، امیلسؿ یمیت، ایسر، ینعی انب السمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؼ یک التفت ےس قلعتم

 

 امنز رجف ںیم وسرئ



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ؼ یک التفت ےس قلعتم

 

 امنز رجف ںیم وسرئ

     952    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ یزیس، اب٩ ابورجا٢، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزة، ا٦ ہظا٦ ب٨ت حارثة ب٩ ن٤ٌا٪ :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ  ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی اٟزَِّجا٢ٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ ب٨ِٔٔت َحارٔثََة ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَس  هَٔظا٦

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٤َِٟحٔیسٔ إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل آٔ٪ ا ُِِٟقِ َِٟت ٣َا أََخِذُت ٚ َوا ا َٗ ٤َأ٪  ٌِ ِبٔح ا٨ُّٟ ِّی بَٔها فٔی اٟؼُّ  ٥َ کَاَ٪ ُيَؼل

 نب امعنؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

 

ة

 

 ےن وسرہ اقػ ںیہن یھک رمعاؿ نب سیدی، انب اوبراجؽ، ییحی نب دیعس، رمعة، اؾ اشہؾ تنب احری

نکیل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز زپھ زپھ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک امنز رجف ںیم التفت 

 رکےت ےھت۔

 نب امعنؿ :  رافی

 

ة

 

 رمعاؿ نب سیدی، انب اوبراجؽ، ییحی نب دیعس، رمعة، اؾ اشہؾ تنب احری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ؼ یک التفت ےس قلعتم

 

 امنز رجف ںیم وسرئ

     953    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، زیاز ب٩ ًَلٗةاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز و ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٟه  ُى  ِٔ ًِلَی َوا٠َّٟ َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  وزٕ َو٣َُح٤َّ ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ َة  َٗ ٩ًَِ زٔیَازٔ ب٩ِٔ ًََٔل َبَة 

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  و٢ُ َػ٠َِّیُت ٣َ ُ٘ ًَیمِّ َي ُت  ٌِ ََٟها َس٤ٔ إت  َ٘ َتئِن َوا٨َِّٟد١َ بَأس ٌَ ِٛ أَ فٔی إِٔحَسی اٟزَّ َِقَ َٓ ِبَح  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟؼُّ َّی اہللُ  َػل



 

 

٤ُِص  ِبٔح ٔب إَٔذا اٟظَّ ائَُة فٔی اٟؼُّ ِِٟٔقَ ا٢َ ٗا َ٘ َٓ ٚٔ فٔی اٟزَِّحا٦ٔ  و ٠َ٘ٔیُتُه فٔی اٟشُّ َٓ َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ یْس  ـٔ ٍْ َن وَِّرِت ك٠َِ ُٛ 

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ اچچ ےس انس فہ رفناےت ےھت ہک ںیم اامسلیع نب 

 

دوعسد ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، زاید نب العقة
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ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز رجف ادا یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رتعک ںیم )ف
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 ِس
َ
( التفت ایک۔ رضحت ہبعش ےن اہک ہک ںیم ےن زاید ےس ابزار ںیم اکی ڑبے عمجم ںیم الماقت یک وت اوہنں ےن  ئ  د  ٌ

ی  ِ

 

 َ

 

ت

 وسرہ اقػ التفت رفنایئ۔

  :  رافی

 

 اامسلیع نب دوعسد ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، زاید نب العقة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 التفت رکان

 

 امنز رجف ںیم وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 التفت رکان

 

 امنز رجف ںیم وسرئ

     954    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابا٪ ب٠خی، وٛیٍ ب٩ جزاح، ٣شٌز، ٣شٌوزی، وٟیس ب٩ رسیٍ، ٤ًزو ب٩ رحیث :  راوی

 ٩ًَِ وزٔیِّ  ٌُ ٤َِِٟش ٕ َوا ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش َِٟحزَّأح  ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔیُّ  ُس ب٩ُِ أَبَاَ٪ ا ٤ِزٔو أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ یِ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ رُسَ  ا

یِٕث  وَِّرِت ب٩ِٔ رُحَ ُٛ ٤ُِص  ٔ إَٔذا اٟظَّ ِحز َٔ ِٟ أُ فٔی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِِقَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ 

دمحم نب اابؿ یخلب، فعیک نب رجاح، رعسم، دوعسدی، فدیل نب رسعی، رمعف نب رحثی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ںیم وسرہ وکتری زپےتھ ےھت۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک 

 دمحم نب اابؿ یخلب، فعیک نب رجاح، رعسم، دوعسدی، فدیل نب رسعی، رمعف نب رحثی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وسرة اانلس زپانھرجف ںیم وسرة اقلفل افر 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف ںیم وسرة اقلفل افر وسرة اانلس زپانھ

     955    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ نٔير٣وسی ب٩ حزا٦ تز٣ذی وہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ابواسا٣ة، سٔیا٪، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير  :  راوی

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ  اََل َحسَّ َٗ َُٟه  ُى  ِٔ ِبٔس اہللٔ َوا٠َّٟ ًَ ِّر٣ِٔٔذیُّ َوَهاُروُ٪ ب٩ُِ  ٕ اٟت ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣ُوَسی ب٩ُِ حٔزَا٦ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی ُس َٗ َة 

 ٔ ٩ًَِ أَب  ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبيِر  ٩ًَِ اؤَیَة ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٌَ ٠َِیهٔ ٣ُ ًَ َّی اہللُ  َُّه َسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ یهٔ 

٥َ فٔی َػََل  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َا بٔه٤َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ٣ََّ َٓ َبُة  ِ٘ ا٢َ ًُ َٗ وَِّذَتئِن  ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ِحز َٔ ِٟ  ةٔ ا

، ایفسؿ، اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، فہ اےنپ فادل ےس، ہبقع ومیس نب زحاؾ رتذمی فاہرفؿ نب دبع اہلل

 

، اوبااسمة

نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وسرہ وعمذنیت ےک ابرے ںیم درایتف رفناای وت 

 وسرت وک التفت رفناای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رجف ںیم اؿ یہ دفونں

، ایفسؿ، اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن :  رافی

 

 ومیس نب زحاؾ رتذمی فاہرفؿ نب دبعاہلل، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تلیضف وسرة اقلفل افر وسرة اانلس

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف وسرة اقلفل افر وسرة اانلس



 

 

     956    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحِیب، ابو٤ًزا٪ اس٥٠، ً٘بة ب٩ ًا٣ز :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ُت َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََر٧َا  ٌِ َب ا٢َ اتَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ أَِس٥َ٠َ  ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب 

ئِىٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ ُسو ٠ُِت أرَِقٔ ُ٘ َٓ َس٣ٔهٔ  َٗ ًَلَی  ُت یَٔسی  ٌِ َوَؿ َٓ ٥َ َوهَُو َراْٛٔب  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرَة هُوزٕ َوُسوَرَة یُ َػل َ٘ َٓ  َٕ وُس

١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا٨َّٟاضٔ  ٙٔ َو ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا َّ ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣ٔ  أَ َطِیّئا أَب٠َِ ِِقَ ََ  ٩َِٟ 

ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اوبرمعاؿ املس، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق وسار ےھت وت ںیم ےن اانپ اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں ابمرک رپ رھک دای  ارماہ وہا

 ہک افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ھجم وک وسرہ وہد افر وسرہ ویفس الھکس دںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای

 ھ ےتکس وہ وکیئ وسرت رتہب ںیہن ےہ دخا یک زندکی وسرةاقلفل افر وسرةاانلس ےس۔مت ںیہن زپ

 نب اعرم :  رافی

 

ی ة
 ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اوبرمعاؿ املس، عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس  :   ابب

 تلیضف وسرة اقلفل افر وسرة اانلس

     957    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، بیا٪، ٗیص، ً٘بة ب٩ ًا٣ز :  راوی

 ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ بََیإ٪  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٠َِیهٔ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ 

١ُِٗ أًَُوذُ بٔزَ  ٙٔ َو ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا مُّ  َٗ ٠َُُِه٩َّ  ٥ِ یَُز ٣ٔ َٟ ًَلَیَّ ا٠َِّٟی٠ََة  َِٟت  ٔ  بِّ ا٨َّٟاضٔ َوَس٥ََّ٠ آیَاْت أ٧ُِز

، رجری، ایبؿ، سیق، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دنچ 

 

دمحم نب دقامة



 

 

آایت ںیہ وج ہک ریمے افرپ رات ںیم انزؽ وہںیئ افر ہی ہک اؿ  یسی آایت یھبک یھب ںیہن دیھکی ںیئگ اؿ ںیم ےس اکی وت 

 ِس۔وسرةاقلفل افر دفرسی وسرہ اانل
َ
ّ

 

 ال
ِّ
ُع ُذ َِب

َ
ْ أ

ُ

 

 افر ق
ِ
ِ

لْفَلَ

 ا
ِّ
ُع ُذ َِب

َ
ْ أ

ُ

 

 س ینعی ق

 نب اعرم :  رافی

 

ی ة
، رجری، ایبؿ، سیق، عم

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک اجےئ؟ربفز ہعمج امنز رجف ںیم وکیسن وسرت التفت 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربفز ہعمج امنز رجف ںیم وکیسن وسرت التفت یک اجےئ؟

     958    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ اْعد، ٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، سٌس ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

 ابوہزیزہ

٤ِزُو  ًَ َیاُ٪ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَِبُس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ب٩ُِ 

ٔس  ٌِ ٩ًَِ َس ُه  َٟ ُى  ِٔ َیاُ٪ َوا٠َّٟ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ َّی اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلَِْعَ ًَ  ٩ًَِ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ 

ٔة ا٥ٟ َت٨ِزٔی١ُ َوه١َِ أَتَی ٌَ ُِٟح٤ُ ِبٔح یَِو٦َ ا أُ فٔی َػََلةٔ اٟؼُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َيِِقَ  اہللُ 

 یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، رمعف نب

 ینعی وسرہ دجسہ افر وسرہ درہ التفت رفنا

ٰ

 

ل اَت
َه
ےت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم ربفز ہعمج وسرہ امل زنتلی افر 

 ےھت۔

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربفز ہعمج امنز رجف ںیم وکیسن وسرت التفت یک اجےئ؟

     959    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ًلی ب٩ ححز، رشیَ، ٣دو٢ ب٩ راطس، ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ًََوا٧ََة ح و أَِخبََر٧َا  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٤َُِٟدو٢َّٔ ب٩ِٔ َرأطٕس  ٩ًَِ ا َٟهُ  ُى  ِٔ َْ َوا٠َّٟ ی أ٧ََِبأ٧ََا رَشٔ

أُ فٔی ٥َ کَاَ٪ َيِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٔة َت٨ِزٔی١ُ  ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌَ ِٟح٤ُُ ِبٔح یَِو٦َ ا َػََلةٔ اٟؼُّ

ِحَسةَ  ًَلَی اِْلِٔنَشا٪ٔ  اٟشَّ  َوَه١ِ أَتَی 

ہبیتق، اوبوعاہن، یلع نب رجح، رشکی، وخمؽ نب رادش، ملسم، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ںیم ہعمج ےک دؿ وسرہ زنتلی ادجسلہ افر وسرہ درہ یک التفت رفناےت ےھت۔

 ہبیتق، اوبوعاہن، یلع نب رجح، رشکی، وخمؽ نب رادش، ملسم، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقآؿ رکمی ےک دجسفں ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسفں ےس قلعتم رقآؿ رکمی ےک

     960    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ حش٩ ٣٘شیم، ححاد ب٩ ٣ح٤س، ٤ًز ب٩ ذر، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی



 

 

ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َشیٔمُّ  ِ٘ ٔ٤ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ٩ًَِ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َذٓرٕ  ٕس  ٣َُح٤َّ

ا٢َ َسَحَسَها َزاُوزُ َتِوبَّة َوَنِشُحُسهَ  َٗ ٥َ َسَحَس فٔی ؾ َو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ااب٩ِٔ   ا ُطَِکّ

ی، اجحج نب دمحم، رمع نب

،
مش
م

ذر، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل  اربامیہ نب نسح 

دنی ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ ص ںیم دجسہ ایک افر اراشد رفناای داؤد ہیلع االسلؾ ےن ہی دجسہ وتہب ےک ےئل رفناای اھت۔ وت مہ ولگ رکش دخاف

 ےن داؤدہیلع االسلؾ یک داع وبقؽ رفنایئ۔اجب الےن ےک فاےطس دجسہ ایک رکےت ےھت افر دخافدن دقفس 

ی، اجحج نب دمحم، رمع نب ذر، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

،
مش
م

 اربامیہ نب نسح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجن ےک دجسہ ےس قلعتم

 

 وسرئ

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز  :   ابب

 مجن ےک دجسہ ےس قلعتم

 

 وسرئ

     961    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبسا٠٤َٟ ب٩ ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا ٪، اب٩ ح٨ب١، ابزاہی٥ ب٩ خاٟس، رباح، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، ًَک٣ة  :  راوی

 ب٩ خاٟس، جٌرفب٩ ٣ل٠ب ب٩ ابووزاًة

ا٢َ َحسَّ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ ٣َِی٤ُؤ٪ ب٩ِٔ ٣ِٔهَزاَ٪  ًَِبٔس ا َٔ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ث٨ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َخأٟٕس 

رَفٔ  ٌِ ٩ًَِ َج ٣ََة ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا َربَاْح  أَ  َحسَّ ا٢َ رَقَ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َة  ًَ ٠ٔٔب ب٩ِٔ أَبٔی َوَزا ٤ُِٟلَّ ب٩ِٔ ا

 ِ ُت َرأ ٌِ َٓ ََٓشَحَس َوَسَحَس ٩ِ٣َ ٨ًَِٔسُه ََفَ ٥َ ب٤َََّٜٔة ُسوَرَة ا٨َِّٟح٥ٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ َی٩ُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ٔسی َوأَبَِیُت أَِ٪ أَِسحَُس َو

٠ُٔب َیِو٣َلٕٔذ أَِس٥َ٠َ ا  ٤ُِٟلَّ

 نب اخدل، رفعجنب بلطم 

 

دبعاکلمل نب دبعادیمحل نب ومیمؿ نب رہما ؿ، انب لبنح، اربامیہ نب اخدل، رابح، رمعم، انب اطؤس، مرکمة



 

 

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہکم رکمہم ںیم وسرہ مجن یک التفت رفنایئ وت آپ یلص 

 

نب اوبفداعة

 فآہل فملس ےن دجسہ رفناای افر سج دقر ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ےھٹیب وہےئ ےھت امتؾ ےک امتؾ ےن دجسہ اہلل ہیلع

 ایک۔ ںیم ےن اانپ رس ااھٹای افر دجسہ ںیہن رفناای افر ںیم اؿ دونں ںیم املسمؿ ںیہن اھت۔

 نب اخدل، رفعجنب دبعاکلمل نب دبعادیمحل نب ومیمؿ نب رہما ؿ، انب لبنح :  رافی

 

، اربامیہ نب اخدل، رابح، رمعم، انب اطؤس، مرکمة

 

 

 بلطم نب اوبفداعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 مجن ےک دجسہ ےس قلعتم

 

 وسرئ

     962    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبة، ابواسحاٚ، اسوز، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٩ًَِ اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ   

َشَحَس ٓٔیَها َٓ أَ ا٨َِّٟح٥َ  ٥َ رَقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

، اوبااحسؼ، اوسد، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ی ة
ع

 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ص

 ناای۔ےن وسرہ مجن التفت رفنایئ وت اس ںیم دجسہ رف

، اوبااحسؼ، اوسد، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 

ی ة
ع

 

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجن ںیم دجسہ ہن رکےن ےس قلعتم

 

 وسرئ



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 مجن ںیم 

 

 دجسہ ہن رکےن ےس قلعتموسرئ

     963    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، اب٩ جٌرف، یزیس ب٩ خؼیٔة، یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗشیم، ًلاء ب٩ يشار :  راوی

ٌٔی١ُ َوهَُو اب٩ُِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ًََلأئ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ َُٗشِیٕم  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  َة  َٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُخَؼِی رَفٕ  ٌِ َج

ٍَ اِْل٣َٔا٦ٔ فٔی َط  ائََة ٣َ ا٢َ ََل رٔقَ َ٘ َٓ ٍَ اِْل٣َٔا٦ٔ  ائَٔة ٣َ ِِٟٔقَ ٩ًَِ ا َُّه َسأ٢ََ َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت  َ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ًَل أَ  َُّه رَقَ ٥َ أ٧َ ًَ ی َرُسو٢ٔ ِیٕئ َوَز

٥ِ٠َ َيِشحُِس  َٓ ٥َ َوا٨َِّٟح٥ٔ إَٔذا َهَوی  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

شی ط، اطعء نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت 
ق
، سیدی نب دبعاہلل نب 

 

ن فة
 

 

ح
یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، سیدی نب 

 رکین اچےیہ ای ںیہن؟ وت اوہنں ےن رفناای ہک اناؾ یک ادتقاء ںیم رقات رقاتزدینب باتب ےس درایتف رفناای ہک اناؾ یک ادتقاء ںیم 

ںیہن رکین اچےیہ افر رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وسرہ مجن یک التفت یک وت آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ںیہن رفناای۔

شی ط، اطعء نب اسیر یلع نب رجح، اامسلیع، :  رافی
ق
، سیدی نب دبعاہلل نب 

 

ن فة
 

 

ح
 انب رفعج، سیدی نب 
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 ںیم دجسہ رکےن ےس قلعتم

 

 وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیم دجسہ رکےن ےس قلعتم

 

 وسرئ

     964    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ یزیس، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ِت هَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا  َّ٘ ٤َاُئ اِنَظ أَ بٔه٥ِٔ إَٔذا اٟشَّ رَقَ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َسَحَس ٓٔیَها َّی اہللُ  َٖ أَِخبََره٥ُِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا اِنََرَ َّ٤٠َ َٓ َشَحَس ٓٔیَها  َٓ 

 التفت رف

 

قت

 

ش

 

ت
نایئ وت اس ںیم دجسہ رفناای ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب سیدی، اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک اوبرہریہ ےن وسرہ ا

 رھپ سج فتق التفت ےس افرغ وہےئگ وت ولوگں ےن ایبؿ رفناای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم دجسہ رفناای ےہ۔

 ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب سیدی، اوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیم دجسہ رکےن ےس قلعتم

 

 وسرئ

     965    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًیاغ، اب٩ ٗیص، ٣ح٤س، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ذ٧ب،  :  راوی

 ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  َٗ  َٕ َُٓسیِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ِیٕص أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَیَّإغ  ٔ ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ

 ٩ًَِ ْس  ٠َِیهٔ  َوهَُو ٣َُح٤َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َسَحَس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٥َ فٔی إَٔذا ٤ًََُز ب٩ِٔ  َوَس٠َّ

ِت  َّ٘ ٤َاُئ اِنَظ  اٟشَّ

اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب راعف، انب ایب ذبن، دبعازعلسی نب ایعش، انب سیق، دمحم، رمع نب دبعازعلسی، اوبہملس، 

 ںیم دجسہ رفناای۔

 

قت

 

ش

 

ت
 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ ا

 دمحم نب راعف، انب ایب ذبن، دبعازعلسی نب ایعش، انب سیق، دمحم، رمع نب دبعازعلسی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیم دجسہ رکےن ےس قلعتم

 

 وسرئ

     966    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوبَک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ابوبَک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز،  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، ابوہزیزہ

ٔس بِ  ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ًَ  ٩ٔ

ًَبِ  ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ٠َِیهٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َسَحِس٧َا ٣َ َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة   ٕ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ هَٔظا٦ ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

 ََ أِ بٔاِس٥ٔ َربِّ ِت َوارِقَ َّ٘ ٤َاُئ اِنَظ ٥َ فٔی إَٔذا اٟشَّ  َوَس٠َّ

رمع نب دبعازعلسی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ،  دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ،
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 ْْسِ  اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن دجسہ ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ِإَذا ا
ِ
ئ 

 ںیم۔
َ
ِ
ّ
ي 
َ
 ر

دمحم نب رمعف نب زحؾ، رمع نب دبعازعلسی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب  دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، اوبرکب نب :  رافی

 اشہؾ، اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیم دجسہ رکےن ےس قلعتم

 

 وسرئ



 

 

     967    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ابی بَکب٩ ٣ح٤س، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، ابوبَک ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٕس  ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

٠ََِهُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة ٣ٔ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ هَٔظا٦ٕ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ 

ہنع ےس ہی رفاتی ذموکرہ ابال ہبیتق، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ایب رکبنب دمحم، رمع نب دبعازعلسی، اوبرکب نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل 

 رفاتی یک رطح ےہ۔

 ہبیتق، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ایب رکبنب دمحم، رمع نب دبعازعلسی، اوبرکب نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیم دجسہ رکےن ےس قلعتم

 

 وسرئ

     968    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، رقة ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ َسَحَس أَبُو أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ةُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا رُقَّ َحسَّ

 ٔ أِ ب ُحوزُ فٔی ارِقَ ِت َو٩ِ٣َ هَُو َخيِْر ٨ِ٣ُٔه٤َااٟشُّ َّ٘ ٤َاُئ اِنَظ ٨ًَُِه٤َا فٔی إَٔذا اٟشَّ ََ بََِکٕ َو٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ   اِس٥ٔ َربِّ

 رمعف نب یلع، ییحی
ُ
مَا ء
َ
ّ
لش

، رقة نب اخدل، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ےن دجسہ رفناای اذاِإَذا ا

ْ ںیم افر اوہنں ےن وج ہک اؿ دفونں ےس رتہب ےھت ینعی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔

 

ت
َ
ّق
َ

 

ش
ْ

 

ت
 ا

 دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ رمعف نب یلع، ییحی، رقة نب اخدل، :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارقاء ںیم دجسہ رکےن ےس قلعتم

 

 وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارقاء ںیم دجسہ رکےن ےس قلعتم

 

 وسرئ

     969    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ا٤ٌٟت٤ز، رقة، اب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  َة  ٩ًَِ رُقَّ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ َسَحَس أَبُو بََِکٕ َو٤ًَُزُ َرضٔیَ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح اہللُ  َٗ

أِ بٔاِس٥ٔ َر  ِت َوارِقَ َّ٘ ٤َاُئ اِنَظ ٥َ فٔی إَٔذا اٟشَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِه٤َا َو٩ِ٣َ هَُو َخيِْر ٨ِ٣ُٔه٤َا َػل ًَ ََ  بِّ

 افر وسرہ ا

 

قت

 

ش

 

ت
 ااحسؼ نب اربامیہ، ارمتعمل، رقة، انب ریسنی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ےن وسرہ ا

ْ
أ
َ
ر
ْ

 

ق

 ںیم دجسہ رفناای۔
َ
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ّ
ي 
َ
 ْْسِ ر
ِ
 ئ 

 ااحسؼ نب اربامیہ، ارمتعمل، رقة، انب ریسنی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارقاء ںیم دجسہ رکےن ےس

 

 قلعتم وسرئ

     970    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٣وسی، ًلاء ب٩ ٣ی٨اء، ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ًََلأئ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسی  َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٍْ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة َوَوٛٔی ٣ٔی٨َاَئ 

 َّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َسَحِسُت ٣َ َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًََلأئ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َاَئ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسی  َیاَ٪  ِٔ ٥َ فٔی ُس ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

أِ بٔاِس٥ٔ َربِّ  ِت َوارِقَ َّ٘ ٤َاُئ اِنَظ  ََ إَٔذا اٟشَّ

نب انیمء، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، اویب نب ومیس، اطعء

 فملس ےک اسھت وسرہ اقلعل افر وسرہ ارقاء ںیم دجسہ ایک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، اویب نب ومیس، اطعء نب انیمء، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رفض ںیم دجسہ التفت ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ںیم دجسہ التفت ےس قلعتم

     971    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، س٠ی٥ و اب٩ خرض، تییم، بَکب٩ ًبساہلل ٣زنی، ابورآٍ :  راوی

ًَِبسٔ  ثَىٔی بََِکُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِّییٔمِّ  ٩ًَِ اٟت ٩ًَِ ُس٠َِی٥ٕ َوهَُو اب٩ُِ أَِخرَضَ  َسَة  ٌَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ٤ُِٟزَنٔیُّ   اہللٔ ا

 َ َٕ أ ا ََفَ َػ٠َِّیُت َخ٠ِ َّ٤٠َ َٓ َشَحَس ٓٔیَها  َٓ ِت  َّ٘ ٤َاُئ اِنَظ أَ ُسوَرَة إَٔذا اٟشَّ ََِٓقَ َت٤ََة  ٌَ ِٟ ىٔی ا ٌِ ٌَٔظأئ َي ِٟ ٠ُُِٗت یَا أَبَا بٔی هَُزیَِزَة َػََلَة ا  َْ

َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ َسَحَس بَٔها أَبُو ا َٗ ٨َّا َنِشُحُسَها  ُٛ ىٔی َسِحَسّة ٣َا  ٌِ َََٓل أََزا٢ُ أَِسُحُس  هَُزیَِزَة هَٔذهٔ َي هُ  َٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا َخ٠ِ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ َِٟقی أَبَا ا َّی أَ  بَٔها َحً

دیمح نب دعسمة، میلس ف انب رضخ، یمیت، رکبنب دبعاہلل زمین، اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ یک ادتقاء ںیم امنز 

ْ التفت رفنایئ افر اس ںیم اوہنں ےن دجسہ رفناای۔ سج فتق افرغ وہےئ وت ںیم ےن اہک اشع
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ش
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اے ء ادا یک وت اوہنں ےن ِإَذا ا



 

 

 اہللاوبرہریہ! ہی دجسہ ابلکل ےئن مسق اک دجسہ ےہ ہک سج وک ہک مہ ےن یھبک ںیہن ایک )افر ہن یہ انس( ےہ۔ اوہنں ےن رفناای اوباناقمس یلص 

اگ  ہیلع فآہل فملس ےن اس وسرت ںیم دجسہ رفناای ےہ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم اھت وت ہشیمہ ںیم دجسہ رکات روہں

 اہیں کت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریمی الماقت وہ۔

 ین، اوبراعفدیمح نب دعسمة، میلس ف انب رضخ، یمیت، رکبنب دبعاہلل زم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؿ ےک فتق امنز ںیم رقات آہتسہ رکین اچےئہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دؿ ےک فتق امنز ںیم رقات آہتسہ رکین اچےئہ

     972    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، رٗبة، ًلاء :  راوی

ا٢َ أَبُو هَُزیَِزَة ک١ُُّ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ َبَة  َٗ ٩ًَِ َر ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٨َا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ٤َا أَِس٤َ َٓ ُ ٓٔیَها  أ ٕ ُيِِقَ ََلة

ِی٨َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٔ اَها أَِخ َٔ ٥ِ َو٣َا أَِخ ُٛ ٨َا ٌِ ٥َ أَِس٤َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

، اطعء ےس رفاتی ےہ ہک اوبرہریہ ےن رفناای رہ اکی امنز ںیم رقات

 

ی ة
، رجری، رق

 

وہیت ےہ نکیل سج امنز ںیم روسؽ  دمحم نب دقامة

انسیئ ےہ وت اس امنز ںیم مہ مت وک )دنلب( آفاز ےس انسےت ںیہ افر سج امنز ںیم  ولوگں وک رقاترکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن التفت رقآؿ آہتسہ ےس رفنایئ ےہ وت مہ ولگ یھب آہتسہ ےس التفت رکےت ںیہ۔

، اطعء :  رافی

 

ی ة
، رجری، رق

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دؿ ےک فتق امنز ںیم رقات آہتسہ رکین اچےئہ

     973    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، رٗبة، ًلاء :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ًََلإئ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َخأْٟس  َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ائَْة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ فٔی ک١ُِّ َػََلةٕ رٔقَ َٗ ی هَُزیَِزَة 

 ٥ِ ُٛ ٨َا ٌِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِس٤َ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ٤َا أَِس٤َ ِی٨َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َٓ َٔ اَها أَِخ َٔ  َو٣َا أَِخ

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، اطعء، رہریہ، اس اک رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

، اطعء :  رافی

 

ی ة
، رجری، رق

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رقات ےس قلعتمامنز رہظ ںیم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رہظ ںیم رقات ےس قلعتم

     974    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ػسرا٪، س٥٠ ب٩ ٗتیبہ، ہاط٥ ب٩ بزیس، ابواسحاٚ، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ث٨ََا َهأط٥ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبَة  ث٨ََا َس٥ُ٠ِ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ُػِسَراَ٪  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ِٟبَرٔیسٔ  ا

ِهَز  ٥َ اٟوُّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِّی َخ٠ِ ٨َّا نَُؼل ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟبََرأئ  ٤َاَ٪ ا ِ٘ ُٟ ٔ َس اِْلَیأت ٩ِ٣ٔ ُسوَرة ٌِ ََ ٍُ ٨ِ٣ُٔه اِْلَیَة  ٨َِش٤َ َٓ



 

 

ارَٔیأت   َواٟذَّ

دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ، ملس نب ہبیتق، اہمش نب ربدی، اوبااحسؼ، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی 

 وت وکیئ اکی آدھ آتی رکہمی دعتمد آتی رکہمی ےک دعب انسیئ دیتی یھت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز رہظ ادا رفناےت ےھت

 وسرہ امقلؿ افر وسرہ ذارایت یک۔

 دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ، ملس نب ہبیتق، اہمش نب ربدی، اوبااحسؼ، رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رہظ ںیم رقات ےس قلعتم

     975    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ طحاَ ٣زوذی، ابوًِیسة، ًبساہلل ب٩ ًِیس، ابوبَک ب٩ نرض :  راوی

٤َِٟزُّ  َٕ ا ُس ب٩ُِ ُطَحا ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ُت أَبَا بََِکٔ ب٩َِ ا٨َّٟرِضٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًَُِِیٕس  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو ًَُِِیَسَة  ا٢َ َحسَّ َٗ وذٔیُّ 

َّی  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی َػ٠َِّیُت ٣َ ٔن ا٢َ إ َٗ  َْ ا ََفَ َّ٤٠ََٓ ِهَز  َّی بٔه٥ِٔ اٟوُّ ََٓؼل ِّٕ ٨ًَِٔس أ٧ََٕص  ٨َّا بٔاٟلَّ ٨َا  اہللُُٛ َٟ أَ  َِقَ َٓ ِهَز  ٥َ اٟوُّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

أطَیةٔ  َِ ِٟ ًِلَی َوَه١ِ أََتاَک َحٔسیُث ا َ ََ اِْل ٔح اِس٥َ َربِّ َتئِن ََٔشبِّ ٌَ ِٛ وَرَتئِن فٔی اٟزَّ  بَٔهاَتئِن اٟشُّ

 رضحت اسن ےک اپس ےھت دمحم نب اجشع رمفذی، اوبدیبعة، دبعاہلل نب دیبع، اوبرکب نب رضن ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اقمؾ فط ںیم

اوہنں ےن امنز رہظ یک اناتم رفنایئ سج فتق امنز ےس رفاتغ وہیئگ وت رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہیش۔ےک اسھت امنز رہظ ادا رفنایئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی دف وسرت زپںیھ دف رتعک ںیم ینعی وسرہ ایلع افر وسرہ اغ

 دمحم نب اجشع رمفذی، اوبدیبعة، دبعاہلل نب دیبع، اوبرکب نب رضن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 امنز رہظ ںیم یلہپ رتعک ںیم وسرت زپےنھ ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رہظ ںیم یلہپ رتعک ںیم وسرت زپےنھ ےس قلعتمامنز 

     976    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٤ًَا٪، وٟیس، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، ًلیة ب٩ ٗیص، ٗزًة، ابوسٌیسخسری :  راوی

 ٩ًَِ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی َس ًََة  زَ َٗ  ٩ًَِ ِیٕص  َٗ َة ب٩ِٔ  ٔلیَّ ًَ  ٩ًَِ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ  َس

ٔضی َحاَجَتهُ ث٥َُّ  ِ٘ َی َٓ  ٍٔ َِٟب٘ٔی ٔلَی ا اهُٔب إ َیِذَهُب اٟذَّ َٓ ا٦ُ  َ٘ َُ  ٔ ِهز ِس کَا٧َِت َػََلةُ اٟوُّ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ُ ث٥َُّ َیحٔیُئ َوَرُسو٢ُ اہللٔ ا أ  یََتَوؿَّ

َُها ٔة اِْلُولَی یَُلوِّٟ ٌَ ِٛ ٥َ فٔی اٟزَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

، اوبدیعسدخری ےس رفاتی ےہ ہک امنز رہظ رشفع وہ اجای رکیت یھت 

 

 نب سیق، زقعة

 

ػی ة
رمعف نب امثعؿ، فدیل، دیعس نب دبعازعلسی، ع

ات اھت رھپ فہ فاسپ آات وت اس فتق کت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل رھپ وکیئ صخش اقمؾ عیقب اجات اھت افر فہ اضقےئ احتج ےک دعب فوض رک

 ہیلع فآہل فملس یلہپ رتعک ںیم وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دقمار ںیم رتعک زپےتھ ےھت۔

، اوبدیعسدخری :  رافی

 

 نب سیق، زقعة

 

ػی ة
 رمعف نب امثعؿ، فدیل، دیعس نب دبعازعلسی، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رہظ ںیم یلہپ رتعک ںیم وسرت زپےنھ ےس قلعتم

     977    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 خاٟس، یحٌی ب٩ ابی َٛير، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہیحٌی ب٩ زرست، ابواس٤اًی١، ٨ٗاز،  :  راوی

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َّازُ  َ٘ ِٟ ٌٔی١َ َوهَُو ا ث٨ََا أَبُو إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبَِس أَِخبََرنٔی َیِحٌَی ب٩ُِ زُُرِسَت  ٕ أَ٪َّ  َٔير َٛ ٨َا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی 

 ٩ًَِ ثَُه  َتاَزَة َحسَّ َٗ َتئِن  اہللٔ ب٩َِ أَبٔی  ٌَ ِٛ ُ فٔی اٟزَّ أ َیِِقَ َٓ ِهَز  ِّی ب٨َٔا اٟوُّ ا٢َ کَاَ٪ ُيَؼل َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  أَبٔیهٔ 

ىٔ  ٌِ َة اِْلُولَی َي ٌَ ِٛ ٔ َواٟزَّ ِهز َة فٔی َػََلةٔ اٟوُّ ٌَ ِٛ ََ َوکَاَ٪ یُٔلی١ُ اٟزَّ ٔ َذٟ َٛ ٨َا اِْلیََة  ٌُ ََٟیئِن يُِش٤ٔ ٔ اِْلُو ِبٔح ی ف  ی َػََلةٔ اٟؼُّ

ییحی نب درتس، اوباامسلیع، انقد، اخدل، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفناےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک یھبک اکی آدھ آتی  فملس امنز رہظ ادا رفناےت ےھت وت یلہپ دف رتعک ںیم رقات

رکہمی انسای رکےت ےھت )ہک سج وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذرا دنلب آفاز ںیم زپےتھ( افر یلہپ رتعک امنز رہظ افر امنز رجف یک آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وطلی زپاھ رکےت ےھت ہب تبسن دفرسی رتعک ےک۔

 ییحی نب درتس، اوباامسلیع، انقد، اخدل، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رہظ ںیم اناؾ اک آتی رکہمی زپانھ ارگ انسای اجےئ

 ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم  :   ابب

 امنز رہظ ںیم اناؾ اک آتی رکہمی زپانھ ارگ انسای اجےئ

     978    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزا٪ ب٩ یزیس ب٩ خاٟسب٩ ٣ش٥٠، ابوج٤ی١، اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل اب٩ س٤اًة، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی َٛير، ًبساہلل  :  راوی

 ب٩ ابوٗتازہ

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٣َِظقٔیِّ  ُٖ بٔاب٩ِٔ أَبٔی َج٤ٔی١ٕ اٟسِّ َز ٌِ ًَِبٔس اہللٔ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَس ب٩ِٔ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ُي ٌٔی١ُ ب٩ُِ  إِٔس٤َ

 ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََة  ث٨ََا أَبٔی أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َس٤َا ا٢َ َحسَّ َٗ َتاَزَة  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی 



 

 

ََٟیئِن ٩ِ٣ٔ َػََل  َتئِن اِْلُو ٌَ ِٛ آٔ٪ َوُسوَرَتئِن فٔی اٟزَّ ُِِٟقِ أُ بٔأ٦ُِّ ا ٥َ کَاَ٪ َيِِقَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َا َػل ٌُ َِرٔ َوُيِش٤ٔ ٌَ ِٟ ٔ َوَػََلةٔ ا ِهز ةٔ اٟوُّ

ٔة اِْلُولَیاِْل  ٌَ ِٛ  َیَة أَِحَیا٧ّا َوکَاَ٪ یُٔلی١ُ فٔی اٟزَّ

، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی 

 

رمعاؿ نب سیدی نب اخدلنب ملسم، اوبلیمج، اامسلیع نب دبعاہلل انب امسعة

ےتھ ےھت امنز رہظ یک یلہپ دف رتعک ںیم افر امنز رصع ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسرہ افہحت افر دف وسرںیت زپ

ںیم افر یھبک یھبک )اافتؼ ےس ذموکرہ دف امنزفں ںیم( اکی آدھ آتی رکہمی مہ وک انسیئ دیتی افر یلہپ رتعک وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس وطلی رفناےت ےھت

، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہرمعاؿ نب سیدی نب اخدلنب ملسم، اوبلیمج، اامسلیع نب  :  رافی

 

 دبعاہلل انب امسعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رہظ یک دفرسی رتعک ںیم یلہپ رتعک ےس مک رقات رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  دفرسی رتعک ںیم یلہپ رتعک ےس مک رقات رکانامنز رہظ یک

     979    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَب ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ِبُس اہللٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٔير َٛ ی 

َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َتاَزَة أَ٪َّ أَبَاُه أَِخبََرُه  َٗ ٔ ب٩ُِ أَبٔی  ِهز ََٟیئِن ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ اٟوُّ َتئِن اِْلُو ٌَ ِٛ أُ ب٨َٔا فٔی اٟزَّ ٥َ َيِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

 ٔ ََ فٔی َػََلة ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ ََّا٧َٔیٔة َوکَاَ٪ َي ُ فٔی اٟ َرِّ َ٘ ٨َا اِْلَیَة أَِحَیا٧ّا َویَُلو٢ُِّ فٔی اِْلُولَی َويُ ٌُ َ٘ َوُيِش٤ٔ ِبٔح یَُلو٢ُِّ فٔی اِْلُولَی َوُي ُ فٔی اٟؼُّ َرِّ

 ُ َرِّ َ٘ َِرٔ یَُلو٢ُِّ اِْلُولَی َوُي ٌَ ِٟ ٔ ا ََٟیئِن ٩ِ٣ٔ َػََلة َتئِن اِْلُو ٌَ ِٛ أُ ب٨َٔا فٔی اٟزَّ ا٧َٔیٔة َوکَاَ٪ َيِِقَ ََّ ا٧َٔیةَ  اٟ ََّ  اٟ

 ہیلع فآہل فملس دیبع اہلل نب دیعس، اعمذنب اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل



 

 

رفناےت۔ یھبک اکی آدھ آتی رکہمی مہ ولگ نس ایل رکےت ےھت افر یلہپ رتعک وک آپ یلص اہلل  امنزرہظ یک یلہپ دف رتعک ںیم رقات

ہیلع فآہل فملس دفرسی رتعک ےس وطلی رفناےت ےھت افر امنز رجف ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی ےس رکےت ےھت افر 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یلہپ رتعک وک دفرسی رتعک ےس وطلی رفناےت افر امنز رصع ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلہپ آپ یلص

 رفناےت نکیل یلہپ رتعک وک دفرسی رتعک ےس وطلی رفناےت افر دفرسی وک وھچیٹ رکےت ینعی رصتخم زپےتھ۔ رتعک ںیم رقات

 ؾ، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہدیبعاہلل نب دیعس، اعمذنب اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رہظ یک دف رتعک ںیم رقات

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رہظ یک دف رتعک ںیم رقات

     980    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ہسی، ابا٪ ب٩ یزیس، یحٌی ب٩ ابی َٛير، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہ :  راوی

ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ َیزٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِهٔسٓیٕ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ َس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٕ َٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی 

أُ فٔی ا ٥َ َيِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َتاَزَة  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی  َیئِن ًَ َٟ َتئِن اِْلُو ٌَ ِٛ َِرٔ فٔی اٟزَّ ٌَ ِٟ ٔ َوا ِهز ٟوُّ

آٔ٪ َوُسوَرَتئِن َوفٔی ُِِٟقِ ٕة ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ اٟوُّ  بٔأ٦ُِّ ا ٌَ ِٛ ٢َ َر ٨َا اِْلیََة أَِحَیا٧ّا َوکَاَ٪ یُٔلی١ُ أَوَّ ٌُ آٔ٪ َوکَاَ٪ ُيِش٤ٔ ُِِٟقِ َیئِن بٔأ٦ُِّ ا ٔ اِْلَُِخَ  ِهز

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، نب دہمی، اابؿ نب سیدی، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

ہیلع فآہل فملس امنز رہظ افر امنز رصع یک یلہپ دف رتعک ںیم وسرہ افہحت افر دف وسرت زپےتھ ےھت افر دعب فایل دف رتعک ںیم دف وسرہ  اہلل

افہحت زپےتھ افر یھبک اکی آدھ آتی رکہمی اس رطہقی ےس زپےتھ ےھت ہک مہ ولگ نس ایل رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  رتعک وطلی زپاھ رکےت ےھت۔امنز رہظ یک یلہپ



 

 

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، نب دہمی، اابؿ نب سیدی، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصع یک رشفع فایل دف رتعک ںیم رقات

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رصع یک رشفع فایل دف رتعک ںیم رقات

     981    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ابوًسی، ححاد، اٟؼواٖ، یحٌی ب٩ ابی َٛير، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ أَ أَِخبََر٧َا  َتاَزَة  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ  ٕ َٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی   ٖٔ ا وَّ ٩ًَِ َححَّإد اٟؼَّ ًَٔسٓیٕ  بٔیهٔ اب٩ُِ أَبٔی 

هِ  ُ فٔی اٟوُّ أ ٥َ َيِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َتاَزَة  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ََٟیئِن َو َتئِن اِْلُو ٌَ ِٛ َِرٔ فٔی اٟزَّ ٌَ ِٟ ٔ َوا ز

ٔ َو  ِهز َة اِْلُولَی فٔی اٟوُّ ٌَ ِٛ ٨َا اِْلیََة أَِحَیا٧ّا َوکَاَ٪ یُٔلی١ُ اٟزَّ ٌُ َٜٔتأب َوُسوَرَتئِن َوُيِش٤ٔ اتَٔحٔة اِل َٔ ََ فٔی َٔ ٔ َذٟ َٛ ا٧َٔیٔة َو ََّ ُ فٔی اٟ َرِّ َ٘ ُي

ِبٔح   اٟؼُّ

اػ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق، انب اوبدعی، اجحج، اوصل

فملس امنز رہظ افر امنز رصع یک یلہپ دف رتعک ںیم وسرہ افہحت افر دف وسرت زپاھ رکےت ےھت افر اکی آدھ آتی رکہمی آپ یلص اہلل ہیلع 

ولگ فہ آتی رکہمی نس ایل رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رہظ یک  فآہل فملس اس رطہقی ےس زپاھ رکےت ےھت ہک مہ

یلہپ رتعک یبمل رکےت افر دفرسی رتعک وھچیٹ ینعی رصتخم رکےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ںیم یھب ایس رطہقی ےس 

 رکےت ےھت۔

  ریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہہبیتق، انب اوبدعی، اجحج، اوصلاػ، ییحی نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رصع یک رشفع فایل دف رتعک ںیم رقات

     982    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، س٤اک، جابزب٩ س٤زة :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ َّی أَِخبََر٧َا  ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  َجابٔز

٠َِیهٔ َو  ًَ ٚٔ َو٧َِحؤه٤َٔااہللُ  ارٔ ٤َأئ َواٟلَّ ِٟبُرُؤد َواٟشَّ ٤َأئ َذأت ا َِرٔ بٔاٟشَّ ٌَ ِٟ ٔ َوا ِهز أُ فٔی اٟوُّ  َس٥ََّ٠ کَاَ٪ َيِِقَ

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، امحدنب ہملس، امسک، اجربنب رمسة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رہظ 

َ ِرِؼ افر اؿ ےک ربارب وسرت زپاھ رکےت ےھت۔افر امنز رصع ںیم 
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 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، امحدنب ہملس، امسک، اجربنب رمسة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی امنز :   ابب

 امنز رصع یک رشفع فایل دف رتعک ںیم رقات

     983    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، س٤اک، جابزب٩ س٤زة :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزةَ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّی اہللُ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ

َِرٔ ٧َِحَو ذَ  ٌَ ِٟ ی َوفٔی ا َِ ِِ ٔ َوا٠َِّٟی١ٔ إَٔذا َي ِهز أُ فٔی اٟوُّ ََ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِِقَ ٔ ِبٔح بٔأَكَِو٢َ ٩ِ٣ٔ َذٟ ََ َوفٔی اٟؼُّ ٔ ٟ 



 

 

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ہبعش، امسک، اجربنب رمسة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رہظ 

ر وطلی وسرت زپاھ ںیم فالیلل زپےتھ افر امنز رصع ںیم اس وسرت ےک ربارب زپےتھ افر امنز رجف ںیم اس وسرت ےس یبمل وسرت اف

 رکےت ےھت ےسیج ہک وسرہ درہ افر وسرہ رمالست ای وسرہ ؼ افر وسرہ رنمح۔

 ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ہبعش، امسک، اجربنب رمسة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکےن ےس قلعتمایقؾ افر رقات وک رصتخم 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایقؾ افر رقات وک رصتخم رکےن ےس قلعتم

     984    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًلاٖ ب٩ خاٟس، زیسب٩ اس٥٠ :  راوی

ُٖ ب٩ُِ َخأٟسٕ  ا لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٨َ٠ُِٗا  أَِخبََر٧َا  ا٢َ َػ٠َِّیُت٥ِ  َ٘ َٓ  َٕ ٔ ًَلَی أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َٗ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ 

َّی اہللُ ٕ أَِطَبَه َػََلّة بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َیا َجارٔیَُة َه٠یُمِّ لٔی َوُؿوئّا ٣َا َػ٠َِّیُت َوَراَئ إ٣َٔا٦ َٗ  ٥ِ ٌَ ٥َ ٩ِ٣ٔ إ٣َٔا٣ٔ َن ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ   ٥ُِٜ

وزَ  ٌُ ُ٘ ِٟ َِٟ٘ٔیا٦َ َوا ُٕ ا ِّٔ ُحوَز َویَُد ََ َواٟشُّ و ُٛ
ٔ یُت٥ُّٔ اٟزُّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ا٢َ َزیِْس َوکَاَ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ  َهَذا 

ہبیتق، اطعػ نب اخدل، زدینب املس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت اسن نب ناکل یک دختم ںیم احرض وہےئ اوہنں ےن رفناای 

 افرغ وہےکچ وہ؟ مہ ےن اہک یج اہں۔ اوہنں ےن اینپ ابدنی ےس اہک ہک اپین ےل رک آ۔ رھپ رفناای ہک ںیم ےن یسک اناؾ ہک مت ولگ امنز ےس

ز ےس یک ادتقاء ںیم امنز ںیہن ادا یک وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک زایدہ اشمہب وہ مت ولوگں ےک اناؾ یک امن

ہک رمع نب دبعازعلسی وج ہک اس زناہن ےک ہفیلخ افر اناؾ ےھت فہ روکع افر دجسہ دمعہ رطہقی ےس ادا رفناای رکےت ےھت  زایدہ۔ زدی ےن اہک

 افر فہ ایقؾ افر وعقد وک رصتخم رکےت۔



 

 

 ہبیتق، اطعػ نب اخدل، زدینب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایقؾ افر رقات وک رصتخم رکےن ےس قلعتم

     985    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، اب٩ ابوٓسیَ، ؿحاک ب٩ ٤ًَا٪، بٜيرب٩ ًبساہلل، س٠امی٪ ب٩ يشار، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ٤َاَ٪  َِ أک ب٩ِٔ ًُ حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ  َٕ َُٓسیِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  َ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَِبٔس اہللٔ  ب٩ِٔ 

ا٢َ ٣َا َػ٠َِّیُت َوَراَئ أََحٕس أَِطَبَه َػََلّة بَٔزُسو َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ُ٪ َيَشإر  ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ََُٓلٕ٪  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػل

أُ فٔی  َِرَ َوَيِِقَ ٌَ ِٟ ُٕ ا ِّٔ َیئِن َویَُد ُٕ اِْلَُِخَ ِّٔ ٔ َویَُد ِهز ََٟیئِن ٩ِ٣ٔ اٟوُّ َتئِن اِْلُو ٌَ ِٛ أُ فٔی کَاَ٪ یُٔلی١ُ اٟزَّ ١ٔ َوَيِِقَ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ َٔ٘ٔؼارٔ ا زٔٔبَ  ِِ ٤َِٟ ا

 ٌٔ ِٟ ١ٔ ا ؼَّ َٔ ٤ُِٟ ِبٔح بُٔلَو٢ٔ ا أُ فٔی اٟؼُّ ١ٔ َوَيِِقَ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ  َظأئ بَٔوَسٔم ا

اہرفؿ نب دبع اہلل، انب اوبدفکی، احضک نب امثعؿ، ریکبنب دبع اہلل، امیلسؿ نب اسیر، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یسک یک 

فملس  یسی امنز زپاتھ وہ نکیل الفں صخش اہتبل فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ادتقاء ںیم امنز ادا ںیہن یک وج ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس  ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک زایدہ اشمہب ےہ امیلسؿ ےن اہک ہک فہ امنز رہظ یک یلہپ دف رتعک وک اکلہ زپےتھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ز رغمب ںیم لصفم یک وھچیٹ وسرت زپےتھ ےھت افر امنز اشعء ںیم اکلہ رکےت ےھت امنز رصع وک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امن

 لصفم یک وتمطس وسرت التفت رفناےت ےھت افر امنز رجف ںیم لصفم یک وطلی وسرت التفت رفناےت۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، انب اوبدفکی، احضک نب امثعؿ، ریکبنب دبعاہلل، امیلسؿ نب اسیر، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رغمب ںیم لصفم یک وھچیٹ وسرت زپانھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رغمب ںیم لصفم یک وھچیٹ وسرت زپانھ

     986    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ًبساہلل ب٩ حارث، ؿحاک ب٩ ٤ًَا٪، بٜيرب٩ ًبساہلل ب٩ اطخ، س٠امی٪ ب٩ يشار، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َاَ٪  َِ أک ب٩ِٔ ًُ حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ َِٟحارٔٔث  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ًَِبٔس اہللٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٔ ب٩ِٔ  َٜيِر ُ ب٩ِٔ   ب

ا٢َ ٣َا َػ٠َِّیُت َوَراَئ أََحٕس أَِطَبَه َػََلّة بَٔزُسو٢ٔ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِْلََطخِّ  َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ََٓؼ٠َِّی٨َا ََُٓلٕ٪  َیئِن  ٩ِ٣ٔ  َٟ ََ اِْلِٔنَشأ٪ َوکَاَ٪ یُٔلی١ُ اِْلُو ٔ ُ  َوَراَئ ذَٟ أ َِرٔ َوَيِِقَ ٌَ ِٟ ُٕ فٔی ا ِّٔ یَئِن َویَُد ُٕ فٔی اِْلَُِخَ ِّٔ ٔ َویَُد ِهز ٩ِ٣ٔ اٟوُّ

بِ  أُ فٔی اٟؼُّ ٤ِٔص َوُؿَحاَها َوأَِطَباهَٔها َوَيِِقَ ٌَٔظأئ بٔاٟظَّ ِٟ أُ فٔی ا ١ٔ َوَيِِقَ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ زٔٔب ََٔ٘ٔؼارٔ ا ِِ ٤َِٟ  ٔح َُٔشوَرَتئِن كَؤی٠ََتئِن فٔی ا

، دبعاہلل نب احرث، احضک نب امثعؿ، ریکبنب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیبع اہلل نب دیعس

یسک یک ادتقاء ںیم اس رطح یک امنز ںیہن زپیھ  یسی امنز رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےس اشمہب وہ رگم ہی ہک 

امنز زپیھ )بلطم ہی ےہ ہک اصبح یک امنز رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک الفں اصبح یک ادتقاء ںیم وج 

زایدہ اشمہب ےہ( افر فہ اصبح امنز رہظ یک یلہپ دف رتعک وک وطلی رک ےک زپےتھ ےھت افر دعب فایل دف رتعک وک رصتخم رکےت افر امنز رصع 

ش زپےتھ افر اس وک رصتخم زپےتھ افر امنز رغمب یک راعکت ںیم لصفم

م

 

لش

 یک وھچیٹ وسرت التفت رفناےت افر امنز اشعء ںیم وسرہ فا

 ےک ربارب وج وسرت ںیہ افر امنز رجف ںیم دف وسرت وطلی زپےتھ۔

 دیبعاہلل نب دیعس، دبعاہلل نب احرث، احضک نب امثعؿ، ریکبنب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی التفت رکان

ی ک
عل

 امنز رغمب ںیم عبس امس رکب اال



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ی التفت رکان

ی ک
عل

 امنز رغمب ںیم عبس امس رکب اال

     987    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣حارب ب٩ زثار، جابز :  راوی

٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَارٕ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ا٢َ ٣َزَّ َرُج١ْ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  

َٓبَ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  َّی اٟزَُّج١ُ ث٥َُّ َذَهَب  ََٓؼل ةٔ  َِٟبَِقَ ِٓتََتَح َُٔشوَرةٔ ا ا َٓ زَٔب  ِِ ٤َ ِٟ ِّی ا اذٕ َوهَُو ُيَؼل ٌَ ًَلَی ٣ُ ََ ا٨َّٟٔيیَّ ب٨َٔأؿَحئِن  ٔ َّ ذَٟ ٠َ

أَِت ََٔش  اذُ أََلَّ رَقَ ٌَ اْ٪ یَا ٣ُ َٓتَّ اذُ أَ ٌَ اْ٪ َیا ٣ُ تَّ َٓ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ِٔص َوُؿَحاَها َػل ًِلَی َواٟظَّ َ ََ اِْل ٔح اِس٥َ َربِّ بِّ

 َو٧َِحؤه٤َٔا

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، احمرب نب دبار، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ااصنر ےک اپین ےنچنیھک فاولں ںیم ےس اکی اصبح 

وغشمؽ ےھت ہک اوہنں ےن امنز رغمب ںیم رضحت اعمذنب لبج ےک اپس ےس سگرے افر اس فتق اعمذ امنز رغمب ادا رکےن ںیم 

وسرہ رقبہ رشفع رفنا ریھک یھت وت فہ صخش امنز ادا رک ےک رتصخ وہایگ۔ رھپ ہی ربخ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت چنہپ یئگ۔ 

رکان اچےتہ وہ؟ مت امنز ںیم سک فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے اعمذ مت ہنتف رباپ رک رےہ وہ ایک مت ہنتف ںیم التبم 

 وسرہ سمش فریغہ التفت ںیہن رکےت وہ۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، احمرب نب دبار، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ف ارملالست یک الت

 

 فتامنز رغمب ںیم وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ف ارملالست یک التفت

 

 امنز رغمب ںیم وسرئ



 

 

     988    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ٣وسٰی ب٩ زاؤز، ًبساٌٟزیز ب٩ ابوس٤٠ہ ا٤ٟاجظو٪، ح٤یس، ا٧ص، ا٦ ٓـ١ ب٨ت حارث :  راوی

٤َِٟأجُظ أَِخبََر٧َا  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ا زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ٩ًَِ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  وُ٪ 

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َػل ا َٗ َِٟحارٔٔث  ١ٔ ب٨ِٔٔت ا ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ٤ُِٟزَِسََلٔت أ٧ََٕص  َ ا أ َِقَ َٓ زَٔب  ِِ ٤َِٟ ٥َ فٔی بَِیتٔهٔ ا َس٠َّ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُٗبَٔف َػل َّی  َسَها َػََلّة َحً ٌِ ََ َّی   ٣َا َػل

رمعف نب وصنمر، ومٰیس نب داؤد، دبعازعلسی نب اوبہملس ااملوشجؿ، دیمح، اسن، اؾ لضف تنب احرث ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اےنپ رمض اوملت ںیم( اکمؿ ںیم امنز رغمب ادا رفنایئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ  رکمی یلص

فارملالست یک التفت رفنایئ رھپ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ امنز ںیہن زپاھیئ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس یک فافت وہیئگ

 رمعف نب وصنمر، ومٰیس نب داؤد، دبعازعلسی نب اوبہملس ااملوشجؿ، دیمح، اسن، اؾ لضف تنب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ف ارملالست 

 

 یک التفتامنز رغمب ںیم وسرئ

     989    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ًِیساہلل، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

هٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ ََّها َس٤ٔ أ٧َ

٤ُِٟزَِسََلٔت  زٔٔب بٔا ِِ ٤َِٟ أُ فٔی ا ٥َ َيِِقَ  َوَس٠َّ

ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اینپ فادلہ ےس انس اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل 



 

 

 رہ فارملالست ینس ےہہیلع فآہل فملس ےس امنز رغمب ںیم وس

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فاوطلر یک التفت رکان

 

 امنز رغمب ںیم وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فاوطلر یک التفت رکانامنز رغمب 

 

 ںیم وسرئ

     990    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، زہزی، ٣ح٤س ب٩ جبير ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٥ٌٕٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل سٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٥َ  أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َس٤ٔ

ورٔ  زٔٔب بٔاٟلُّ ِِ ٤َ ِٟ أُ فٔی ا  َيِِقَ

ہبیتق، ناکل، زرہی، دمحم نب ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل 

 ںیم رفناےت ےھت۔ ہیلع فآہل فملس وسرہ فاوطلر یک التفت امنز رغمب

 ہبیتق، ناکل، زرہی، دمحم نب ریبج نب معطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مح داخؿ یک التفت

 

 امنز رغمب ںیم وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 مح 

 

 داخؿ یک التفتامنز رغمب ںیم وسرئ

     991    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس٣ِقی، حیوة، جٌرفب٩ ربیٌة، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز، ٣ٌاویہ ب٩ ًبساہلل ب٩ جٌرف،  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ً٘بہ ب٩ ٣شٌوز

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ةَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ رَفُ ب٩ُِ َربٔی ٌِ ث٨ََا َج اََل َحسَّ َٗ ث٨ََا َحِیَوةُ َوَذََکَ آََخَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ُئ  ٤ُِِِٟقٔ  َیزٔیَس ا

ًَِبَس ا ثَهُ أَ٪َّ  رَفٕ َحسَّ ٌِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َج اؤَیَة ب٩َِ  ٌَ ثَُه أَ٪َّ ٣ُ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ هُز٣ُِزَ َحسَّ ًَ ثَُه أَ٪َّ  ہللٔأَ٪َّ  وزٕ َحسَّ ٌُ ب٩َِ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش

َخا٪ٔ  زٔٔب ٔب ح٥ اٟسُّ ِِ ٤َِٟ أَ فٔی َػََلةٔ ا ٥َ رَقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

، دبعارلنمح نب رہزم، اعمفہی نب دبعاہلل نب رفعج، دبعاہلل نب ہبقع

 

 ن عة
نب دوعسد  دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی، ویحة، رفعجنب رب

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رغمب ںیم وسرہ مح داخؿ یک التفت رفنایئ۔

، دبعارلنمح نب رہزم، اعمفہی نب دبعاہلل نب رفعج، دبعاہلل نب ہبقع نب  :  رافی

 

 ن عة
دمحم نب دبعاہلل نب سیدیرقمی، ویحة، رفعجنب رب

 دوعسد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ص یک التفت رکان

م
ل

 ا

 

 امنز رغمب ںیم وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ص یک التفت رکان

م
ل

 ا

 

 امنز رغمب ںیم وسرئ

     992    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابواسوز، ْعوہ ب٩ زبير، زیسب٩ ثابت :  راوی



 

 

َّهُ  ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِسَوزٔ أ٧َ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ُث  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ یَُحسِّ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ٍَ ُْعِ َس٤ٔ

َّ ٩ًَِ َزیِٔس  ١ِ هَُو اہللُ أََحْس َوإ٧ٔ ُ٘ زٔٔب َٔ ِِ ٤َِٟ أُ فٔی ا ِِقَ ََ َ َٔ أ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبسٔ ا ا٢َ ٤َٟٔزَِواَ٪ یَا أَبَا  َٗ َّهُ  ٥ِ ب٩ِٔ ثَابٕٔت أ٧َ ٌَ ا٢َ َن َٗ ًَِلِی٨َاَک اِلَِٜوثََز  ا أَ

٥َ يَ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٟ ْة  َٓ ٤َِح٠ُو َٓ ا٢َ  ََٟیئِن ا٤ٟؽَٗ و أُ ٓٔیَها بٔأَكَِو٢ٔ اٟلُّ  ِِقَ

دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوباوسد، رعفہ نب زریب، زدینب باتب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت رمفاؿ ےس 

رَثَ زپےتھ
ْ
 
َ ْ

 اْل
َ
ا ک َ

 

ی ْی َ
عْع َ
َّ  أ

 

 افر ِإئ
ٌ 
 
َ
ج
َ
ُ أ
َ
ْ ُو َ اّّل

ُ

 

 وہ؟ اوہنں ےن رفناای ہک اہں ہی  یئ ابت ےہ ای رفناای اے اوباکلمل مت امنز رغمب ںیم ق

اس رطہقی ےس اہک ہک ںیم مسق اھکات وہں البہبش ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ںیم وطلی وسرت التفت 

ص افر وسرہ ارعاػ۔

م
ل

 رکےت وہےئ داھکی ےہ ینعی ا

 وسد، رعفہ نب زریب، زدینب باتبدمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ص یک التفت رکان

م
ل

 ا

 

 امنز رغمب ںیم وسرئ

     993    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جزیخ، اب٩ ابو٠٣یٜة، ْعوہ ب٩ زبير، ٣زوا٪ ب٩ ح٥ٜ ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، اب٩ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُیِ  ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر أَ٪َّ  ََٜة أَِخبََرنٔی ُْعِ

وَ  زٔٔب ََٔ٘ٔؼارٔ اٟشُّ ِِ ٤َِٟ أُ فٔی ا ِِقَ ََ ا٢َ ٣َا لٔی أََراَک  َٗ ٥َٜٔ أَِخبََرُه أَ٪َّ َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت  َِٟح َّی ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ رٔ َو

٠ُُِٗت یَا أَ  َیئِن  َٟ و أُ ٓٔیَها بٔأَكَِو٢ٔ اٟلُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِِقَ ُٖ اہللُ  ا ا٢َ اِْلَِْعَ َٗ ََٟیئِن  و ِبٔس اہللٔ ٣َا أَكَِو٢ُ اٟلُّ ًَ  بَا 

، رعفہ نب زریب، رمفاؿ نب مکح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زدینب باتب ےن ھجم ےس 

 

ی کة
دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، انب اوبمل

احالہکن ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رفناای ہک اس یک ایک فہج ےہ ہک مت امنز رغمب ںیم رصتخم وسرت التفت رکےت وہ 

فملس وک وطلی وسرت دف وطلی وسرت ںیم ےس التفت رکےت وہےئ داھکی ےہ۔ ںیم ےن اہک ہک اے اوبدبع اہلل وطلی وسرت وکیسن 



 

 

 ےہ؟ اوہنں ےن رفناای وسرہ ارعاػ۔

، رعفہ نب  :  رافی

 

ی کة
 زریب، رمفاؿ نب مکحدمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، انب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ص یک التفت رکان

م
ل

 ا

 

 امنز رغمب ںیم وسرئ

     994    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٤ًَا٪، َ٘یة و ابوحیوة، اب٩ ابوح٤زة، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ث٨ََا هَٔظ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َح٤ِزََة  ُة َوأَبُو َحِیَوَة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُ ًَ ًَائَٔظ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  َة ا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ

َها فٔی  َٗ ٖٔ ََفَّ ا زٔٔب َُٔشوَرةٔ اِْلَِْعَ ِِ ٤َ ِٟ أَ فٔی َػََلةٔ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ رَقَ َّی اہللُ  َتئِن أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٛ  َر

 ف اوبویحة، انب اوبزمحة، اشہؾ نب رعفہ، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص

 

 می ة
 رمعف نب امثعؿ، ت

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رغمب ںیم وسرہ ارعاػ دف رتعک ںیم التفت یک۔

 ف اوبویحة، انب اوبزمحة، اشہؾ نب رعفہ، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

 می ة
 رمعف نب امثعؿ، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رغمب ںیم وکیسن وسرت التفت یک اجےئ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رغمب ںیم وکیسن وسرت التفت یک اجےئ؟



 

 

     995    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣حاہس، ًبساہلل اب٩ ٤ًزٓـ١ ب٩ سہ١، ابوجواب، ٤ًار ب٩ رزیٙ، ابواسحاٚ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی إِٔسحَ   ٕٙ اُر ب٩ُِ ُرَزیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ أب  َِٟحوَّ ثَىٔی أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ ١ُ ب٩ُِ َسِه١ٕ  ـِ َٔ ِٟ ٕ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُهأجز  َٙ

َّی  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِ٘ ا٢َ َر٣َ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  زٔٔب َوفٔی ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس  ِِ ٤َِٟ َس ا ٌِ ََ َتئِن  ٌَ ِٛ أُ فٔی اٟزَّ ی٩َ ٣َزَّّة َيِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ًرِٔشٔ اہللُ 

١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس  ِٟکَأَفُوَ٪ َو ١ُِٗ یَا أَیَُّها ا  ٔ ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ  اٟزَّ

دہ، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ہک ںیم ےن رضحت روسؽ لضف نب لہس، اوبوجاب، امعر نب رزقی، اوبااحسؼ، اربامیہ نب اہمرج، اجم

 ْ

ُ

 

َ نوُرِفُفَؿ افر ق
ْ
  اْل
َ ُ
ّ ن 
َ
  أ
َ
ْ ئ 

ُ

 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک سیب رمہبت امنز رغمب یک تنس ںیم افر امنز رجف یک تنس ںیم ق
ٌ 
 
َ
ج
َ
ُ أ
َ
 ُو َ اّلّ

 التفت رفناےت وہےئ انس۔

  رزقی، اوبااحسؼ، اربامیہ نب اہمرج، اجمدہ، دبعاہلل انب رمعلضف نب لہس، اوبوجاب، امعر نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لق وھ اہلل ادح یک تلیضف ےس قلعتم

 

 وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 لق وھ اہلل ادح یک تلیضف 

 

 ےس قلعتموسرئ

     996    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، سٌیس ب٩ ابوہَل٢، ابورجا٢، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ا٣ہ ٤ًزة،  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا

٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  َس ب٩َِ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی هََٔل٢ٕ أَ٪َّ أَبَا اٟزَِّجا٢ٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ

 ٌَ ََ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ هٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ثَهُ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَلَی رَسٔ ًَ أُ َث َرُجَّل  َٓکَاَ٪ َيِِقَ یَّٕة 



 

 

 َّ ََ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ وا َذٟ وا َذََکُ ٌُ ا َرَج َّ٤٠َ َٓ ١ِ هَُو اہللُ أََحْس  ُ٘ َیِدت٥ُٔ َٔ َٓ ا٢َ َس٠ُوُه ْٔلَِػَحابٔهٔ فٔی َػََلتٔه٥ِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ََّها ٔػ  ا٢َ ْٔل٧َ َ٘ َٓ َشأَُٟوُه  َٓ  ََ ٔ ١َ ذَٟ ٌَ َٓ ٠ًََِیهٔ ْٔلَیِّ َطِیٕئ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ أَ بَٔها  أ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪ أرَِقَ َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ ُة اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٔ

ًَزَّ َوَج١َّ یُٔحبُّهُ  ٥َ أَِخبٔرُوُه أَ٪َّ اہلَل   َوَس٠َّ

ھا  امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب اوبالہؽ، اوبراجؽ، دمحم نب دبعارلنمح

 

عی

، اہم رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک اکی وھچےٹ رکشل اک رسدار انب رک اجیھب۔ فہ اےنپ ولوگں ےک 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع اسھت امنز ںیم رقآؿ رکمی التفت رکات اھت رھپ آرخ ںیم لق وھ اہلل ادح زپاتھ اھت۔ ولوگں ےن ہی ابت رضحت 

فآہل فملس ےس رعض یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس صخش ےس درایتف رکف فہ صخش سک فہج ےس اس رطہقی 

ےس رکات ےہ؟ ولوگں ےن اس صخش ےس درایتف ایک وت اس صخش ےن وجاب دای ہک وسرہ لق وھ اہلل ادح ںیم دخافدن دقفس یک فص 

ھجم وک اس وسرت اک زپانھ تہب دمعہ ولعمؾ وہات ےہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت اس ےس  ےہ اس فہج ےس

 ہہک دف ہک دخافدن دقفس اےس دفتس راتھک ےہ۔

دصہقی ریض  امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب اوبالہؽ، اوبراجؽ، دمحم نب دبعارلنمح، اہم رمعة، اعہشئ :  رافی

ھا  

 

عی

 اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 لق وھ اہلل ادح یک تلیضف ےس قلعتم

 

 وسرئ

     997    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًِیساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًِیسب٩ ح٨ين، زیسب٩ خلاب، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ًَُِِیٔس ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن ٣َِولَی آ٢ٔ َزیِ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ُت أَبَا أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أب  َِٟدلَّ ٔس ب٩ِٔ ا

و ُ٘ ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس اہللُ هَُزیَِزَة َي أُ  ٍَ َرُجَّل َيِِقَ َش٤ٔ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب٠ُِت ٣َ ِٗ َِٟس ٢ُ أَ ٥ِ یُو َٟ ٥َِٟ َی٠ِٔس َو ٤َُس   اٟؼَّ



 

 

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُّٔوا أََحْس  ُٛ ُه  َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ َِٟح٨َّةُ  َو ا٢َ ا َٗ ُِٟتُه ٣َاَذا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ َشأ َٓ  َوَجَبِت 

ناکل، دیبع اہلل نب دبعارلنمح، دیبعنب نینح، زدینب اطخب، اوبرہریہ ےس رفاتی ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  ہبیتق،

 زپےتھ وہےئ انس وت آپ یلص اہلل 
ٌ 
 
َ
ج
َ
ُ أ
َ
ْ ُو َ اّّل

ُ

 

ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک ق

د رفناای ہک رضفر الزؾ وہیگ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکیسن یئ الزؾ وہیگ؟ وت آپ فآہل فملس ےن اراش

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای تنج۔

 ہبیتق، ناکل، دیبعاہلل نب دبعارلنمح، دیبعنب نینح، زدینب اطخب، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 لق وھ اہلل ادح یک تلیضف ےس قلعتم

 

 وسرئ

     998    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوػٌؼٌة، ابوسٌیسخسریٗتیبہ، ٣اَٟ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

ةَ  ٌَ َؼ ٌِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َػ ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٌٔیٕس  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیهٔ 

١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس   ُ أ ٍَ َرُجَّل َيِِقَ ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُجَّل َس٤ٔ ََٓذََکَ ا  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا أَِػَبَح َجاَئ إ َّ٤٠َ َٓ زَُها  یَُززِّ

ٔس٢ُ ث٠َُُث ا ٌِ َت َٟ ََّها  ٔ إ٧ٔ ٔسی بَٔیٔسه ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ َوا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُه  َٟ  ََ ٔ آ٪ٔ َذٟ  ُِِٟقِ

ْ ہبیتق، ناکل، دبعارلنمح نب

ُ

 

، اوبدیعسدخری ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش وک دعتمد رمہبت ق

 

 عة
 دبعاہلل نب دبعارلنمح نب اوبصع

 زپےتھ وہےئ داھکی۔ سج فتق حبص وہیئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ 
ٌ 
 
َ
ج
َ
ُ أ
َ
ُو َ اّلّ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک آپ یلص

 اہتیئ رقآؿ ےک ربارب ےہ۔
ٌ 
 
َ
ج
َ
ُ أ
َ
ْ ُو َ اّلّ

ُ

 

 ےہ ہک وسرہ ق



 

 

، اوبدیعسدخری :  رافی

 

 عة
 ہبیتق، ناکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب اوبصع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 لق وھ اہلل ادح یک تلیضف ےس قلعتم

 

 وسرئ

     999    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ يشاٖ، ربیٍ ب٩ خظی٥، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، اب٩ ابوٟیلی، ٣ح٤س ب٩ َظار، ًبساٟزح٩٤، زائسة،  :  راوی

 ا٣زاة، ابوایوب

٩ًَِ هََٔل٢ٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َزائَٔسةُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٍٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َربٔی  ٕٖ  ب٩ِٔ َيَشا

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ ِی٥ٕ  ََ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُخ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب  ٩ًَِ ا٣َِزأَةٕ  َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس و ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ا٢َ  َٗ  

ُٖ إِٔس٨َاّزا أَكَِو٢َ ٩ِ٣ٔ َهَذا ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َا أَِْعٔ ا٢َ أَبُو  َٗ آٔ٪  ُِِٟقِ  ث٠ُُُث ا

،، رمعف نب ومیمؿ، انب اوب،یلی، ارماة، اوباویب ےس رفاتی ہک دمحم نب
 

ی

 

ش

 

ح

 اشبر، دبعارلنمح، زادئة، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، رعیب نب 

 ارج فاوثاب ےک اابتعر ےس اہتیئ رقآؿ ےک ربارب ےہ
ٌ 
 
َ
ج
َ
ُ أ
َ
ْ ُو َ اّلّ

ُ

 

 ۔رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ق

،، رمعف نب ومیمؿ، انب اوب،یلی، ارماة، اوباویب دمحم :  رافی
 

ی

 

ش

 

ح

 نب اشبر، دبعارلنمح، زادئة، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، رعیب نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایلع یک التفت

 

 امنز اشعء ںیم وسرئ

 قلعتم ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس  :   ابب

 ایلع یک التفت

 

 امنز اشعء ںیم وسرئ



 

 

     1000    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ا٤ًع، ٣حارب ب٩ زثار، جابز :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  َّی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ََٓؼل اْذ  ٌَ ا٦َ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر 

اْ٪ یَا ٣ُ  َٓتَّ اذُ أَ ٌَ اْ٪ یَا ٣ُ َٓتَّ ٥َ أَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٢َ َلوَّ َٓ َة  ٌَٔظاَئ اِْلَٔخَ ِٟ ََ ا ِح اِس٥َ َربِّ ٩ًَِ َسبِّ ٨َِت  ُٛ اذُ أَی٩َِ  ٌَ

هَ  ُـّ ًِلَی َواٟ َ ِت اِْل َْطَ َٔ ٤َاُئ اِن  ی َوإَٔذا اٟشَّ

، رجری، اشمع، احمرب نب دبار، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمذنب لبج ڑھکے وہےئ افر اوہنں ےن امنز اشعء 

 

دمحم نب دقامة

ہ ایلع افر وسرہ زپاھیئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اے اعمذ مت ایک ہنتف رباپ رکف ےگ اے اعمذ وسر

 ایحضل افر وسرہ ااطفنر سک رطػ  یل ںیئگ ینعی مت ےن اؿ وسروتں وک سک فہج ےس امنز ںیم ںیہن زپاھ؟

، رجری، اشمع، احمرب نب دبار، اجرب :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سمش زپانھ امنز

 

 اشعء ںیم وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سمش زپانھ

 

 امنز اشعء ںیم وسرئ

     1001    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ابوزبير، جابز :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیه٥ِٔ أَِخبََر٧َا  ًَ  ٢َ َلوَّ َٓ ٌَٔظاَئ  ِٟ اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ ْٔلَِػَحابٔهٔ ا ٌَ َّی ٣ُ ا٢َ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ اٟزُّبَيِر

ًَلَی ا ََ اٟزَُّج١َ َزَخ١َ  ٔ َّ َذٟ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ  ْٙ ٔ َُّه ٨َ٣ُآ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨ُِه  ًَ اْذ  ٌَ أُِخبَٔر ٣ُ َٓ َٖ َرُج١ْ ٨٣َّٔا  اِنََرَ َٓ ًَ َّی اہللُ  ٥َ ٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ



 

 

ا٧ّا یَ  تَّ َٓ ٥َ أَتُزٔیُس أَِ٪ َتُٜوَ٪  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُه ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اْذ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ أَِخبََرُه ب٤َٔا  أِ َٓ َٓارِقَ اذُ إَٔذا أ٤ِ٣َََت ا٨َّٟاَض  ٌَ ا ٣ُ

ًِلَی َوا٠َِّٟی١ٔ  َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ٤ِٔص َوُؿَحاَها َوَسبِّ ََ  بٔاٟظَّ أِ بٔاِس٥ٔ َربِّ ی َوارِقَ َِ ِِ  إَٔذا َي

ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمذنب لبج ےن اےنپ ولوگں ےک اسھت امنز اشعء ادا یک افر اس وک ابمل رک دای وت 

یئ ہک )اس وک انمقف رقار اکی صخش امنز وتڑ رک الچ ایگ رضحت اعمذ ےن رفناای ہک ہی صخش انمقف ےہ۔ اس صخش وک سج فتق ہی ربخ وہ

دای ایگ( وت فہ صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رضحت اعمذ اک وقؽ لقن ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ش افر 

م

 

لش

وسرہ ایلع افر ےن رضحت اعمذ ےس رفناای ایک مت ولوگں ےک درایمؿ ہنتف رباپ رکان اچےتہ وہ سج فتق اناتم رکف وت مت وسرہ فا

 وسرہ اغہیش افر وسرہ ارقاء زپوھ۔

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سمش زپانھ

 

 امنز اشعء ںیم وسرئ

     1002    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ حش٩ ب٩ ط٘یٙ، حشين ب٩ واٗس، ًبساہلل ب٩ بزیسة، بزیسة :  راوی

 ٔ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ َواٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٙ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٕس  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ًَ

٤ِٔص  ةٔ بٔاٟظَّ ٌَٔظأئ اِْلَٔخَ ِٟ أُ فٔی َػََلةٔ ا ٥َ کَاَ٪ َيِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َورٔ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  َوُؿَحاَها َوأَِطَباهَٔها ٩ِ٣ٔ اٟشُّ

دیة، ربدیة ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب رب

ش التفت رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس  یسی دفرسی وسرت التفت رفناای رکےت ےھت۔

م

 

لش

 امنز اشعء ںیم وسرہ فا

 دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب ربدیة، ربدیة :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فانیتل امنز اشعء ںیم التفت رکان

 

 وسرئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فانیتل امنز اشعء ںیم التفت رکان

 

 وسرئ

     1003    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، یحٌی ب٩ سٌیس، ًسی ب٩ ثابت، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ا٢َ َػ  َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا  ٠َِّیُت ٣َ

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َّیُِتو٪ٔ َػل ئن َواٟز أَ ٓٔیَها بٔاٟتِّ ََِٓقَ َت٤ََة  ٌَ ِٟ  ٥َ ا

ہبیتق، ناکل، ییحی نب دیعس، دعی نب باتب، رباء نب اعزب ےس رفاتی ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز 

 اشعء ادا یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشعء ںیم وسرہ فانیتل التفت رفنایئ۔

 ہبیتق، ناکل، ییحی نب دیعس، دعی نب باتب، رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اشعء یک یلہپ رتعک ںیم وکیسن وسرت زپیھ اجےئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکیسن وسرت زپیھ اجےئاشعء یک یلہپ رتعک ںیم 

     1004    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یزیس ب٩ زریٍ، طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًَازٕٔب أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا بٕٔت 

ٌَٔظأئ  ِٟ أَ فٔی ا َِقَ َٓ ٥َ فٔی َسرَفٕ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ئن َواٟزَّیُِتو٪ٔ َٗ ٔة اِْلُولَی بٔاٟتِّ ٌَ ِٛ  فٔی اٟزَّ

اامسلیع نب دوعسد، سیدی نب زرعی، ہبعش، دعی نب باتب، رباء نب اعزب، ےتہک ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اکی رمہبت رفس ںیم ےھت ہک اشعء یک یلہپ رتعک ںیم وسرہ فانیتل زپیھ۔

 د، سیدی نب زرعی، ہبعش، دعی نب باتب، رباء نب اعزباامسلیع نب دوعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشفع یک دف رتعک وک وطلی رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشفع یک دف رتعک وک وطلی رکان

     1005    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، ابوًو٪، جابزب٩ س٤زة :  راوی

ِوٕ٪  ًَ ثَىٔی أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ُت َجابَٔز ب٩َِ أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َس٤َُزَة   

 ُ ْس أَتَّلُٔس فٔی اِْل ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ ََلةٔ  َّی فٔی اٟؼَّ ِس َطکَاَک ا٨َّٟاُض فٔی ک١ُِّ َطِیٕئ َحً َٗ ٕس  ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ َٟٔش َٗ و٢ُ  ُ٘ یَئِن َي ُٖ فٔی اِْلَُِخَ ََٟیئِن َوأَِحٔذ و

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َتَسیُِت بٔهٔ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٗ ََ َو٣َا آُٟو ٣َا ا ٔ ٩ُّ ب ا٢َ َذاَک اٟوَّ َٗ  ٥َ  ِیهٔ َوَس٠َّ

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبوعؿ، اجربنب رمسة ےس رفاتی ہک رضحت رمع ےن رضحت دعس ےس رفناای ہک اہمتری رہ اکی ابت 

ت دعس افر رہ اکی لمع ےک ابرے ںیم ولگ اکشتی رکےت ںیہ اہیں کت ہک امنز ےک ابرے ںیم یھب۔ )اکشتی رکےت ںیہ( رضح

ںیہن رکات افر ںیم رضحت روسؽ  وک ابمل رکات وہں افر آرخی دف رتعک ںیم رقات ےن رفناای ہک ںیم رشفع یک دف رتعک ںیم رقات



 

 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اابتع ںیم یسک مسق یک وکیئ یمک ںیہن رکات۔ رضحت رمع ےن رفناای ہک اہمترے اسھت یہی امگؿ ےہ۔

 یلع، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبوعؿ، اجربنب رمسة رمعف نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشفع یک دف رتعک وک وطلی رکان

     1006    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤ازب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥ اب٩ ٠ًیة ابوحش٩، زاؤز اٟلائی، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٤ًير، جابزب٩ س٤زة :  راوی

٩ًَِ َزاُوَز ا ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  َة أَبُو ا ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ازُ ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَِبٔس أَِخبََر٧َا َح٤َّ  ٩ًَِ ائٔیِّ  ٕ ٟلَّ َٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ٔ ٠٤َِٟ ا

اُٟوا َواہللٔ ٣َا یُِحٔش٩ُ  َ٘ َٓ ٕس ٨ًَِٔس ٤ًََُز  ٌِ ٔة فٔی َس َٓ ٍَ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ اِلُٜو َٗ ا٢َ َو َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ِّی ٩ًَِ َجابٔز أَُػل َٓ ا أ٧ََا  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ََلَة   اٟؼَّ

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ََ بٔه٥ِٔ َػََلَة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ٩ُّ ب ا٢َ َذاَک اٟوَّ َٗ یَئِن  ُٖ فٔی اِْلَُِخَ ََٟیئِن َوأَِحٔذ ُس فٔی اِْلُو ُٛ ٨ًََِها أَِر  ٦ُ  ٥َ ََل أََِخٔ

 اوبنسح، داؤد ااطلیئ، دبعاکلمل نب ریمع، اجربنب رمسة ےس رفاتی ہک وکہف ےک دنچ رضحات ےن 

 

امحدنب اامسلیع نب اربامیہ انب علی ة

 یک اکشتی شیپ یک افر رعض ایک ہک دخا یک مسق فہ دمعہ رطہقی ےس امنز ادا ںیہن رکےت۔ دعس رضحت رمع یک دختم ںیم رضحت دعس

 افر ےن رفناای ںیم وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز  یسی امنز زپاتھ وہں افر ںیم اس ںیم یسک مسق یک وکیئ وکاتیہ ںیہن رکات

دعب فایل دف رتعک وک رصتخم رکات وہں۔ رمع ےن رفناای ہک مہ وک یھب نیقی ےہ مت ےس ہک  ںیم رشفع یک دف رتعک وک وطلی رکات وہں افر

اہمتری اکشتی ےب اکر ےہ افر فایعق آپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رطہقی ےک اطمقب ےتلچ ںیہ افر تنس وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےک اطمقب لمع رکےت ںیہ۔

 اوبنسح، داؤد ااطلیئ، دبعاکلمل نب ریمع، اجربنب رمسةامحدنب اامسلیع نب :  رافی

 

  اربامیہ انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکی رتعک ںیم دف وسرںیت زپانھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی رتعک ںیم دف وسرںیت زپانھ

     1007    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ِبٔس  ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُٖ ا٨ََّٟوائٔزَ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِّی َْلَِْعٔ ٔن ا٢َ إ َٗ اہللٔ 

إت ث٥َُّ  ٌَ َٛ ًَرِشٔ َر ی٩َ ُسوَرّة فٔی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ًرِٔشٔ َّی اہللُ  أُ بٔه٩َّٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَّٟٔی کَاَ٪ َيِِقَ َد  ا ََٓسَخ١َ ث٥َُّ ََخَ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ أََخَذ بَٔیٔس 

 َ أ َٓ ٨َِٟاُه  َ َشأ َٓ ٤َُة  َ٘ ٠ِ ًَ َِٟی٨َا  ٔ  ِخبََر٧َا بٔه٩َّٔ إ

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، قیقش، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ںیم اؿ امتؾ وسروتں ےس 

فافق وہں ہک اکی دفرسے ےک اشمہب ںیہ افر فہ وسرںیت سیب ںیہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وسروتں وک دس 

زپاھ رکےت ےھت۔ رھپ اوہنں ےن رضحت ب ہمق اک اہھت ڑکپ ایل افر ادنر دالخ وہےئ۔ اس ےک دعب رضحت ب ہمق ابرہ یک  راعکت ںیم

 اجبن ےلکن۔ رضحت قیقش ےن ایبؿ رفناای ہک مہ ےن اؿ ےس درایتف ایک اؿ وسرت ےس قلعتم وت اوہنں ےن ایبؿ رفناای۔

 قیقش، دبعاہلل نب دوعسدااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی رتعک ںیم دف وسرںیت زپانھ

     1008    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ابووائ١ :  راوی

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَبَا َوائ١ٕٔ َي ٌِ

ؼَّ  َٔ ٤ُ ِٟ أُِت ا ًَِبسٔ اہللٔ رَقَ َّی اہللُ َرُج١ْ ٨ًَِٔس  ًَّٟٔی کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُِٓت ا٨ََّٟوائَٔز ا ِس َْعَ َ٘ َٟ  ٔ ز ٌِ َهذِّ اٟظِّ َٛ ا  ا٢َ َهذا َٗ ٕة  ٌَ ِٛ ١َ فٔی َر

ةٕ  ٌَ ِٛ ١ٔ ُسوَرَتئِن ُسوَرَتئِن فٔی َر ؼَّ َٔ ٤ُِٟ ی٩َ ُسوَرّة ٩ِ٣ٔ ا ََٓذََکَ ًرِٔشٔ ُ٪ بَِی٨َُه٩َّ   ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِِقُ

دوعسد، اخدل، ہبعش، رمعف نب رمة، اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےک اسےنم لقن اامسلیع نب 

ایک ہک ںیم ےن لصفم وک )ینعی اس یک امتؾ وسروتں وک ینعی وسرت رجحات ےس ےل رک آرخ کت یک وسرت وک( اکی یہ رتعک ںیم 

دلجی دلجی زپانھ وہایگ افر ںیم اؿ وسروتں وک انشتخ رکات وہں وج ہک اکی التفت ایک اوہنں ےن رفناای ہک ہی وت رعش یک رطح 

دفرسے ےک اشمہب ںیہ۔ نج وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اسھت اشلم رک ےک زپاھ رکےت ےھت۔ اس ےک دعب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس زپاھ رکےت ےھت۔ اوہنں ےن لصفم یک سیب وسرںیت ایبؿ رفناںیئ افر رہ اکی رتعک ںیم دف دف وسرت آپ یلص

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، رمعف نب رمة، اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی رتعک ںیم دف وسرںیت زپانھ

     1009    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ رجاء، ارسائی١، ابوحؼين، یحٌی ب٩ وثاب، ٣َّسوٚ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَجإئ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َّإب  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َوث ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ائٔی١ُ  إرِٔسَ

 َٛ ا  ا٢َ هَذا َ٘ َٓ ٕة  ٌَ ِٛ ١َ فٔی َر ؼَّ َٔ ٤ُِٟ ِی٠ََة ا أُِت ا٠َّٟ ِّی رَقَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ِبٔس اہللٔ َوأََتاُه َرُج١ْ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و َّی ٣ََِّسُ ٩َّٜٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ َل ز ٌِ َهذِّ اٟظِّ

٠َِیهٔ َو  ًَ ١ٔ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ ح٥اہللُ  ؼَّ َٔ ٤ُِٟ ی٩َ ُسوَرّة ٩ِ٣ٔ ا أُ ا٨ََّٟوائَٔز ًرِٔشٔ  َس٥ََّ٠ کَاَ٪ َيِِقَ



 

 

رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب راجء، ارسالیئ، اوبنیصح، ییحی نب فباب، رسمفؼ، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش اؿ 

اکی رتعک ںیم وپری لصفم وسرںیت زپھ دںی اوہنں ےن رفناای یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض رکےن اگل ہک ںیم ےن آج یک رات 

ہک ایک رعش یک رطح ےس مت اڑےت وہےئ ےلچ ےئگ نکیل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت وسرت وک وجڑ رک التفت رفناای 

 رکےت ےھت افر فہ لصفم یک سیب وسرںیت ںیھت ینعی مح ےس ےل رک آرخ رقآؿ رکمی کت۔

 ف نب وصنمر، دبعاہلل نب راجء، ارسالیئ، اوبنیصح، ییحی نب فباب، رسمفؼ، دبعاہلل نب دوعسدرمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرت اک وکیئ ہصح امنز ںیم زپانھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکیئ ہصح امنز ںیم زپانھوسرت اک 

     1010    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلی، خاٟس، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ًباز، رٌٓہ، اب٩ سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ سائب :  راوی

ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ُس ب٩ُِ  ٔلَی اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُه إ ٌَ َٓ ا َر َّ ٕ َحٔسی ًَبَّاز

َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َحرَضِ َٗ ائٔٔب  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٍَ ُس َد٠َ َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ُٗب١ُٔ اِل َّی فٔی  ََٓؼل ِتٔح  َٔ ِٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا

 ٔ ٠َِیه ًَ ا َجاَئ ذَِٔکُ ٣ُوَسی أَِو ًٔیَسی  َّ٤٠ََٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٔ ا ِٓتََتَح َُٔشوَرة ا َٓ  ٔ ٩ًَِ َيَشارٔه ُه٤َا  ٌَ َوَؿ َٓ ٠َِیهٔ  ٌِ ََل٦ أََخَذِتُه َن ٤َا اٟشَّ

 ٍَ َٛ
٠َْة ََفَ ٌِ  َس

، اخدل، انب رججی، دمحم نب ابعد، رہعف، انب ایفسؿ، دبعاہلل نب اسبئ ےس رفاتی ےہ ہک سج دؿ ہکم رکمہم حتف وہا ںیم اس دمحم نب یلع

ر آپ رفز روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہکم رکمہم یک اجبن رخ رفنا رک امنز ادا یک اف

فآہل فملس ےن وجےت ااتر رک ابںیئ اجبن رےھک افر وسرہ ومونمؿ رشفع رفنایئ سپ سج فتق رضحت ومٰیس افر رضحت یلص اہلل ہیلع 



 

 

 ٰیسیع یک ذترکہ رپ ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اھکیسن وہیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع رک ایل۔

  ابعد، رہعف، انب ایفسؿ، دبعاہلل نب اسبئدمحم نب یلع، اخدل، انب رججی، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق دفراؿ امنز ذعاب ایہل ےس قلعتم آتی رکہمی التفت رکے وت اہلل ےس انپہ ناےگن

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فراؿ امنز ذعاب ایہل ےس قلعتم آتی رکہمی التفت رکے وت اہلل ےس انپہ ناےگنسج فتق د

     1011    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی و ًبساٟزح٩٤ واب٩ ابوًسی، طٌبہ، س٠امی٪، سٌس ب٩ ًِیسة، ٣شتورزب٩ اح٨ٕ، حذئہ :  راوی

ُس  ٔس  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َس  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َواب٩ُِ أَبٔی  ًَ ث٨ََا َیِحٌَی َو ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ب٩ِٔ ًَُِِیَسَة ب٩ُِ 

ٔلَی َج٨ِٔب ا٨َّٟٔيیِّ  َّی إ َُّه َػل َة أ٧َ َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ ٔػ٠ََة ب٩ِٔ ُزََفَ   ٕٔ ٔ ب٩ِٔ اِْلَِح٨َ ٤ُِِٟشَتِورٔز أَ  ٩ًَِ ا َِقَ َٓ ِی٠َّة  َٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 ُٛ و٢ُ فٔی ُر ُ٘ ًَا َوکَاَ٪ َي َس َٓ  َٕ َٗ َذ َوإَٔذا ٣َزَّ بٔکیَةٔ َرِح٤َٕة َو وَّ ٌَ ََ َٕ َو َٗ ًََذإب َو کَاَ٪ إَٔذا ٣َزَّ بٔکیَٔة  ٔوی٥ٔ َوفٔی َٓ ٌَ ِٟ َِّی ا ؤًهٔ ُسِبَحاَ٪ َرب

 ًِ َ َِّی اِْل ٔ ُسِبَحاَ٪ َرب  لَیُسُحوزٔه

دمحم نب اشبر، ییحی ف دبعارلنمح فانب اوبدعی، ہبعش، امیلسؿ، دعس نب دیبعة، وتسمردنب افنح، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

اکی رات رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ڑھکے وہ رک امنز ادا یک وت داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقآؿ 

رفناےت ںیہ سپ سج فتق ذعاب ایہل ےس قلعتم آتی رکہمی آیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رک اجےت افر رکمی یک التفت 
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 افر دخافدن دقفس یک انپہ ناےتگن افر سج فتق آتی رتمح انزؽ وہیت وت رک اجےت افر داع ناےتگن افر دفراؿ روکع 
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 زپےتھ۔دجسے ںیم 
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 دمحم نب اشبر، ییحی ف دبعارلنمح فانب اوبدعی، ہبعش، امیلسؿ، دعس نب دیبعة، وتسمردنب افنح، ذحہفی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتمح یک آتی زپےنھ رپ رتمح یک داع رکان

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی امنز :   ابب

 رتمح یک آتی زپےنھ رپ رتمح یک داع رکان

     1012    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ آز٦، حٔؽ ب٩ ُیاث، اٌَٟلء ب٩ ٣شیب، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ك٠حہ ب٩ یزیس، حذئہ و ا٤ًع، سٌس ب٩  :  راوی

 ب٩ زَف، حذئہ ًِیسة، ٣شتورز ب٩ اح٨ٕ، ػ٠ة

 َ ٩ًَِ ك ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ ٤َُِٟشیَّٔب  ََلٔئ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث  ِٔ ٩ًَِ َح ُس ب٩ُِ آَز٦َ  َة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٠َِحَة ب٩ِٔ یَزٔیَس 

 ٕٔ ٔ ب٩ِٔ اِْلَِح٨َ ٤ُِِٟشَتِورٔز ٩ًَِ ا ٔس ب٩ِٔ ًَُِِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٤ًَِٔع  َ ٠َِیهٔ َواِْل ًَ َّی اہللُ  َة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ ٔػ٠ََة ب٩ِٔ ُزََفَ 

ٕة ََل ی٤َُزُّ بٔکَیٔة َرِح٤َٕة إَٔلَّ َسأ٢ََ َوََل بٔکیَ  ٌَ ِٛ َة َوآ٢َ ٤ًِٔزَاَ٪ َوا٨َِّٟشاَئ فٔی َر َِٟبَِقَ أَ ا ٥َ رَقَ ًََذإب إَٔلَّ اِسَتَحاَر َوَس٠َّ  ةٔ 

 دمحم نب آدؾ، ب ص نب ،ثا

 

ث، االعلء نب بیسم، رمعف نب رمة، ہحلط نب سیدی، ذحہفی ف اشمع، دعس نب دیبعة، وتسمرد نب افنح، صلة

نب زرف، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ رقبہ افر وسرہ آؽ رمعاؿ افر وسرہ اسنء اکی 

فت رفناےت وت اہلل اعتیل ےس رتمح ناےتگن افر سج فتق آتی ذعاب التفت رتعک ںیم التفت رفنایئ سج فتق رتمح یک آتی الت

 رفناےت وت اس )اہلل زعفلج( یک انپہ ناےتگن۔

دمحم نب آدؾ، ب ص نب ،ثاث، االعلء نب بیسم، رمعف نب رمة، ہحلط نب سیدی، ذحہفی ف اشمع، دعس نب دیبعة، وتسمرد نب  :  رافی

 نب زرف، ذحہفی

 

 افنح، صلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکی یہ آتی رکہمی وک دعتمد رمہبت التفت رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی یہ آتی رکہمی وک دعتمد رمہبت التفت رکان

     1013    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٧وح ب٩ حِیب، یحٌی ب٩ سٌیس اٟ٘لا٪، ٗسا٣ة ب٩ ًبساہلل، جَّسة ب٨ت زجاجة، ابوذر :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ  َُٗسا٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ةُ ب٨ُِٔت أَِخبََر٧َا ٧ُوُح ب٩ُِ َحِٔیٕب  ثَِتىٔی َجَِّسَ ا٢َ َحسَّ َٗ   

َّی إَٔذا أَِػَبَح بٔکیَ  ٥َ َحً ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَبَا َذٓرٕ َي ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ َُّه٥ِ َزَجاَجَة  إ٧ٔ َٓ بُِه٥ِ  ذِّ ٌَ َُ ٕة َواِْلیَُة إِٔ٪ 

ٜٔی٥ُ  َِٟح زٔیزُ ا ٌَ ِٟ ََ أ٧ََِت ا َّ إ٧ٔ َٓ ُه٥ِ  َٟ رٔفِ  ِِ ََ  ًَٔبازَُک َوإِٔ٪ 

، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ونح نب بیبح، 

 

 نب دبع اہلل، رسجة تنب داجح ة

 

ییحی نب دیعس ااطقلؿ، دقامة

فآہل فملس امنز ںیم ڑھکے وہ ےئگ افر اکی آتی رکہمی ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حبص رک دی )ینعی حبص وہےن کت آپ یلص 

ہمی التفت رفناےت رےہ( افر فہ آتی رکہمی ہی یھت ینعی اے دخا ارگ وت دنبفں رپ ذعاب انزؽ رک اہلل ہیلع فآہل فملس اکی یہ آتی رک

دے وت فہ ریتے دنبے ںیہ افر ارگ وت رفغمت رفنا دے وت وت البہبش اغبل افر تمکح فاال ےہ۔ )فاحض رےہ ہک ذموکرہ ابال آتی رکہمی 

 (ںیم رعض رکںی ےگ رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ایقتم یک دؿ ابراگہ دخافدنی

، اوبذر :  رافی

 

 نب دبعاہلل، رسجة تنب داجح ة

 

 ونح نب بیبح، ییحی نب دیعس ااطقلؿ، دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آتی رکہمی یک ریسفت

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 یک ریسفت آتی رکہمی

     1014    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤سب٩ ٨٣یٍ و يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ اٟسورقی، ہظی٥، ابوَرش، جٌرفب٩ ابووحظیة، اب٩ ایاض، سٌیس ب٩ جبير،  :  راوی

 ًبساہلل اب٩ ًباض

وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٍٕ َوَي َة َوهَُو  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔی رَفُ ب٩ُِ أَبٔی َوِحٔظیَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو َرِٔشٕ َج ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا هَُظِی٥ْ  اََل َحسَّ َٗ ِوَرقٔیُّ  اٟسَّ

ََ َوََل تَُد  ٔ زَّ َوَج١َّ َوََل َتِحَهزِ ََٔؼََلت ًَ ِؤٟهٔ  َٗ ًَبَّإض فٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َ اب٩ُِ إَٔیإض  ا٢َ ٧ َٗ َِٟت َوَرُسو٢ُ آِٔت بَٔها  زَ

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٍَ َػِوَتهُ َو َٓ َّی بٔأَِػَحابٔهٔ َر َٓکَاَ٪ إَٔذا َػل ٕٕ ب٤َََّٜٔة  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُِدَت ًَ َّی اہللُ  آٔ٪ َوکَاَ٪  اہللٔ َػل ُِِٟقِ ٍٕ َیِحَهزُ بٔا ٨٣َٔی

َٟهُ  آَ٪ َو٩ِ٣َ أ٧َِزَ ُِِٟقِ وا َػِوَتُه َسبُّوا ا ٌُ وَ٪ إَٔذا َس٤ٔ ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ٥َ َوََل  ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  زَّ َوَج١َّ ٨َِٟٔٔیِّهٔ َػل ًَ ا٢َ اہللُ  َ٘ َٓ َو٩ِ٣َ َجاَئ بٔهٔ 

 ٔ ٩ًَِ أَِػَحاب آَ٪ َوََل تَُدآِٔت بَٔها  ُِِٟقِ َیُشبُّوا ا َٓ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ٍَ ا َیِش٤َ َٓ  ََ ٔ ائَت ََ أَِی َِٔٔقَ ٔ ّٔ َتِحَهزِ ََٔؼََلت وا َوابَِت ٌُ َََٓل َيِش٤َ بَيَِن  ََ 

ََ َسِٔیَّل  ٔ  َذٟ

، انب اایس، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ےس اس 

 

ی ة

 

ش
ح
ادمحنب عینم ف وقعیب نب اربامیہ ادلفریق، میشہ، اوبرشب، رفعجنب اوبف

ہم آتی رکہمی یک ریسفت ںیم رفاتی ےہ ہک سج فتق ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکم

ںیم رفوپش ےھت۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اةحب ےک ارماہ امنز ادا رفناےت ےھت وت رقآؿ رکمی دنلب آفاز ےس 

التفت رفناےت افر سج فتق الہ رشک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ےتنس وت وعنذ ابہلل رقآؿ رکمی وک ربا ےتہک افر سج ذات 

ناای افر وج رقآؿ رکمی ےل رک احرض وہےئ )ربجالیئ ( اس وک یھب ربا الھب ےتہک اس رپ دخافدن دقفس ےن اےنپ ےن رقآؿ رکمی انزؽ رف

ماغیؾ الےن فاولں ےس اراشد رفناای مت اینت آفاز ںیم ےن اکپرف۔ بلطم ہی ےہ ہک مت رقآؿ رکمی تہب زایدہ آفاز ےس ہن زپوھ۔ ااسی ہن وہ 

رقآؿ رکمی وک ربا ہہک دںی افر ہن تہب زایدہ آہتسہ ےس رقآؿ رکمی زپوھ ہک اہمترے اسیھت ہن ہک رشمنیک رقآؿ رکمی نس ںیل افر 

 نس ںیکس ہکلب مت درایمؿ درایمؿ اک راہتس اایتخر رکف۔ فہ راہتس ہی ےہ ہک اہمترے اسیھت نس ںیل افر ابرہ فاےل اکرف ہن ںینس۔

، انب اایس، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعسادمحنب عینم ف وقعیب نب اربامیہ ادلفریق، میشہ،  :  رافی

 

ی ة

 

ش
ح
 اوبرشب، رفعجنب اوبف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 آتی رکہمی یک ریسفت

     1015    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ا٤ًع، جٌرفب٩ ایاض، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ جُ  ٩ًَِ َس رَفٔ ب٩ِٔ إٔیَإض  ٌِ ٩ًَِ َج ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  بَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ا٢َ َبيِر َٗ إض 

وا َػِوتَ  ٌُ وَ٪ إَٔذا َس٤ٔ ُٛ ٤ُِٟرِشٔ آٔ٪ َوکَاَ٪ ا ُِِٟقِ ٍُ َػِوَتُه بٔا َٓ ٥َ َیزِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  آَ٪ َو٩ِ٣َ َجاَئ بٔهٔ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُِِٟقِ هُ َسبُّوا ا

ُِِٟقِ  ُٔٔف َػِوَتُه بٔا ٥َ َیِد ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل زَّ َوَج١َّ َوََل َتِحَهزِ َٓ ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ُه أَِػَحابُُه  ٌُ آٔ٪ ٣َا کَاَ٪ َيِش٤َ

ََ َسِٔیَّل  ٔ ّٔ بَيَِن ذَٟ ََ َوََل تَُدآِٔت بَٔها َوابَِت ٔ  ََٔؼََلت

، رجری، اشمع، رفعجنب اایس، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص

 

 اہلل ہیلع دمحم نب دقامة

فآہل فملس دنلب آفاز ےس رقآؿ رکمی التفت رفناےت افر سج فتق الہ رشک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ےتنس وت فہ ولگ 

رقآؿ رکمی وک ربا ےتہک افر وج صخش رقآؿ رکمی ےل رک آای ےہ اس وک یھب ربا ےتہک اس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقآؿ رکمی 

آفاز ےس زپےنھ ےگل اس دقر آہتسہ ےس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ںویں وک یھب ہن انسیئ دے ےکس اس رپ دخافدن  وک یکلہ

 دقفس ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفنایئ۔

، رجری، اشمع، رفعجنب اایس، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقآؿ رکمی وک دنلب آفاز ےس التفت رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقآؿ رکمی وک دنلب آفاز ےس التفت رکان



 

 

     1016    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ اٟسورقی، وٛیٍ، ٣شٌز، ابواٌَٟلء، یحٌی ب٩ جٌسة، ا٦ ہانیيٌ٘وب ب٩  :  راوی

٩ًَِ یَحِ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ِوَرقٔیُّ  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أ٦ُِّ هَا٧ٕٔئ أَِخبََر٧َا َي َسَة  ٌِ ٌَی ب٩ِٔ َج

ائَةَ  ٍُ رٔقَ ٨ُِت أَِس٤َ ُٛ َِٟت  ا ِٔی َٗ ی ًَلَی َْعٔ ٥َ َوأ٧ََا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

وقعیب نب اربامیہ ادلفریق، فعیک، رعسم، اوباالعلء، ییحی نب دعجة، اؾ اہین ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 یت یھت۔وک )دجسم ںیم( یتنس یھت افر ںیم اینپ تھچ ےک افرپ وہ فآہل فملس یک رقات

 وقعیب نب اربامیہ ادلفریق، فعیک، رعسم، اوباالعلء، ییحی نب دعجة، اؾ اہین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنلب آفاز ےس رقآؿ رکمی زپانھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےس رقآؿ رکمی زپانھدنلب آفاز 

     1017    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، جزیز ب٩ حاز٦، ابوٗتازہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ َٕ کَا٧َِت أَِخبََر٧َا  ِی َٛ ُِٟت أََنّشا  َ ا٢َ َسأ َٗ َتاَزَة  َٗ

ا ا٢َ کَاَ٪ ی٤َُسُّ َػِوَتهُ ٣َسا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ائَُة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  رٔقَ

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، رجری نب احزؾ، اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی 

 اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطہقی ےس التفت رقآؿ رفناای رکےت ےھت؟ وت اوہنں ےن وجاب ںیم رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلص



 

 

 آفاز چنیھک رک التفت رفناےت ےھت۔

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، رجری نب احزؾ، اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقآؿ رکمی دمعہ آفاز ےس التفت رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقآؿ رکمی دمعہ آفاز ےس التفت رکان

     1018    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوسحة، بزاء ب٩ ًازبًلی ب٩ ححز، جزیز، ا٤ًع، ك٠حہ ب٩ ٣َرٖ،  :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ٣ََُرِّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ِٟبََرأئ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ا ِوَسَحَة  ًَ  ب٩ِٔ 

٥َ َز  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  آَ٪ بٔأَِػَوات٥ُِٜٔ َٗ ُِِٟقِ  ی٨ُِّوا ا

، رباء نب اعزب ےتہک ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

ة
ح 
ش
یلع نب رجح، رجری، اشمع، ہحلط نب رصمػ، دبعارلنمح نب وع

 فملس ےن رفناای رقآؿ وک اینپ آفازفں ےس زمنی رکف۔

، رباء نب اعزبیلع نب رجح، رجری، اشمع، ہحلط نب رصمػ، دبعارلنمح  :  رافی

 

ة
ح 
ش
 نب وع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقآؿ رکمی دمعہ آفاز ےس التفت رکان



 

 

     1019    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، طٌبہ، ك٠حہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوسحة، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ِبٔس اٟزَّ  ًَ  ٩ًَِ ثَىٔی ك٠ََِحُة  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ِٟبََرأئ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ا ِوَسَحَة  ًَ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ًَازٕٔب  ٨ُِت َنٔشیُت هَ ب٩ِٔ  ُٛ ِوَسَحَة  ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ آَ٪ بٔأَِػَوات٥ُِٜٔ  ُِِٟقِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َزی٨ُِّوا ا ًَ َّی اہللُ  ٔ ُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔذه

اُک ب٩ُِ ٣ُزَاح٥ٕٔ  حَّ َـّ ٧ٔیهٔ اٟ َ
َّی َذَکَّ آَ٪ َحً ُِِٟقِ  َزی٨ُِّوا ا

، رباء نب اعزب ےس رفاتی ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 

ة
ح 
ش
رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، ہحلط، دبعارلنمح نب وع

رفناای مت ولگ رقآؿ رکمی وک اینپ )دمعہ( آفاز ےس زتنی دف۔ انب وعہجس ےن رفناای ںیم اس ابت وک وھبؽ ایگ اھت وت ھجم وک ہی ابت انب 

 دالیئ۔زمامح ےن اید 

، رباء نب اعزب :  رافی

 

ة
ح 
ش
 رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، ہحلط، دبعارلنمح نب وع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقآؿ رکمی دمعہ آفاز ےس التفت رکان

     1020    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ز٧بور٣کی، اب٩ ابوحاز٦، یزیس ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِّیُّ  ٤َِٟک ُس ب٩ُِ ُز٧ِبُوٕر ا ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

 ٔ و٢ُ ٣َا أَذَٔ٪ اہللُ َٟٔظِیٕئ ٣َا أَذ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّهُ َس٤ٔ َّی أَبٔی هَُزیَِزَة أ٧َ ى َِ ِؤت َیَت َ٪ ٨َٟٔٔيٓیٕ َحَش٩ٔ اٟؼَّ

آٔ٪ یَِحَهزُ بٔهٔ  ُِِٟقِ  بٔا

 نب زوبنریکم، انب اوباحزؾ، سیدی نب دبع اہلل، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم



 

 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک دخافدن دقفس یسک یئ وک اس رطہقی ےس ںیہن اتنس ہک سج رطہقی ےس رقآؿ رکمی وک اتنس ےہ 

 ہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ ابمرک ےس وج ہک دمعہ آفاز ےس رقآؿ رکمی یک التفت رکے۔رضحت روسؽ رکمی یلص ا

 دمحم نب زوبنریکم، انب اوباحزؾ، سیدی نب دبعاہلل، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقآؿ رکمی دمعہ آفاز ےس التفت رکان

     1021    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ ٣َا أَذَٔ٪ أَِخبََر٧َا  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة 

آ٪ٔ  ُِِٟقِ َّی بٔا ى َِ ىٔی أََذ٧َُه ٨َٟٔٔيٓیٕ یََت ٌِ َّ َوَج١َّ َٟٔظِیٕئ َي ًَز  اہللُ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہلل اعتیل یسک زیچ وک اس رطح ںیہن  ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ، ےتہک ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص

 ےتنس سج رطح یسک ایھچ آفاز فاےل یبن یک زابؿ ےس رقآؿ ےتنس ںیہ۔

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقآؿ رکمی دمعہ آفاز ےس التفت رکان

     1022    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

َِٟحارٔٔث أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَهإب أَِخبَرَ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  ُه أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة أَِخبََرُه أَ٪َّ أَبَا أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ

 ٍَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َس٤ٔ ًَ َّی اہللُ  ثَُه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ آ٢ٔ َزاُوَز هَُزیَِزَة َحسَّ ِس أُوتَٔی ٣ٔز٣َِاّرا ٩ِ٣ٔ ٣َزَا٣ٔير َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ائََة أَبٔی ٣ُوَسی  رٔقَ

ََل٦  ٠ًََِیهٔ اٟشَّ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

  رفناای ہک مت وک رضحت داؤد ہیلع االسلؾ اک  ہجہ اطع رفناای ایگ ےہ۔ینس وت فآہل فملس ےن رضحت اوب ومٰیس یک رقات

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ااحدثی امنز رشفع رکےن ےس :   ابب

 رقآؿ رکمی دمعہ آفاز ےس التفت رکان

     1023    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟحبار ب٩ اٌَٟلء ب٩ ًبساٟحبار، سٔیا٪، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َِٟحبَّارٔ  ًَِبسٔ ا ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ِبُس ا ًَ َّی أَِخبََر٧َا  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس

ََل٦ ٠ًََِیهٔ اٟشَّ ٔ آ٢ٔ َزاُوَز  ِس أُوتَٔی َهَذا ٩ِ٣ٔ ٣َزَا٣ٔير َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ائََة أَبٔی ٣ُوَسی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ رٔقَ  اہللُ 

ؿ، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر، ایفس

ےن اکی رمہبت رضحت اوب ومٰیس ارعشی یک التفت رقآؿ یک آفاز ینس وت اراشد رفناای ہک مت وک رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک اخدناؿ یک 

 ت داؤد اسیج ےہ۔اکی ابرسنی اطع یک یئگ ےہ ینعی اہمترا االگ افر  ہجہ رضح



 

 

 دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقآؿ رکمی دمعہ آفاز ےس التفت رکان

     1024    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

٩ًَِ ُْعِ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٍَ َو أَِخبََر٧َا إِٔسَح َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َة 

ِس أُوتَٔی َهَذا ٣ٔز٣َِاّرا ٩ِ٣ٔ ٣َزَا٣ٔ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ائََة أَبٔی ٣ُوَسی  ٥َ رٔقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََل٦َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ًََِیهٔ اٟشَّ ٔ آ٢ٔ َزاُوَز   ير

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس 

 رضحت اوب ومٰیس ارعشی یک التفت رقآؿ رکمی ینس وت اراشد رفناای ہک اؿ وک رضحت داؤد یک اکی ابرسنی یلم ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقآؿ رکمی دمعہ آفاز ےس التفت رکان

     1025    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًِیساہلل ب٩ ابو٠٣یٜة، يٌلی ب٩ ٠٤٣َٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس،  :  راوی



 

 

َٜةَ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی  ٩ًَِ ٕس  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َُّه َسأ٢ََ أ٦َُّ  أَِخبََر٧َا  َٕ أ٧َ لَی ب٩ِٔ ٠َ٤ِ٣َ ٌِ ٩ًَِ َي

ائَةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٩ًَِ رٔقَ ٌَ َس٤َ٠ََة  إَٔذا هَٔی َت٨ِ َٓ ائََتُه  َتِت رٔقَ ٌَ َِٟت ٣َا َل٥ُِٜ َوَػََلَتُه ث٥َُّ َن ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوَػََلتٔهٔ  ًَ َّی اہللُ  ُت  َػل

ا ّٓ ا رَحِ ّٓ ّة رَحِ َ َّسَّ َٔ ائَّة ٣ُ  رٔقَ

ملک ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن
م

، یلعی نب 

 

ی کة
 رضحت اؾ ہملس ےس رضحت روسؽ ہبیتق، ثیل نب دعس، دبعاہلل نب دیبع اہلل نب اوبمل

ایک۔ اوہنں ےن رفناای ہک مت وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک التفت افر امنز ےک قلعتم درایتف

یھت افر اکی اکی رک ابلکل اصػ  وک ہک فہ رقات ےس ایک قلعت ےہ؟ رھپ اوہنں ےن ایبؿ رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقات

 ےک رہ اکی رحػ دحیلعہ ولعمؾ وہات اھت۔

ملک :  رافی
م

، یلعی نب 

 

ی کة
 ہبیتق، ثیل نب دعس، دبعاہلل نب دیبعاہلل نب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبتق روکع ریبکت رپانھ

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز  :   ابب

 وبتق روکع ریبکت رپانھ

     1026    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یو٧ص، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  ا

ََّر ث٥َُّ یُ  ب َٛ ٤َُِِٟٜتوبَٔة  ََلةٔ ا ٔلَی اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة کَاَ٪ إَٔذا  ًَلَی ا ُه ٣َزَِواُ٪  َٔ إَٔذاهَُزیَِزَة حٔيَن اِسَتِد٠َ َٓ  ٍُ َٛ ِّرُ حٔيَن َیزِ ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ  َٜب َٓ َر

 ِّ َٜب ِّرُ حٔيَن یَِهؤی َسأجّسا ث٥َُّ یُ َٜب َِٟح٤ُِس ث٥َُّ یُ ََ ا َٟ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه َرب٨ََّا َو ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔة  ٌَ ِٛ َس اٟزَّ ٌِ ََ ٨َِتئِن  َِّ و٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟ ُ٘ رُ حٔيَن َي

 َٓ ٔضَی َػََلَتُه  ِ٘ َّی َي ََ َحً ٔ ١ََِ َذٟ ١ُ ٣ٔ ٌَ ِٔ ٔس َي َظهُّ ٔسی اٟتَّ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ًَلَی أَه١ِٔ ا َب١َ  ِٗ ٥َ أَ َضی َػََلَتُه َوَس٠َّ َٗ إَٔذا 



 

 

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِّی َْلَِطَبُه٥ُِٜ َػََلّة بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔن ٔ إ  بَٔیٔسه

ےہ ہک سج فتق اوبرہریہ وک دمہنی ںیم رمفاؿ وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی 

ےن ہفیلخ رقمر ایک وت فہ سج فتق امنز رفض ےک فاےطس ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک رھپ روکع رفناےت فتق ریبکت رفناےت رھپ سج فتق 

ْد ُ زپےتھ رھپ ریبکت ےتہک
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۔ سج فتق آپ دجسے ےک فاےطس ک ک اجےت رھپ سج روکع ےس رس ااھٹےت وت 

فتق دف رتعک ےک دعب دہشت زپھ رک اھٹ اجےت وت ریبکت ےتہک افر اس رطہقی ےس فہ وپری امنز ںیم رکےت رھپ سج فتق امنز ےس 

ریمی اجؿ ےہ  رفاتغ وہیئگ افر السؾ ریھپا وت ولوگں یک اجبن اخمبط وہےئ افر رفناای ہک اس ذات یک مسق سج ہک سج ےک ہضبق ںیم

ںیم مت بس ےس زایدہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زایدہ اشمہب وہں امنز زپےنھ ےک اابتعر ےس۔ )ینعی ریمی امنز 

 (رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےس زایدہ اشمہب ےہ

 نب دبعارلنمحوسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اوبہملس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبتق روکع اکونں کت اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق روکع اکونں کت اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

     1027    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، سٌیس، ٗتازہ، نَر ب٩ ًاػ٥ ٟیَی، ٣اَٟ ب٩ حویزث :  راوی

 َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ُِٟحَویِزٔٔث  َٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَأػ٥ٕ ا٠َِّٟیَٔیِّ  ٩ًَِ َنَِرٔ ب٩ِٔ  َتاَزَة 

 ِ ٍَ َرأ َٓ ٍَ َوإَٔذا َر َٛ ََّر َوإَٔذا َر ب َٛ ٍُ یََسیِهٔ إَٔذا  َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیزِ َّی اہللُ  ََ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َتا َُفُو َِ َّی ب٠ََ َٔ َحً و ُٛ
 أُذ٧َُِیهٔ َسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ

یلع نب رجح، اامسلیع، دیعس، اتقدہ، رصن نب اعا  یثیل، ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 



 

 

فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دفونں اہھت ااھٹےت سج فتق ریبکت رفناےت افر سج فتق روکع رفناےت افر روکع 

 اھٹےت دفونں اکؿ یک ول کت۔ےس رس ا

 یلع نب رجح، اامسلیع، دیعس، اتقدہ، رصن نب اعا  یثیل، ناکل نب وحریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں ومڈنوھں کت اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

 قلعتم ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس  :   ابب

 دفونں ومڈنوھں کت اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

     1028    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ إَٔذا  أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ

 َٔ و ُٛ
ٍَ َرأَِسهُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٍَ َوإَٔذا َر َٛ َِِٜٔیهٔ َوإَٔذا َر َّی یَُحاذَٔی ٨ِ٣َ ٍُ یََسیِهٔ َحً َٓ ََلَة َیزِ ِٓتََتَح اٟؼَّ  ا

ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز رشفع رفناےت وت دفونں اہھت ااھٹےت ومڈنوھں کت افر ایس رطہقی ےس سج فتق روکع رفناےت افر 

 روکع ےس رس ااھٹےت۔

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومڈنوھں کت اہھت ہن ااھٹان



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومڈنوھں کت اہھت ہن ااھٹان

     1029    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣بارک، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوزسویس ب٩ نَر،  :  راوی

ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٔ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز  ٩ًَِ

 ًَ ا٩ًَِ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٥ِ ََٔؼََلةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ ا٢َ أَََل أُِخبٔرُ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٥َِٟ ٠ِ ٢َ ٣َزَّةٕ ث٥َُّ  ٍَ یََسیِهٔ أَوَّ َٓ ٦َ ََفَ

ٌِٔس   ُي

، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ایفسؿ، اعا  نب بیلک، دبعارلنمح نب اوسد، ب ہمق

ےن رفناای ایک ںیم مت وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک ابرے ںیم ہن التب دفں رھپ فہ ڑھکے وہےئ اوہنں ےن 

 دفونں اہھت ااھٹےئ یلہپ رمہبت ںیم )ینعی سج فتق امنز رشفع یک( رھپ اہھت ہن ااھٹےئ

 رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ایفسؿ، اعا  نب بیلک، دبعارلنمح نب اوسد، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسدوسدی نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روکع ںیم تشپ ربارب رانھک

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربارب رانھکروکع ںیم تشپ 

     1030    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٓـی١، ا٤ًع، ٤ًارة ب٩ ٤ًير، ابو٤ٌ٣ز، ابو٣شٌوز :  راوی



 

 

 ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ِی١ُ  ـَ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش

 ٔ ُحوز َٔ َواٟشُّ و ُٛ
٥َ ََل تُِحزُٔئ َػََلْة ََل ُي٘ٔی٥ُ اٟزَُّج١ُ ٓٔیَها ُػ٠َِبهُ فٔی اٟزُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہبیتق، لیضف، اشمع، امعرة نب ریمع، اوبرمعم، اوبدوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 اس صخش یک امنز ںیہن وہیت وج اینپ تشپ وک ربارب ہن رکے روکع افر دجسہ ںیم۔

 ہبیتق، لیضف، اشمع، امعرة نب ریمع، اوبرمعم، اوبدوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سک رطہقی ےس روکع ایک اجےئ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک رطہقی ےس روکع ایک اجےئ؟

     1031    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، سٌیس ب٩ ابوْعوبة و ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

ازُ ب٩ُِ َس٠َ أَِخبََر٧َا  وبََة َوَح٤َّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َْعُ ٩ًَِ َس ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٤ََة 

ُحو َٔ َواٟشُّ و ُٛ
ًَِتٔسُٟوا فٔی اٟزُّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٟک٠َِٔب ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَِیهٔ کَا ٥ِ ذَٔرا ُٛ ٔ َوََل یَِبُشِم أََحُس  ز

 ف امحدنب ہملس، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

ة
ی 
وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، دیعس نب اوبرعف

ں ںیم ےس وکیئ صخش دفونں اہوھتں وک فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ دیسےھ افر کیھٹ وہ اجؤ۔ روکع افر دجسہ ںیم افر مت ولوگ

 ےتک یک رطح ےس روکع افر وجسد ںیم ہن الیھپےئ۔

 ف امحدنب ہملس، اتقدہ، اسن :  رافی

 

ة
ی 
 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، دیعس نب اوبرعف



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک رطہقی ےس روکع ایک اجےئ؟

     1032    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟسب٩ حارث، طٌبہ، س٠امی٪، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ و اسوز :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ُث  ُت إٔبَِزاهٔی٥َ یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َِٟحارٔٔث  َخأُٟس ب٩ُِ ا

أ٣ََّ  َٓ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ُِٗا َن َّی َهُؤََلٔئ  ا٢َ أََػل َ٘ َٓ ِبٔس اہللٔ فٔی بَِیتٔهٔ  ًَ  ٍَ َُّه٤َا کَا٧َا ٣َ ٔ أ٧َ ٤ََة َواِْلَِسَوز َ٘ ٠ِ ًَ ٔ يِر َِ ا٦َ بَِی٨َُه٤َا َٔ َٗ ا٣َٕة  ُه٤َا َو َٗ ٔ أََذإ٪ َوََل إ

َِٟیرِفٔ  ٥ِ َو ُٛ ٥ُِٜ أََحُس ٠َِیُؤ٣َّ َٓ  ََ ٔ ثََر ٩ِ٣ٔ َذٟ ِٛ ٨ُِت٥ِ أَ ُٛ ََٜذا َوإَٔذا  وا َه ٌُ َٓاِػ٨َ ٨ُِت٥ِ ثَََلثَّة  ُٛ ا٢َ إَٔذا  ٤ََّا أ٧َُِوزُ َٗ َٜأ٧َ َٓ ِدَذیِهٔ  َٓ ًَلَی  ِیهٔ  َّٔ َٛ ِغ 

َّی اہللُ  ٍٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ٖٔ أََػاب ٔلَی اِختََٔل ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ   

اامسلیع نب دوعسد، اخدلنب احرث، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، ب ہمق ف اوسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ دفونں دبعاہلل نب دوعسد ےک ارماہ 

نب  اؿ ےک اکمؿ ںیم ےھت۔ اوہنں ےن رفناای ہک ایک ہی ولگ امنز ےس افرغ وہ ےکچ ںیہ۔ مہ ولوگں ےن رعض ایک یج اہں۔ رھپ دبعاہلل

دوعسد ےن اناتم رفنایئ افر مہ دفونں ےک درایمؿ ںیم ڑھکے وہےئگ۔ ہن وت اذاؿ زپیھ افر ہن ااقتم افر رفناای سج فتق مت نیت 

آدیم وہں وت مت ایس رطح ےس رکف )بلطم ہی ےہ ہک اناؾ درایمؿ ںیم ڑھکا وہ افر دفونں دتقمی داںیئ افر ابںیئ ڑھکے وہں( افر 

ی وہں وت اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش اناتم رکے افر اچےیہ ہک اینپ دفونں ویلیھتہں وک اھچبےئ اینپ سج فتق نیت ےس زایدہ دتقم

 راونں رپ۔ وگای ہک ںیم دھکی راہ وہں روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اویلگنں ےک االتخػ وک۔

 اوسداامسلیع نب دوعسد، اخدلنب احرث، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، ب ہمق ف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 سک رطہقی ےس روکع ایک اجےئ؟

     1033    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ اب٩ ًبساہلل، ٤ًزو، اب٩ ابی ٗیص، زبيرب٩ ًسی، ابزاہی٥، اسوز و ٤٘٠ًہاح٤سب٩ سٌیسربایط،  :  راوی

 ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اٟزُّبَایٔطُّ  ٔ أَِخبََرنٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٩ًَِ اٟزُّبَيِر ِیٕص  َٗ ٤ِْزو َوهَُو اب٩ُِ أَبٔی 

 ًَ اب٩ِٔ  َ٘ َٓ وزٕ فٔی بَِیتٔهٔ  ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٍَ اََل َػ٠َِّی٨َا ٣َ َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٔ َو ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ًَلَی ٔسٓیٕ  ٨َا أَیِٔسَی٨َا  ٌِ َوَؿ َٓ ٦َ بَِی٨َ٨َا 

ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػ  َٗ ٨ٌَٔا َو َٕ بَيَِن أََػأَ َٟ َدا َٓ ًََها  ٨َزَ َٓ ٨َِٔا  َٛ ٠ُهُ ُر ٌَ ِٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ   ل

ادمحنب دیعسرابیط، دبعارلنمح انب دبع اہلل، رمعف، انب ایب سیق، زریبنب دعی، اربامیہ، اوسد ف ب ہمق ےس رفاتی ےہ ہک دفونں 

ؿ ںیم ڑھکے وہےئگ وت رضحات ےن رفناای مہ ولوگں ےن دبعاہلل نب دوعسد ےک ارماہ امنز ادا یک اؿ ےک اکمؿ ںیم افر فہ امہرے درایم

 افر اویلگنں وک اکی دفرسے ںیم دالخ 

 

مہ ولوگں ےن دفونں اہوھتں وک ونٹھگں رپ راھک۔ اوہنں ےن امہرے اہھت فاہں ےس ااھٹ دی 

 رکدای افر رفناای ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 یط، دبعارلنمح انب دبعاہلل، رمعف، انب ایب سیق، زریبنب دعی، اربامیہ، اوسد ف ب ہمقادمحنب دیعسراب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک رطہقی ےس روکع ایک اجےئ؟

     1034    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٧وح ب٩ حِیب، اب٩ ازریص، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   ٩ًَِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  أَِخبََر٧َا ٧ُوُح ب٩ُِ َحِٔیٕب   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  ٔ اِْلَِسَوز



 

 

 ٍَ َٛ ا أََراَز أَِ٪ َیزِ َّ٤٠َ َٓ ََّر  َٜب َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ََلَة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟؼَّ َّی اہللُ  ٨َ٤ََّ٠ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ َّ َب٠َ َٓ  ٍَ َٛ َِتَِیهٔ َوَر ِٛ َٙ یََسیِهٔ بَيَِن ُر  كَبَّ

ا٢َ َػ  َ٘ َٓ ّسا  ٌِ ََ َس ٔ ٔب َذٟ َٛ ىٔی اِْل٣َِٔشاَک بٔاٟزُّ ٌِ ١ُ َهَذا ث٥َُّ أ٣ُٔز٧َِا بَٔهَذا َي ٌَ ِٔ ٨َّا َن ُٛ ِس  َٗ َٚ أَخٔی   َس

ارلنمح نب اوسد، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی ونح نب بیبح، انب ادرسی، اعا  نب بیلک، دبع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک امنز یک میلعت دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےگل وت دفونں اہھت الم رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونٹھگں ےن ریبکت زپیھ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع رفناےن 

ےک درایمؿ ںیم رھک ےئل افر روکع ایک سج فتق ہی دحثی رضحت دوعسد ریض اہلل ہنع ےک ملع ںیم آیئ وت اوہنں ےن رفناای ہک 

  ڑکپےن اک مکح وہا۔افر ےلہپ ایس رطہقی ےس مکح اھت رھپ روکع ںیم دفونں ونٹھگں ےک ریمے اھبیئ ےن درتس رفناای

 ونح نب بیبح، انب ادرسی، اعا  نب بیلک، دبعارلنمح نب اوسد، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس مکح اک وسنمخ وہان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اس مکح اک وسنمخ وہان

     1035    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ابوئٌور، ٣ؼٌب ب٩ سٌس :  راوی

ٔلَی  ا٢َ َػ٠َِّیُت إ َٗ ٕس  ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ ُٔوٕر  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َي ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ُِت یََسیَّ بَيَِن أَِخبََر٧َا  ٌَ َج٨ِٔب أَبٔی َوَج

 ََ ٔ ٠ُِت ذَٟ ٌَ َٓ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ  ََ َِتَِی ِٛ ًَلَی ُر  ََ ِی َّٔ َٜ ٔ ِب ب ا٢َ لَٔی اَِرٔ َ٘ َٓ َبًَیَّ  ِٛ ٩ًَِ هََذا ُر ِس ٧ُهٔی٨َا  َٗ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ َب یَٔسی َو َٓرَضَ ی  ٣َزَّّة أَُِخَ

ٔب  َٛ ًَلَی اٟزُّ  ِّٕ ُٛ َ َب بٔاِْل  َوأ٣ُٔز٧َِا أَِ٪ َنرِضٔ

ہبیتق، اوبوعاہن، اوبوفعیر، بعصم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل ےک اپس ڑھکے وہ امنز ادا یک افر دفونں اہوھتں وک 



 

 

ں ےک درایمؿ ںیم راھک رھپ ںیم ےن دفرسی رمہبت ایس رطح ایک ینعی دفونں اہھت الم رک ونٹھگں ےک درایمؿ ںیم راھک۔ روکع ںیم ونٹھگ

 ریمے فادل ےن ریمے اہھت رپ اہھت نارا افر رفناای مہ وک اس ےس عنم رفناای ایگ افر اہوھتں وک ونٹھگں رپ امجےن اک مکح وہا۔

 ر، بعصم نب دعسہبیتق، اوبوعاہن، اوبوفعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اس مکح اک وسنمخ وہان

     1036    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ ابوخاٟس، زبيرب٩ ًسی، ٣ؼٌب ب٩ سٌس٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ب٩  :  راوی

ٔ بِ  ٩ًَِ اٟزُّبَيِر ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٕس أَِخبََر٧َا  ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ ًَٔسٓیٕ   ٩ٔ

 ٔ ا٢َ أَبٔی إ َ٘ َٓ ُت  ِ٘ َلبَّ َٓ ُت  ٌِ َٛ ا٢َ َر َٗ َٔ و ُٛ
ٔب فٔی اٟزُّ َٛ بٔاِْل٣َِٔشاُک بٔاٟزُّ َٛ ٔلَی اٟزُّ ٨َا إ ٌِ َٔ ََ ٠ُهُ ث٥َُّ اِر ٌَ ِٔ ٨َّا َن ُٛ  ٪َّ َهَذا َطِیْئ 

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، اامسلیع نب اوباخدل، زریبنب دعی، بعصم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روکع ںیم دفونں اہھت 

ےن رفناای ہک ےلہپ مہ اس رطہقی ےس رکےت ےھت رھپ مہ وک مکح وہا ونٹھگں رپ اہھت رےنھک  وجڑے وت ریمے فادل رضحت دعس نب فاقص

 اک۔

 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، اامسلیع نب اوباخدل، زریبنب دعی، بعصم نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ روکع دفونں ونٹھگں وک ڑکپان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دفراؿ روکع دفونں ونٹھگں وک ڑکپان

     1037    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ابوزاؤز، طٌبہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ابوًبساٟزح٩٤، ٤ًز :  راوی

ٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَب ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ٤ًََُز ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ی 

ٔب  َٛ أ٣َِٔشُٜوا بٔاٟزُّ َٓ ُب  َٛ ا٢َ ُس٨َِّت َل٥ُِٜ اٟزُّ َٗ 

، اوبدبعارلنمح، رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ونٹھگں رپ اہھت رانھک ونسمؿ ےہ وت دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، اشمع، اربامیہ

 مت ولگ ونٹھگں وک ڑکپ ول۔

 دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، اشمع، اربامیہ، اوبدبعارلنمح، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ روکع دفونں ونٹھگں وک ڑکپان

     1038    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، سٔیا٪، ابوحؼين، ابوًبساٟزح٩٤ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َٗ ٤ََّا  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا٢َ ٤ًَُزُ إ٧ٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٠َیٔمِّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اہللٔ 

ٔب  َٛ ٨َُّة اِْلَِخُذ بٔاٟزُّ  اٟشُّ

ں وک ڑکپان وسدی نب رصن، دبع اہلل، ایفسؿ، اوبنیصح، اوبدبعارلنمح یملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن رفناای روکع ںیم ونٹھگ

 ونسمؿ ےہ۔



 

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ایفسؿ، اوبنیصح، اوبدبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ روکع دفونں ایلیھتہں سک ہگج رےھک؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 روکع دفونں ایلیھتہں سک ہگج رےھک؟دفراؿ 

     1039    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابواحوؾ، ًلاء ب٩ سائب، سا٥ٟ :  راوی

 ٩ًَِ ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  یِّ فٔی َحٔسیَٔهٔ  ٔ َٟهُ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ  ٕ وز ٌُ ا٢َ أََتِی٨َا أَبَا ٣َِش َٗ َسا٥ٕٟٔ 

 ٍَ َٛ ا َر َّ٤٠َ َٓ ََّر  ب َٛ ا٦َ بَيَِن أَیِٔسی٨َا َو َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َػََلةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ث٨َِا  ١َ  َحسِّ ٌَ َِتَِیهٔ َوَج ِٛ ًَلَی ُر ٍَ َراَحتَِیهٔ  َوَؿ

١َ ٩ِ٣ٔ ذَ  َٔ ُه أَِس ٌَ َّی اِس أََػأَ ا٦َ َحً َ٘ َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّی اِسَتَوی ک١ُُّ َطِیٕئ ٨ِ٣ُٔه ث٥َُّ  ِیهٔ َحً َ٘ َٓ ََ َوَجافَی ب٤ٔٔزِ ٔ َتَوی ٟ

 ک١ُُّ َطِیٕئ ٨ِ٣ٔهُ 

اہک ہک انہد نب رسی، اوباوحص، اطعء نب اسبئ، اسمل ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اوبدوعسد یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےس 

)آپ رفناںیئ ہک( روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز وک سک رطہقی ےس ادا رفناےت ےھت؟ نان ہچ فہ امہرے اسےنم ڑھکے وہےئ 

 افر ریبکت زپیھ افر سج فتق روکع ایک وت اینپ دفونں ویلیھتہں وک دفونں ونٹھگں رپ راھک افر اینپ اایلگنں اؿ ےس ےچین رھک دںی افر اینپ

ـُ رفناای اہیں کت ہک رہ اکی وضعدفون
َ
 َحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّلّ

ِ م َ
ش

 ں اینہکں )ٹیپ( ےس دجا رںیھک۔ اہیں کت ہک رہ اکی وضع دیساھ وہایگ رھپ 

 دیساھ وہایگ۔

 انہد نب رسی، اوباوحص، اطعء نب اسبئ، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دفراؿ روکع دفونں اہھت یک اایلگنں سک ہگج رںیہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ روکع دفونں اہھت یک اایلگنں سک ہگج رںیہ؟

     1040    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪ زہاوی، حشين، زائسة، ًلاء سا٥ٟ، ابوًبساہلل، ً٘بہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ أَبٔی  ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ث٨ََا حَُشيِْن  ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ اٟزََّهاؤیُّ  ٤ًَِزٕو أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ 

ا٦َ  َ٘ َٓ ٨َ٠ِا بَلَی  ُ٘ َٓ ِّی  ٥َ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٛ ِّی َل٥ُِٜ  ا٢َ أَََل أَُػل ًَلَی  َٗ ٍَ َراَحتَِیهٔ  ٍَ َوَؿ َٛ ا َر َّ٤٠َ َٓ

ُه ٩ِ٣ٔ َوَرأئ  ٌَ ١َ أََػأَ ٌَ َِتَِیهٔ َوَج ِٛ َّی اِسَتَوی ُر ا٦َ َحً َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسهُ  َٓ َّی اِسَتَِقَّ ک١ُُّ َطِیٕئ ٨ِ٣ُٔه ث٥َُّ َر َِتَِیهٔ َوَجافَی إٔبَِلِیهٔ َحً ِٛ ُر

َّی اِسَتَِقَّ ک١ُُّ  َس َحً ٌَ َٗ َّی اِسَتَِقَّ ک١ُُّ َطِیٕئ ٨ِ٣ُٔه ث٥َُّ  َحافَی إٔبَِلِیهٔ َحً َٓ َّی اِسَتَِقَّ  َطِیٕئ ٨٣ِٔ ک١ُُّ َطِیٕئ ٨ِ٣ٔهُ ث٥َُّ َسَحَس  هُ ث٥َُّ َسَحَس َحً

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ََٜذا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َه َٗ إت ث٥َُّ  ٌَ َٛ ٍَ َر ََ أَِربَ ٔ َذٟ َٛ  ٍَ ََٜذا کَاَ٪ ک١ُُّ َطِیٕئ ٨ِ٣ٔهُ ث٥َُّ َػ٨َ ِّی َوَه ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل

ِّی ب٨َٔا  ُيَؼل

، اوبدبع اہلل، ہبقع نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ایک ںیم مت ولوگں ےک ادمحنب امیلسؿ داہفی، نیسح، زادئة، اطعء اسمل

اسےنم اس رطہقی ےس امنز ادا رکفں ےسیج ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زپےتھ وہےئ داھکی ےہ مہ ےن اہک ہک رضفر زپوھ۔ 

ں ایلیھتہں اےنپ ونٹھگں رپ رھک ںیل افر اینپ اایلگنں ونٹھگں ےک ےچین رک نان ہچ فہ ڑھکے وہ ےئگ سج فتق اوہنں ےن روکع ایک وت دفون

ںیل افر اینپ دفونں لغب وک وھکؽ دای اہیں کت ہک اینپ ہگج رپ رہ اکی وضع مج ایگ۔ رھپ رس ااھٹای افر ڑھکے وہےئگ اہیں کت ہک رہ اکی 

اینپ ہگج رپ رہ اکی وضع مج ایگ رھپ ھٹیب ےئگ۔ اہیں کت ہک اینپ وضع دیساھ وہایگ رھپ دجسہ ایک وت دفونں لغب وھکؽ دںی۔ اہیں کت ہک 

ہگج رپ رہ اکی وضع مج ایگ رھپ دجسہ ایک رھپ اچرفں رتعک ںیم اس رطہقی ےس ایک اس ےک دعب رفناای ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ایس رطہقی ےس مہ ولوگں ےک ارماہ امنز فآہل فملس وک اس رطہقی ےس امنز ادا رکےت وہےئ داھکی ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع

 ادا رفناےت ےھت۔



 

 

 ادمحنب امیلسؿ داہفی، نیسح، زادئة، اطعء اسمل، اوبدبعاہلل، ہبقع نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رےنھک ےس قلعتم دفراؿ روکع ولغبں وک اشکدہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ روکع ولغبں وک اشکدہ رےنھک ےس قلعتم

     1041    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة، ًلاء ب٩ سائب، سا٥ٟ بزاز :  راوی

وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ وزٕ أَََل أُرٔأَِخبََر٧َا َي ٌُ ا٢َ أَبُو ٣َِش َٗ ا٢َ  َٗ ِٟبَرَّازٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ ا ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ َٕ إٔبَِزاهٔی٥َ  ِی َٛ ی٥ُِٜ 

 َ ٍَ َجاف َٛ ا َر َّ٤٠َ َٓ ََّر  َٜب َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ٨َ٠ُِٗا بَلَی  ِّی  ٥َ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا اِسَتَِقَّ ک١ُُّ َطِیٕئ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤َٟ َّی  ی بَيَِن إٔبَِلِیهٔ َحً

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َهََٜذا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ََٜذا َو إت َه ٌَ َٛ ٍَ َر َّی أَِربَ ََٓؼل ٍَ َرأَِسُه  َٓ ِّی٨ِ٣ُٔه َر ٥َ ُيَؼل  َس٠َّ

، اطعء نب اسبئ، اسمل رباد ےس

 

رفاتی ےہ ہک رضحت اوبدوعسد ےن رفناای ہک ایک ںیم مت ولوگں وک امنز  وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہن الھکس دفں؟ مہ ےن رعض ایک ہک رضفر۔ نان ہچ فہ ڑھکے وہ ےئگ افر ریبکت ہہک دی افر سج فتق 

 مج ایگ وت اوہنں ےن اانپ رس ااھٹای افر اچرفں رتعک اوہنں روکع ایک وت اینپ ولغبں وک اشکدہ راھک یتح ہک سج فتق رہ اکی وضع اینپ ہگج

ایس رطہقی ےس ادا ںیک رھپ رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطہقی ےس امنز ادا رفناےت وہےئ داھکی 

 ےہ۔

، اطعء نب اسبئ، اسمل رباد :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 احبتل روکع ادتعاؽ اایتخر رکےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل روکع ادتعاؽ اایتخر رکےن ےس قلعتم

     1042    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، ابوح٤یس ساًسی :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًََلاأَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٕئ ی ٣َُح٤َّ

٥ِ٠َ َی٨ِ  َٓ ًَِتَس٢َ  ٍَ ا َٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َر َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ أًٔسیِّ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ هُ َوَوَؿ ٌِ ٔ ٨ ِ٘ ٥َِٟ يُ ٔؼِب َرأَِسُه َو

َِتَِیهٔ  ِٛ ًَلَی ُر  یََسیِهٔ 

، اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، ییحی، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب رمعف نب اطعء

فملس سج فتق روکع رفناےت وت ادتعاؽ رکےت ینعی اےنپ رس وک ہن اچین رکےت ہن افاچن رکےت )ہکلب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رس 

 ابمرک افر تشپ ابمرک( افر دفونں اہھت ونٹھگں رپ رےتھک۔

 ر، ییحی، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب رمعف نب اطعء، اوبدیمح اسدعیدمحم نب اشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احبتل روکع التفت رقآؿ اک ونممع وہان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ونممع وہاناحبتل روکع التفت رقآؿ اک 

     1043    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ح٤از ب٩ ٣شٌسة، اطٌث، ٣ح٤س، ًِیسة، ًلی :  راوی

 ٩ًَِ ًَِٔیَسَة   ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط َسَة  ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا َح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ َّی أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ا٢َ ٧ََهانٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًَلٓٔیٕ   

َهٔب َوأَِ٪ أرَِقَ  ٔ َوَخاَت٥ٔ اٟذَّ یز َِْٟحٔ یِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ااہللُ  ٌّ ٔ أَ َراٛ ی َوأَِ٪ أرَِقَ ا٢َ ٣َزَّّة أَُِخَ َٗ ٍْ َو ٔ  أَ َوأ٧ََا َراٛ

دیبع اہلل نب دیعس، امحد نب دعسمة، اثعش، دمحم، دیبعة، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ی رحری افر وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس افر احبتل روکع رقآؿ دیجم زپ

قش

 ےنھ ےس عنم رفناای۔

 دیبعاہلل نب دیعس، امحد نب دعسمة، اثعش، دمحم، دیبعة، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل روکع التفت رقآؿ اک ونممع وہان

     1044    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی ب٩ سٌیس، اب٩ ًحَل٪، ابزاہی٥ ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٨ين، ًبساہلل اب٩ ًباض، حرضت ًلی  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

 ًَ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ  ًَِحََلَ٪  ٩ِ اب٩ِٔ 

 ِٟ ٩ًَِ ا َهٔب َو ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهانٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ًَبَّإض  یِّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ا َو ٌّ ٔ ائَةٔ َراٛ ِٔقَ

 ٌَ ٤ُ ِٟ  ِؼرَفٔ َوا

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، انب الجعؿ، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، دبعاہلل انب ابعس، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ی افر مسک 

قش

ےہ ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ افر روکع ںیم رقآؿ رکمی زپےنھ افر 

 رےگن وہےئ ڑپکے نہپ ےنیل یک اممتعن رفنایئ۔ںیم 



 

 

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، انب الجعؿ، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، دبعاہلل انب ابعس، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل روکع التفت رقآؿ اک ونممع وہان

     1045    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حش٩ ب٩ زاؤز ا٨ٜ٤ٟسری، اب٩ ابوٓسیَ، ؿحاک ب٩ ٤ًَا٪، ابزاہی٥ ب٩ ح٨ين، ًبساہلل ب٩ ًباض، حرضت ًلی  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

 ٩ًَِ ٤َاَ٪  َِ أک ب٩ِٔ ًُ حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ  َٕ َُٓسیِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َٜٔسرٔیُّ  ٨ِ٤ُِٟ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َزاُوَز ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا  إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن 

َّی اہللُ ا٢َ ٧ََهانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ًَبَّإض  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َهٔب أَبٔیهٔ  ٥ٔ اٟذَّ ٩ًَِ َتَدتُّ  ٥ِ ُٛ ُٗو٢ُ ٧ََها ٥َ َوََل أَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َٔ و ُٛ
ائَةٔ فٔی اٟزُّ ِِٟٔقَ ٩ًَِ ا ِؼرَفٔ َو ٌَ ٤ُِٟ ٦ٔ َوا سَّ َٔ ٤ُِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا یِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا  َو

س، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی نسح نب داؤد ادنکملری، انب اوبدفکی، احضک نب امثعؿ، اربامیہ نب نینح، دبعاہلل نب ابع

ےہ ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفناای افر ںیم ہی ابت ںیہن اتہک وہں ہک مت وک عنم رفناای وسےن یک 

 وہےئ ڑپکے نہپ ےنیل ےس

 

ی افر رسخ رگن ےک ڑپکے نہپ ےنیل افر مسک ںیم رگن دی 

قش

 افر روکع ںیم اوگنیھٹ نہپ ےنیل ےس افر 

 رکےن ےس عنم رفناای۔ رقات

 نسح نب داؤد ادنکملری، انب اوبدفکی، احضک نب امثعؿ، اربامیہ نب نینح، دبعاہلل نب ابعس، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز  :   ابب



 

 

 احبتل روکع التفت رقآؿ اک ونممع وہان

     1046    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًیسی ب٩ ح٤اززُبة، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحِیب، ابزاہی٥ ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٨ين، ًلی :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب أَ٪َّ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩َِ  ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ازٕ ُزَُِبُة  ثَُه أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ َح٤َّ ثَُه أَ٪َّ أَبَاُه َحسَّ  ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن َحسَّ

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  و٢ُ ٧ََهانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ا َي ٠ًَٔیا  ٍَ َُّه َس٤ٔ ائَةٔ  أ٧َ ِؼرَفٔ َورٔقَ ٌَ ٤ُِٟ یِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ َٟبُؤض ا  ٩ًَِ َهٔب َو ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ  ٥َ َوَس٠َّ

 ٍْ ٔ آٔ٪ َوأ٧ََا َراٛ ُِِٟقِ  ا

، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ی ة

 

یسیع نب امحد زع

ی افر 

قش

 مسک ںیم رنیگن ڑپکے نہپ ےنیل ےس افر وسےن یک اوگنیھٹ افر روکع ںیم رقآؿ رکمی زپےنھ ےس عنم رفناای۔ہیلع فملس ےن 

، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، یلع :  رافی

 

ی ة

 

 یسیع نب امحدزع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل روکع التفت رقآؿ اک ونممع وہان

     1047    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ح٨ين، وہ اپ٨ے واٟس سے، حرضت ًلی رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، ابزاہی٥ ب٩  :  راوی

ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ا٢َ ٧ََهانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  

٩ًَِ ُٟبِ  َٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  و ُٛ
ائَٔة فٔی اٟزُّ ِِٟٔقَ ٩ًَِ ا َهٔب َو ٥ٔ اٟذَّ ٩ًَِ َتَدتُّ ِؼرَفٔ َو ٌَ ٤ُِٟ یِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ  ٔص ا

ہبیتق، ناکل، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 



 

 

ی افر مسک 

قش

 ںیم رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ افر دفراؿ روکع التفت رقآؿ ےس عنم رفناای۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک 

 ہبیتق، ناکل، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اؿ روکع رپفرداگر یک تمظع رکاندفر

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ روکع رپفرداگر یک تمظع رکان

     1048    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ًباضٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، س٠امی٪ ب٩ سحی٥، ابزاہی٥ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣ٌبس ب٩ ًباض، ًبساہلل  :  راوی

ِبٔس ا ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ  َ٪ ب٩ِٔ ُسَحِی٥ٕ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ًَبَّإض  َبٔس ب٩ِٔ  ٌِ ہللٔ ب٩ِٔ ٣َ

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َٕ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َظ َٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٨ًَِهُ أَبٔیهٔ  َٕ أَبٔی بََِکٕ َرضَٔی اہللُ  ْٖ َخ٠ِ ُٔو َتاَرَة َوا٨َّٟاُض ُػ ٥َ اٟشِّ

 ٔ ٤ُِِٟش٠ أَٟحُة َیَزاَها ا ٔ إَٔلَّ اٟزُِّؤیَا اٟؼَّ ة أت ا٨ُّٟبُوَّ َ
َٙ ٩ِ٣ٔ ٣َُبرشِّ ٥ِ یَِب َٟ َُّه  ا٢َ أَیَُّها ا٨َّٟاُض إ٧ٔ َ٘ ِّی ٧ُهٔیُت َٓ ٔن ا٢َ أَََل إ َٗ ُه ث٥َُّ  َٟ أَِ٪ ٥ُ أَِو تَُزی 

ًَا اِجَتهُٔسوا فٔی اٟسُّ َٓ حُوزُ  ا اٟشُّ ٤ُوا ٓٔیهٔ اٟزَّبَّ َوأ٣ََّ وِّ ٌَ َٓ  َُ و ُٛ
ا اٟزُّ أ٣ََّ َٓ ا أَِو َسأجّسا  ٌّ ٔ أَ َراٛ ٩ْٔ٤ أَِ٪ ُيِشَتَحاَب َل٥ُِٜ أرَِقَ َٗ  ٔئ 

 رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، امیلسؿ نب میحس، اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعم نب ابعس، دبعاہلل انب ابعس ےس

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ )اےنپ رجحہ ابمرک اک( رپدہ ااھٹای افر اس فتق ولگ فص ابدنےھ وہےئ ےھت )امنز ادا 

یک رکےن ےک ےئل( رضحت اوبرکب یک ادتقاء ںیم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اے ولوگ اہتبل ربمغیپیلص اہلل ہیلع فملس 

وخربخشی دےنی فاولں ںیم ےس ھچک ںیہن نکیل اچس وخاب ہک اس وک املسمؿ دےھکی ای افر وکیئ دفرسا صخش اس ےک فاےطس دےھکی رھپ رفناای 

ہک مت ولگ ربخدار وہاجؤ ہک ھجم وک روکع افر دجسہ ںیم رقآؿ رکمی زپےنھ ےس عنم رفناای ایگ ےہ نکیل روکع ںیم مت ولگ تمظع ایبؿ 

رداگر یک افر مت ولگ دجسے ںیم داعےک فاےطس وکشش رکف ویکہکن اس ںیم داع اک وبقؽ وہان نیع  نکم ےہ۔ ویکہکن دجسہ رکف اےنپ رپف



 

 

 تہب زایدہ اعزجی رپ لمتشم ےہ اےنپ ناکل ےک اسےنم وت ادیم ےہ ہک ناکل اےنپ دنبہ رپ رمح رکے افر وج زیچ ناےگن فہ یئ ےلم۔

 ؿ نب میحس، اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعم نب ابعس، دبعاہلل انب ابعسہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، امیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبتق روکع ایک زپانھ اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق روکع ایک زپانھ اچےئہ؟

     1049    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، سٌس ب٩ ًِیسة، ٣شتورز ب٩ اح٨ٕ، ػ٠ة ب٩ زَف، حذئہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ ًَُِِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو ٣ُ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٕٔ ٔ ب٩ِٔ اِْلَِح٨َ ٤ُِِٟشَتِورٔز ا

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٔوی٥ٔ ٔػ٠ََة ب٩ِٔ ُزََفَ  ٌَ ِٟ َِّی ا ؤًهٔ ُسِبَحاَ٪ َرب ُٛ ا٢َ فٔی ُر َ٘ َٓ  ٍَ َٛ
٥َ ََفَ هٔ َوَس٠َّ

ًِلَی َ َِّی اِْل ٔ ُسِبَحاَ٪ َرب  َوفٔی ُسحُوزٔه

 نب زرف، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، اشمع، دعس نب دیبعة، وتسمرد نب افنح، صلة

  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
ِ
،
 

ِی

 

ْعَػ
ل

ِ َ ا
ّ
ت  َ
ا َؿ ر
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
فملس ےک اسھت امنز ادا یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع رفناای افر اس ںیم 

 رفناای۔

َ
ْ
لَع
َ
ِ َ اْلَ 
ّ
ت  َ
ا َؿ ر
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
 رفناای افر دجسہ ںیم 

 نب زرف، ذحہفی :  رافی

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، اشمع، دعس نب دیبعة، وتسمرد نب افنح، صلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روکع ںیم دفرسا ہملک زپانھ



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 روکع ںیم دفرسا ہملک زپانھ

     1050    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس و یزیس، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابوؿهی، ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اََل َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس َوَیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ َهی  ُـّ ی اٟ

َِٟت کَاَ٪  ا َٗ ََ َرب٨ََّا َوبٔحَ ًَائَٔظَة  َ ٔ ُسِبَحا٧ ؤًهٔ َوُسُحوزٔه ُٛ و٢َ فٔی ُر ُ٘ ٥َ یُِٜثٔرُ أَِ٪ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ِٔسَک ا٠َُّٟه٥َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 اُرِٔفِ لٔی

ی، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

ح

 

م

یلص اہلل ہیلع اامسلیع نب دوعسد، اخدل ف سیدی، ہبعش، وصنمر، اوب
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 فآہل فملس ارثک اےنپ روکع افر دجسہ ںیم رفناےت ےھت 

ی، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی :  رافی

ح

 

م

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل ف سیدی، ہبعش، وصنمر، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روکع ںیم رسیتا ہملک انہک

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 روکع ںیم رسیتا ہملک انہک

     1051    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اہلل ٬٨ًا٣ح٤س ب٩ ًبسا َلًلی، خاٟس، طٌبہ، ٗتازہ، ٣ْطٖ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 ًَ َتاَزةُ  َٗ َنٔی  ا٢َ أ٧ََِبأ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  َِٟت أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٖ ٩ِ ٣َُْطِّ



 

 

ؤًهٔ  ُٛ و٢ُ فٔی ُر ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٜٔة َواٟزُّوحٔ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٤َََِٟلئ وْض َربُّ ا ُٗسُّ  ُسبُّوْح 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

عی

دمحم نب دبعا الیلع، اخدل، ہبعش، اتقدہ، رطمػ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 
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 فملس اےنپ روکع ںیم رفناےت ےھتُس

ھا   :  رافی

 

عی

 دمحم نب دبعا الیلع، اخدل، ہبعش، اتقدہ، رطمػ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روکع ےک درایمؿ وچاھت ہملک زپانھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہملک زپانھروکع ےک درایمؿ وچاھت 

     1052    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، يٌىی نشائی، آز٦ ب٩ ابوایاض، ٟیث، ٣ٌاویہ يٌىی اب٩ ػاٟح، اب٩ ٗیص، ال٨ٜسی، ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ٗیص، ًاػ٥ ب٩ ح٤یس، ًوٖ ب٩ ٣اَٟ

ىٔی  ٌِ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َي ًَ ىٔی اب٩َِ َػأٟٕح أَِخبََر٧َا  ٌِ اؤیََة َي ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی إٔیَإض  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٨ََّٟشائٔیَّ 

َٖ ب٩َِ ٣َا ِو ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَأػ٥َ ب٩َِ ح٤َُِیٕس  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٕص  َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٨ِٜٔٔسیِّ َوهَُو  ِیٕص اِل َٗ ُ٘ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٕ َي ٔ ٟ ٍَ ٤ُُِٗت ٣َ و٢ُ 

 ُٛ و٢ُ فٔی ُر ُ٘ ٔ َي ة َِٟبَِقَ ٔ ا ِسَر ُسوَرة َٗ ََٜث  ٣َ ٍَ َٛ ا َر َّ٤٠َ َٓ ِی٠َّة  َٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟحبَرُؤت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ؤًهٔ ُسِبَحاَ٪ ذٔی ا

َو٤َةٔ  ٌَ ِٟ ٜٔبِرٔیَأئ َوا ٠َ٤َُِٟٜؤت َواِل  َوا

اایس، ثیل، اعمفہی ینعی انب اصحل، انب سیق، ایدنکی، رمعف نب سیق، اعا  نب دیمح، وعػ نب رمعف نب وصنمر، ینعی اسنیئ، آدؾ نب اوب

ناکل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی رات احرض وہا وت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع 

)ینعی اس دقر دری کت روکع ںیم رےہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فآہل فملس ےن روکع رفناای وت وسرہ رقبہ ےک ربارب رہھٹے رےہ 
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ف نب سیق، اعا  نب دیمح، رمعف نب وصنمر، ینعی اسنیئ، آدؾ نب اوباایس، ثیل، اعمفہی ینعی انب اصحل، انب سیق، ایدنکی، رمع :  رافی

 وعػ نب ناکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ روکع اپوچنںی مسق اک ہملک زپانھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ روکع اپوچنںی مسق اک ہملک زپانھ

     1053    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ًبساٌٟزیز ب٩ ابوس٤٠ہ، ًیم ا٤ٟاجظو٪ ب٩ ابوس٤٠ہ، ًبساٟزح٩٤ اْعد  :  راوی

 ًِیساہلل ب٩ ابورآٍ، ًلی ب٩ ابوكاٟب

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ًَیمِّ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ب٩ُِ ٣َِهٔسٓیٕ 

ًَلٔیِّ بِ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َرآ ٔد  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلَِْعَ  ٩ًَِ ٤َِٟأجُظوُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َّی ٩ٔ أَبٔی كَأٟٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ا  َػل

ََ َس٤ِ  َٟ  ٍَ ََ آ٨ِ٣َُت َخَظ ٔ ََ أَِس٤ِ٠َُت َوب َٟ ُت َو ٌِ َٛ ََ َر َٟ ُه٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ  ٍَ َٛ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َر ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ی َؤًَوامٔی اہللُ  ََََرٔ عٔی َو

ًََؼٔيی ِّی َو  َو٣ُخ

، دبعارلنمح ارعج دیبع اہلل نب اوبراعف، یلع نب رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، دبعازعلسی نب اوبہملس، یمع ااملوشجؿ نب اوبہملس
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اوباطبل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق روکع رفناےت وت رفناےت ا
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رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، دبعازعلسی نب اوبہملس، یمع ااملوشجؿ نب اوبہملس، دبعارلنمح ارعج دیبعاہلل نب  :  رافی



 

 

 اوبراعف، یلع نب اوباطبل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفرسی مسق اک ہملکروکع ےک دفراؿ اکی 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 روکع ےک دفراؿ اکی دفرسی مسق اک ہملک

     1054    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٤ًَا٪ اٟح٤صی، ابوحیوة، طٌیب، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ٔ  أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ  ٩ًَِ َجاب َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َحِیَوَة  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٟٔح٤ِٔصیُّ  ٤َاَ٪ ا َِ ًَِبسٔ ًُ ٔ ب٩ِٔ  ز

 ََ ٔ ُت َوب ٌِ َٛ ََ َر َٟ ُه٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ  ٍَ َٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا َر ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َُِّت أ٧ََِت اہللٔ  ََ َتَوک ٠َِی ًَ ََ أَِس٤ِ٠َُت َو َٟ آ٨ِ٣َُت َو

ا٤ٟٔٔيَن  ٌَ ِٟ ًََؼٔيی ِهَّلِل َربِّ ا ًَِویٔم َو َِٟحیٔم َو ی َوَزمٔی َو ََََرٔ ٍَ َس٤ِعٔی َو ِّی َخَظ  َرب

اہلل ہیلع فآہل فملس ییحی نب امثعؿ ایصمحل، اوبویحة، بیعش، دمحم نب ر دکر، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 
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 ؿ ایصمحل، اوبویحة، بیعش، دمحم نب ر دکر، اجرب نب دبعاہللییحی نب امثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 روکع ےک دفراؿ اکی دفرسی مسق اک ہملک



 

 

     1055    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٤ًَا٪، اب٩ ح٤ير، طٌیب، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، ًبساٟزح٩٤ اْعد، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٤٠ة :  راوی

٨ِ٤َُِٟٜسٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ح٤ِٔيَر ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ ًُ  ٩ًَِ ِب٠َُه  َٗ رٔ َوَذََکَ آََخَ 

 َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا  ًَ َّی اہللُ  سٔ ب٩ِٔ ٣َِش٤َ٠ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔد  ٍَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلَِْعَ َٛ و٢ُ إَٔذا َر ُ٘ ا َي ًّ ِّی َتَلوُّ ا٦َ ُيَؼل

 ََ َٟ ََ آ٨ِ٣َُت َو ٔ ُت َوب ٌِ َٛ ََ َر َٟ ُه٥َّ  ًََؼٔيی ا٠َّٟ ِّی َو َِٟحیٔم َوَزمٔی َو٣ُخ ی َو ََََرٔ ٍَ َس٤ِعٔی َو ِّی َخَظ ٠َُِّت أ٧ََِت َرب ََ َتَوک ٠َِی ًَ أَِس٤ِ٠َُت َو

٤َٟٔيَن  ا ٌَ ِٟ  ِهَّلِل َربِّ ا

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
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 ییحی نب امثعؿ، انب ریمح، بیعش، دمحم نب ر دکر، دبعارلنمح ارعج، دمحم نب 
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 فملس سج فتق امنز لفن ادا رفناےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفراؿ روکع ہی داع زپےتھ )ا
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ریتے اسےنم رگدؿ رھک دی افر ھجت رپ رھبفہس ایک۔ وت ریما اپےنل فاال ےہ ریمے اکؿ افر ریمی آ ھک افر وگتش افر وخؿ افر رفصا افر 

 ےھٹپ امتؾ ےک امتؾ دخا ےک اسےنم ک ک ےئگ ںیہ وج ہک امتؾ اہجؿ اک اپےنل فاال ےہ۔

  :  رافی

 

مة
شل
م

 ییحی نب امثعؿ، انب ریمح، بیعش، دمحم نب ر دکر، دبعارلنمح ارعج، دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ روکع ھچک ہن زپےنھ ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ھچک ہن زپےنھ ےس قلعتمدفراؿ روکع 

     1056    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، بَکب٩ ٣رض، اب٩ ًحَل٪، ًلی ب٩ یحٌی زرقی، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٤ًہ رٓاًة ب٩ رآٍ :  راوی



 

 

ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا بََِکُ ب٩ُِ ٣ُرَضَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍٕ أَِخبََر٧َا  ٔ ًََة ب٩ِٔ َرآ ا َٓ هٔ رٔ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ یَِحٌَی اٟزَُّرقٔیِّ   ٩ًَِ

 َّ ََٓؼل ٤َِِٟشحَٔس  ٥َ إٔذِ َزَخ١َ َرُج١ْ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٠َِیهٔ َوکَاَ٪ بَِسرٔیاا  ًَ َّی اہللُ   ی َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠ًََیِ   ٥َ َش٠َّ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ َٓ  َٖ زُ ث٥َُّ اِنََرَ ٌُ ُه َوََل َيِظ ُ٘ ٥َ َیز٣ُِ ٍِ َوَس٠َّ ا٢َ اِرٔج َٗ ََل٦َ ث٥َُّ  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ زَّ  هٔ ََفَ

 ََّ ا٧َٔیٔة أَِو فٔی اٟ ََّ ا٢َ ََل أَِزرٔی فٔی اٟ َٗ َؼ١ِّ  َُ  ٥ِ َٟ  ََ َّ إ٧ٔ َٓ ٤ِِّ٠ىٔی ََٓؼ١ِّ  ٌَ َٓ ِس َجهِٔسُت  َ٘ َٟ َٜٔتاَب  ََ اِل ٠َِی ًَ َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ  ا٢َ َوا َٗ ٔة  ََ ٔ اٟ

ِّرِ  ب َٛ ِِٟ٘ٔب٠ََة ث٥َُّ  ب١ِٔ ا ِ٘ اِسَت َٓ  ٥ُِٗ ُِٟوُؿوَئ ث٥َُّ  أَِحٔش٩ِ ا َٓ  ِ أ ََٓتَوؿَّ ََلَة  ا٢َ إَٔذا أََرِزَت اٟؼَّ َٗ َّی َتِل٤َل٩َّٔ َوأَرٔنٔی  ٍِ َحً َٛ ِ ث٥َُّ اِر أ   ث٥َُّ ارِقَ

َّی َتِل  ََ َحً ٍِ َرأَِس َٓ َّی َتِل٤َل٩َّٔ َسأجّسا ث٥َُّ اِر ائ٤ّٔا ث٥َُّ اِسحُِس َحً َٗ َتس٢َٔ  ٌِ ََ َّی  ٍِ َحً َٓ ا ث٥َُّ اِر ٌّ ٔ َّی َراٛ أًّسا ث٥َُّ اِسُحِس َحً َٗ ٤َل٩َّٔ 

ِؼَت ٣ٔ  َ٘ ََ َو٣َا ا٧َِت ِیَت َػََلَت ـَ َٗ ِس  َ٘ َٓ  ََ ٔ َت ذَٟ ٌِ إَٔذا َػ٨َ َٓ ََ َتِل٤َل٩َّٔ َسأجّسا  ٔ ُؼُه ٩ِ٣ٔ َػََلت ُ٘ ٤ََّا َت٨ِ إ٧ٔ َٓ  ََ ٔ  ٩ِ َذٟ

 نب راعف ےس رفاتی ےہ ہک فہ دبری ےھت ینعی )زغفہ دبر 

 

مہ رافعة
ع
ہبیتق، رکبنب رضم، انب الجعؿ، یلع نب ییحی زریق، فہ اےنپ فادل ےس، 

اکی آدیم دجسم ںیم احرض وہا افر ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ رشکی اہجد وہےئ ےھت( ہک اس دفراؿ 

اس ےن امنز ادا یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس صخش وک دھکی رےہ ےھت نکیل اس صخش وک اس اک ملع ںیہن اھت سج فتق فہ امنز ےس 

اس ےک السؾ اک وجاب  افرغ وہایگ وت دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر السؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

دای رھپ اراشد رفناای اج مت ےن امنز ںیہن زپیھ۔ مت )دفابرہ( امنز زپوھ۔ اس صخش ےن دفرسی ای رسیتی رمہبت ںیم رعض ایک اس ذات یک 

 ہک سک مسق ہک سج ےن رقآؿ رکمی انزؽ رفناای ےہ ںیم وت ابلکل کھت اکچ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم الھکس دںی افر رفناںیئ

رطہقی ےس امنز ادا رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت امنز ادا رکان اچوہ وت مت کیھٹ رطہقی ےس فوض رکف۔ 

رھپ فہ صخش ڑھکا وہایگ افر اجبن ہلبق رہچہ رک ےک ریبکت زپوھ۔ رھپ رقآؿ رکمی زپوھ اس ےک دعب مت وکسؿ افر اانیمطؿ ےک اسھت روکع 

ح رک

ح
صی 

ف رھپ مت رس ااھٹؤ افر وکسؿ ےک اسھت ھٹیب اجؤ رھپ مت اانیمطؿ ےس دجسہ رکف۔ سج فتق مت اس رطہقی ےس رک ولےگ وت مت )فایعق 

 رطہقی ےس( امنز ادا رک ولےگ افر مت اس ںیم سج دقر یمک رکف ےگ وت مت درتقیقح ںیم امنز ںیم وکاتیہ ےک رمبکت وہں ےگ۔

 نب راعف ہبیتق، رکبنب رضم، :  رافی

 

مہ رافعة
ع
 انب الجعؿ، یلع نب ییحی زریق، فہ اےنپ فادل ےس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمعہ رطہقی ےس روکع وپرا رکان



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دمعہ رطہقی ےس روکع وپرا رکان

     1057    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبة، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُث  ا٨َّٟٔيیِّ  أََنّشا یَُحسِّ

ُت٥ِ َوَسَحِست٥ُِ  ٌِ َٛ ُحوَز إَٔذا َر ََ َواٟشُّ و ُٛ
وا اٟزُّ ا٢َ أَت٤ُّٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت روکع افر 

 

ی ة
ع

 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ص

 بج ہک مت روکع افر دجسہ رکف۔ دجسہ وک لمکم رکف

، اتقدہ، اسن :  رافی

 

ی ة
ع

 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روکع ےس رس ااھٹےن ےک فتق اہوھتں وک ااھٹان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رس ااھٹےن ےک فتق اہوھتں وک ااھٹان روکع ےس

     1058    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٗیص ب٩ سی٥٠ ا٨ٌٟبری، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٤َُة ب٩ُِ َوائ١ٕٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َ٘ ٠ِ ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِبَرٔیِّ  ٌَ ِٟ ِیٔص ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ ا َٗ  ٩ًَِ ٤َُِٟباَرٔک  ا

ٍُ یََسیِهٔ  َٓ أَیُِتهُ َیزِ ٥َ ََفَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت َخ٠ِ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ ََلَة َوإَٔذاَٗ ِٓتََتَح اٟؼَّ ٍَ َوإَٔذا   إَٔذا ا َٛ َر



 

 

ٔ اِْلُذ٧َُئِن  ٔلَی ٧َِحو ِیْص إ َٗ ََٜذا َوأََطاَر  ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه َه ا٢َ َس٤ٔ َٗ 

، اربنعلی، ب ہمق نب فالئ، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ 

ی ل
ص

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، سیق نب 

 امنز ادا یک وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ااھٹےت ےھت سج رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم

ـُ رفناےت۔ انجب سیق ےن لقن رفناای ےہ ہک 
َ
 َحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّلّ

ِ م َ
ش

فتق امنز رشفع رفناےت افر سج فتق روکع رفناےت افر سج فتق 

 دفونں اکونں کت۔

، اربنعلی، ب ہمق نب فالئ، فالئ نب رجح وسدی نب رصن، دبعاہلل نب :  رافی

ی ل
ص

 ابمرک، سیق نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روکع ےس اےتھٹ فتق اکونں یک ول کت اہھت ااھٹان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ول کت اہھت ااھٹانروکع ےس اےتھٹ فتق اکونں یک 

     1059    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یزیس اب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، نَرب٩ ًاػ٥، ٣اَٟ ب٩ حویزث :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس َوهَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََاأَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َّهُ  َحسَّ ًَأػ٥ٕ أ٧َ ٩ًَِ َنَِرٔ ب٩ِٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  َس

ٍُ یََسیِهٔ  َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیزِ ًَ َّی اہللُ  َّهُ َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُِٟحَویِزٔٔث أ٧َ َٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ثَُه٥ِ  ٍَ َرأَِسهُ ٩ِ٣ٔ  َحسَّ َٓ ٍَ َوإٔذَا َر َٛ إَٔذا َر

َّی یُحَ  َٔ َحً و ُٛ
ََ أُذ٧َُِیهٔ اٟزُّ  اذَٔی بٔه٤َٔا َُفُو

اامسلیع نب دوعسد، سیدی انب زرعی، دیعس، اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی 

 کت۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی دفونں اہھت ااھٹےت وہےئ روکع ےک فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق دفونں اکونں یک ول



 

 

 اامسلیع نب دوعسد، سیدی انب زرعی، دیعس، اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق روکع ےس رس ااھٹےئ وت اہوھتں وک دفونں ومڈنےھ کت ااھٹان اسیک ےہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق روکع ےس رس ااھٹےئ وت اہوھتں وک دفونں ومڈنےھ کت ااھٹان اسیک ےہ؟

     1060    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣اَٟ ب٩ ا٧ص، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َُ ب٩ُِ أ٧ََٕص  ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ ًَ  

ٔ َحِذَو ٣َ  ََلة ٍُ یََسیِهٔ إَٔذا َزَخ١َ فٔی اٟؼَّ َٓ ٥َ کَاَ٪ َیزِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ َٓ  َٔ و ُٛ
ٍَ َرأَِسهُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ َِِٜٔیهٔ َوإٔذَا َر ٨ِ

ٍُ یََسیِهٔ بَيَِن  َٓ َِٟح٤ُِس َوکَاَ٪ ََل َیزِ ََ ا َٟ ا٢َ َرب٨ََّا  َٗ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ا٢َ َس٤ٔ َٗ ََ َوإَٔذا  ٔ ١ََِ َذٟ ِحَسَتئِن  ٣ٔ  اٟشَّ

اہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ناکل نب اسن، زرہی، اسمل، دبع

فملس اےنپ دفونں اہھت وک دفونں ومڈنوھں کت ااھٹےت ےھت۔ سج فتق امنز رشفع رفناےت افر سج فتق روکع ےس رس ااھٹےت وت ایس 
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ْد ُ زپےتھ افر دفونں دجسہ ےک درایمؿ اہھت ہن ااھٹےت۔رطہقی ےس رکےت افر سج فتق 
َم
ح

 

 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ناکل نب اسن، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک ااجزتروکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ہن ااھٹےن 



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ہن ااھٹےن یک ااجزت

     1061    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩  بداری، ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪ ا٤ٟزوزی، وٛیٍ، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل :  راوی

 ٣شٌوز

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ِٟبَُدارٔی أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪ ا ا٢َ ا ًَِبسٔ َٗ  ٩ًَِ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   

ا٢َ أَََل  َٗ َّهُ  ًَِبٔس اہللٔ أ٧َ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  ٔ ٥ِ٠َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز َٓ َّی  ََٓؼل  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِّی ب٥ُِٜٔ َػََلَة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَُػل

ٍِ یََسیِهٔ إَٔلَّ ٣َزَّّة َواحَٔسةّ  َٓ  َیزِ

اخبری، ومحمد نب الیغؿ ارملفزی، فعیک، ایفسؿ، اعا  نب بیلک، دبعارلنمح نب اوسد، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک 

 رفناای ہک ںیم مت ولوگں ےک اسےنم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  یسی امنز زپاتھ وہں رھپ اوہنں ےن امنز ادا اوہنں ےن

 (یک وت اہھت ںیہن ااھٹےئ نکیل اکی رمہبت )ینعی سج فتق امنز رشفع رفنایئ وت اکی رمہبت اس فتق اہھت ااھٹےئ۔

 فعیک، ایفسؿ، اعا  نب بیلک، دبعارلنمح نب اوسد، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسداخبری، ومحمد نب الیغؿ ارملفزی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق اناؾ روکع ےس رس ااھٹےئ وت اس فتق ایک زپانھ اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  فتق اناؾ روکع ےس رس ااھٹےئ وت اس فتق ایک زپانھ اچےئہ؟سج

     1062    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َّی اہللُ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ

َٔ َوإَٔذا َر  و ُٛ ََّر ٟرٔلُّ ب َٛ َِِٜٔیهٔ َوإَٔذا  ٍَ یََسیِهٔ َحِذَو ٨ِ٣َ َٓ ََلَة َر ِٓتََتَح اٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا ا ًَ َٔ و ُٛ
ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ ُه٤َا َٓ ٌَ َٓ َر

 ٔ ُحوز ََ فٔی اٟشُّ ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ َِٟح٤ُِس َوکَاَ٪ ََل َي ََ ا َٟ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه َرب٨ََّا َو ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا َو ـّ ََ أَِي ٔ َذٟ َٛ 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ناکل، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج 

تق امنز رشفع رفناےت وت دفونں اہھت وک ومڈنوھں کت ااھٹےت افر ایس رطہقی ےس اہھت ااھٹےت سج فتق روکع ںیم اجےن ےک ف
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ش

 فاےطس ریبکت زپےتھ۔ اس رطہقی ےس سج فتق روکع ےس رس ااھٹےت دفونں اہھت وک ومڈنوھں کت ااھٹےت افر

ْد ُ زپ
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
 ےتھ افر دجسہ ںیم اہھت ہن ااھٹےت۔َل

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ناکل، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ااھٹےئ وت اس فتق ایک زپانھ اچےئہ؟سج فتق اناؾ روکع ےس رس 

     1063    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ کَاَ٪ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیِزََة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٣َ

ِٟحَ  ََ ا َٟ ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ َرب٨ََّا َو َٗ  َٔ و ُٛ
ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٥َ إَٔذا َر ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٤ُِس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوب

ْد ُ زپےتھ ےھت۔
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 فتق روکع ےس رس ااھٹےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتقمی سج فتق روکع ےس رس ااھٹےئ وت اس فتق ایک انہک اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دتقمی سج فتق روکع ےس رس ااھٹےئ وت اس فتق ایک انہک اچےئہ؟

     1064    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، اب٩ ًیی٨ة، زہزی، ا٧ص :  راوی

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  یِّ  ٔ ًَلَی أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ٕض  َم ٩ِ٣ٔ ََفَ َ٘ ٥َ َس هٔ ِیهٔ َوَس٠َّ ِّ٘ ٔط

١ٌَٔ اِْل٣َٔا٦ُ  ٤ََّا ُج ا٢َ إ٧ٔ َٗ ََلَة  َضی اٟؼَّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ََلةُ  ِت اٟؼَّ ََٓحرَضَ وزُو٧َُه  ٌُ ٠َِیهٔ َي ًَ ََٓسَخ٠ُوا  وا  اِْلَی٩ٔ٤َِ  ٌُ َٛ اِر َٓ  ٍَ َٛ إَٔذا َر َٓ ُٟٔیِؤَت٥َّ بٔهٔ 

وُٟ  ُ٘ َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ا٢َ َس٤ٔ َٗ وا َوإَٔذا  ٌُ َٓ اِر َٓ  ٍَ َٓ َِٟح٤ُِس َوإَٔذا َر ََ ا َٟ  وا َرب٨ََّا َو

ہنییع ، زرہی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت وھگڑے ےس داںیئ  انہد نب رسی، انب

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایعدت ےک فاےطس احرض
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 اجبن ےس ےچین رگ ےئگ وت رضحات احصہب رکاؾ روضاؿ اہلل 

وہےئ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت اراشد رفناای ہک اناؾ وت اس فاےطس ےہ ہک اس یک اابتع یک اجےئ افر 
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  فہ سج فتق روکع ںیم اجےئ وت مت یھب روکع ںیم اجؤ افر سج فتق فہ رس ااھٹےئ وت مت یھب رس ااھٹؤ افر سج فتق فہ 
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، زرہی، اسن :  رافی
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 انہد نب رسی، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فتق ایک انہک اچےئہ؟دتقمی سج فتق روکع ےس رس ااھٹےئ وت اس 

     1065    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، نٌی٥ ب٩ ًبساہلل، ًلی ب٩ یحٌی زرقی، رٓاًة ب٩ رآٍ :  راوی

 َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ یَِحٌَی اٟزَُّرقٔیِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ  ًَ ِی٥ُ ب٩ُِ  ٌَ ثَىٔی نُ ا٢َ َحسَّ َٗ

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ِّی َوَراَئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا یَِو٣ّا نَُؼل ُٛ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ َة ب٩ِٔ َرآ ًَ ا َٓ ٩ًَِ رٔ ٔة ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٌَ ِٛ ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزَّ َٓ ا َر َّ٤٠َ َٓ  ٥َ

 ٔ ّبا ٣َُباَرکّا ٓ َٔيّرا كَیِّ َٛ َِٟح٤ُِس َح٤ِّسا  ََ ا َٟ ا٢َ َرُج١ْ َوَرائَُه َرب٨ََّا َو َٗ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ا٢َ َس٤ٔ َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا اِنََرَ َّ٤٠ََٓ یهٔ 

ا٢َ اٟزَُّج١ُ أ٧ََا یَ  َ٘ َٓ ا  ّٔ ٔ ٤َُِٟتک٥ُِّ٠َ آن ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِس َػل َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا َرُسو٢َ اہللٔ 

َّل  ّة َوثَََلثٔيَن ٠َ٣َکّا یََِِتٔسُرو٧ََها أَیُُّه٥ِ یَِٜتُبَُها أَوَّ ٌَ ـِ  َرأَیُِت َٔ

 نب راعف، رفناےت

 

ںیہ ہک اکی رمہبت مہ روسؽ رکمی یلص اہلل  دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، میعن نب دبع اہلل، یلع نب ییحی زریق، رافعة
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ـُ ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز زپھ رےہ ےھت۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بج روکع ےس رس ااھٹای افر 
َ
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 ا
َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
ب 
َ
 امنز ےس افرغ وہےن ےک دعب وپاھچ ہک ہی ہملک ےنہک فاال وکؿ ےہ؟ اہک وت اکی صخش ےن اہک ر

اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم ےن سیت ےس 

 زایدہ رفوتشں وک اس ہملک رپ ےلہپ احلص رکےن ےئلیک ےتٹپھج وہےئ داھکی۔

 نب راعفدمحم :  رافی

 

  نب ہملس، انب اقمس، ناکل، میعن نب دبعاہلل، یلع نب ییحی زریق، رافعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رانب فکل ادمحل انہک

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رانب فکل ادمحل انہک

     1066    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، سیم، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

َّی اہللُ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسیَمٕٓ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ إَٔذا أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ اِْل٣َٔا٦ُ   َٗ

َٜةٔ ُرُٔفَ  ٔ ٤َََِٟلئ ِو٢َ ا َٗ ِوُُٟه  َٗ  َٙ َٓ إٔ٪َّ ٩ِ٣َ َوا َٓ َِٟح٤ُِس  ََ ا َٟ وُٟوا َرب٨ََّا َو ُ٘ َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔهٔ  َس٤ٔ سَّ َ٘ ََ ُه ٣َا  َٟ 

فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اناؾ ہبیتق، ناکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ْد ُ زپوھ۔ سج اک انہک رفوتشں ےک ےنہک ےک ربارب وہاگ افر اس ےک اےلگ
َم
ح
ْ ل
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َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
ب 
َ
ـُ ےہک وت مت ر

َ
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ْ

 

ن
َ
ِم
ل
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َ
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ِ م َ
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 ےھچیپ امتؾ انگہ اعمػ رک 

 اجںیئ ےگ۔

 

 دی 

 ہبیتق، ناکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رانب فکل ادمحل انہک

     1067    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جبير، حلا٪ ب٩ ًبساہلل، ابو٣وسی اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، سٌیس، ٗتازہ، یو٧ص ب٩ :  راوی

٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ُجبَ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ِبٔس أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حٔلَّ  ٕ يِر

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٍَ أَبَا ٣ُوَسی  َّهُ َس٤ٔ ثَُه أ٧َ َّهُ َحسَّ ا٢َ اہللٔ أ٧َ َ٘ َٓ ٨َ٤ََّ٠ًَا َػََلَت٨َا  ٨ََٟا ُس٨َّت٨ََا َو ََّن  ٥َ َخَل٨ََِا َوبَي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل

أَ  ِّرُوا َوإَٔذا رَقَ َٜب َٓ ََّر اِْل٣َٔا٦ُ  ب َٛ إَٔذا  َٓ  ٥ِ ُٛ ٥ُِٜ أََحُس ٥َُِٜٓ ث٥َُّ َٟٔیُؤ٣َّ ُٔو أَٗٔی٤ُوا ُػ َٓ ِٟ إَٔذا َػ٠َِّیُت٥ِ  ٔ ا َُيِر ِّٟيَن   ا َـّ ٠َِیه٥ِٔ َوََل اٟ ًَ ؤب  ـُ ِِ ٤َ

ِب٥ُِٜ٠َ َو  َٗ  ٍُ َٛ إٔ٪َّ اِْل٣َٔا٦َ َیزِ َٓ وا  ٌُ َٛ ِّرُوا َواِر َٜب َٓ  ٍَ َٛ ََّر َوَر ب َٛ وُٟوا آ٣ٔيَن یُحِٔب٥ُِٜ اہللُ َوإَٔذا  ُ٘ َّی اہللُ َٓ ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ  ٍُ َٓ َیزِ



 

 

ََ بٔت٠ِٔ  ت٠ِٔ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  إٔ٪َّ ًَ َٓ ٍِ اہللُ َل٥ُِٜ  َِٟح٤ُِس َيِش٤َ ََ ا َٟ وُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ َرب٨ََّا َو ُ٘ َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ ََ َوإَٔذا  َٗ  اہللَ 

ََّر َوَسَحَس  ب َٛ َٓإَٔذا  ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ٥َ َس٤ٔ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إٔ٪َّ اِْل٣َٔا٦َ َيِشحُُس ًَلَی َٟٔشأ٪ ٧َِٔیِّهٔ َػل َٓ ِّرُوا َواِسُحُسوا  َٜب َٓ

إَٔذا کَاَ٪ ٨ًِٔ  َٓ  ََ ََ بٔت٠ِٔ ت٠ِٔ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ  ٍُ َٓ ِب٥ُِٜ٠َ َوَیزِ ِو٢ٔ َٗ َٗ  ٢ٔ ٠َِی٩ُِٜ ٩ِ٣ٔ أَوَّ َٓ  ٔ َسة ٌِ َ٘ ِٟ َس ا

یِّ  اُت اٟلَّ ٔحیَّ ٥ِ اٟتَّ ُٛ ٔ أََحٔس ًَلَی ً ٠َِی٨َا َو ًَ ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُهُ َسََل٦ْ  ٠َِی ًَ ٠ََواُت ِهَّلِل َسََل٦ْ  ٔ اہللٔ َباُت اٟؼَّ َباز

ٍُ ک٤َٔ٠َا ًَِبُسُه َوَرُسوُُٟه َسِب ّسا  ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ أٟٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ اٟؼَّ ََلة ُة اٟؼَّ  ٕت َوهَٔی َتٔحیَّ

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دیعس، اتقدہ، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبع اہلل، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ز زپوھ وت مت ہیلع فآہل فملس ےن اکی رفز ہبطخ دای افر مہ ولوگں وک )امنز ےک( رطےقی الھکسےئ رھپ اراشد رفناای سج فتق مت ولگ امن

ولگ ںیفص ڑھکی رکف افر مت ولوگں ںیم ےس اکی صخش اناتم رکے سج فتق اناؾ ریبکت ےہک وت مت یھب ریبکت وہک افر سج فتق فہ 

ےہک وت مت ولگ آنیم وہک دخافدن دقفس اس وک وبقؽ رفناےئ اگ افر سج فتق فہ ریبکت ےہک افر روکع رکے وت مت ولگ یھب ریبکت وہک افر مت 

ع رکف ویکہکن مت ولوگں ےس ےلہپ اناؾ روکع رکات ےہ افر مت ولوگں ےس لبق رس ااھٹات ےہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ولگ روک

فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اس یک اجبن یک یمک دفرسی اجبن لکن اجےئ یئگ بلطم ہی ےہ ہک مت ولگ اس ےک دعب روکع رکف وت فہ 

ر مت ولگ اس ےک دعب رس ااھٹؤ ےگ سپ مت ولوگں اک روکع یھب اس ےک روکع ےک ربارب وہاگ افر سج ولوگں ےس لبق رس ااھٹےئ اگ اف

َمد  وہک۔ دخافدن دقفس اہمترا انہک نس ےل اگ
ح
ل
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َ

َ
َل
َ
َ  ف
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۔ ویکہکن دخافدن دقفس ےن فتق اناؾ 

ـُ بلطم ہی ےہ ہک نس ایل اہلل ےن۔ وج صخش اس یک رعتفی رکے رھپ سج فتق  اےنپ ربمغیپ یک زابؿ
َ
 َحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّلّ

ِ م َ
ش

ےس اراشد رفناای 

فہ ریبکت ےہک افر دجسہ رکے وت مت ولگ یھب ریبکت وہک افر دجسہ رکف اس ےئل ےک اناؾ مت ےس ےلہپ دجسہ رکات ےہ افر رس ااھٹات ےہ رضحت 

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای رھپ اس اجبن یک یمک دفرسی اجبن ےس وپری وہاجےئ یگ افر سج فتق اناؾ ھٹیب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
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اجےئ وت مت ولوگں ںیم ےس رہ اکی صخش ھٹیب اجےئ افر اہمترے ےنھٹیب ںیم رہ اکی صخش اس رطہقی ےس ےہک ا
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۔ ہی املکت امنز ںیم اایحتلت ںیم زپےھ اجےت ںیہ۔
ُ
وُسلُة َ
ر
َ
ـُ ف
ُ
 ْ
 َع 

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دیعس، اتقدہ، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبعاہلل، اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 روکع افر وجسد ےک درایمؿ ینتک دری ڑھکا وہا اجےئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افر وجسد ےک درایمؿ ینتک دری ڑھکا وہا اجےئروکع 

     1068    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة، طٌبہ، ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ِٟبََرأئ أَِخبََر٧َا َي ٩ًَِ ا َِٟیلَی  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ َة  ٠ًَُیَّ

 َٔ و ُٛ
ٍَ َرأَِسهُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ وًُهُ َوإَٔذا َر ُٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ُر ًَ َّی اہللُ  ًَازٕٔب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِحَسَتئِن َوُسُحوزُُه َو٣َا بَ ب٩ِٔ  يَِن اٟشَّ

َوائٔ  یّبا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ  رَقٔ

، ہبعش، مکح، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

فں ےک درایمؿ ھٹیب اجان ہی امتؾ ےک فآہل فملس اک روکع افر روکع ےس رس ااھٹان افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دجسہ افر دفونں دجس

 امتؾ ربارب وہےت ےھت۔

، ہبعش، مکح، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، رباء نب اعزب :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک انہک اچےئہ؟سج فتق روکع ےس ڑھکا وہ وت 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق روکع ےس ڑھکا وہ وت ایک انہک اچےئہ؟

     1069    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًباض ابوزاؤز س٠امی٪ ب٩ سیٕ، سٌیس ب٩ ًا٣ز، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٗیص ب٩ سٌس ب٩ ًا٣ز، ًلاء، ًبساہلل اب٩ :  راوی

ث٨ََا هَٔظا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ انٔیُّ  َِْٟحَّ ٕٕ ا ُ٪ ب٩ُِ َسِی ِیٔص ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ َٗ  ٩ًَِ اَ٪  ٦ُ ب٩ُِ َحشَّ

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٕس  ٌِ َِٟح٤ُِس َس ََ ا َٟ ُه٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ا٢َ َس٤ٔ َٗ کَاَ٪ إٔذَا 

ُس  ٌِ ََ ٤ََوأت َو٠ِ٣َٔئ اِْلَِرٔق َو٠ِ٣َٔئ ٣َا ٔطئَِت ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ   ٠ِ٣َٔئ اٟشَّ

رفاتی ےہ ہک اوبداؤد امیلسؿ نب فیس، دیعس نب اعرم، اشہؾ نب اسحؿ، سیق نب دعس نب اعرم، اطعء، دبعاہلل انب ابعس ےس 

ـُ ےتہک وت اس ےک دعب رفناےت اے اہلل! اپےنل فاےل ریت
َ
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ِ م َ
ش

ی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق 

 رعتفی رکات وہں آامسؿ افر زنیم رھب افر اس ےک العفہ سج رپ مت اچوہ۔

 اسحؿ، سیق نب دعس نب اعرم، اطعء، دبعاہلل انب ابعس اوبداؤد امیلسؿ نب فیس، دیعس نب اعرم، اشہؾ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق روکع ےس ڑھکا وہ وت ایک انہک اچےئہ؟

     1070    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ ابوبٜير، ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ، وہب ب٩ ٣ی٨اض ًسنی، سٌیس ب٩ جبير،  :  راوی

 ًبساہلل اب٩ ًباض

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ َوهِٔب ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٍٕ ٔ ث٨ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٜيِر ُ بٔی ب

٥َ کَاَ٪  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َسنٔیِّ  ٌَ ِٟ ةٔ  ٣ٔی٨َإض ا ٌَ ِٛ َس اٟزَّ ٌِ ََ حُوَز  إَٔذا أََراَز اٟشُّ

و٢ُ ا٠َّٟ  ُ٘ ُس َي ٌِ ََ ٤ََوأت َو٠ِ٣َٔئ اِْلَِرٔق َو٠ِ٣َٔئ ٣َا ٔطئَِت ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس ٠ِ٣َٔئ اٟشَّ ََ ا َٟ  ُه٥َّ َرب٨ََّا َو

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، ییحی نب اوبریکب، اربامیہ نب انعف، فبہ نب انیمس دعین، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ 
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 ، فبہ نب انیمس دعین، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعسدمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، ییحی نب اوبریکب، اربامیہ نب انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق روکع ےس ڑھکا وہ وت ایک انہک اچےئہ؟

     1071    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ہظا٦، ابوا٣یة اْٟحانی، ٣د٠س، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، ًلیة ب٩ ٗیص، ٗزًة ب٩ یحٌی، ابوسٌیس :  راوی

 ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ انٔیُّ  َِْٟحَّ َة ا ٤ِزُو ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ أَبُو أ٣َُیَّ ًَ َة ب٩ِٔ أَِخبََرنٔی  ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ ِیٕص  َٗ َة ب٩ِٔ  ًَٔلیَّ  ٩ًَِ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا

ٍَ اہللُ  و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ و٢ُ حٔيَن َي ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٌٔیٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َس َِٟح٤ُِس  َیِحٌَی  ََ ا َٟ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه َرب٨ََّا 

٤ََوأت َو٠ِ٣ٔئَ  ًَبِ  ٠ِ٣َٔئ اٟشَّ  ََ َٟ ٨َا  ِبُس َوک٠ُُّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤َِِٟحٔس َخيِرُ ٣َا  ٨َأئ َوا ََّ ُس أَه١َِ اٟ ٌِ ََ ْس اِْلَِرٔق َو٠ِ٣َٔئ ٣َا ٔطئَِت ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ 

َِٟحسُّ  ََ ا َِٟحسِّ ٨ِ٣ٔ ٍُ َذا ا َٔ ًَِلِیَت َوََل ی٨َِ ٤ََٟا أَ  ٍَ ٔ  ََل ٣َا٧

 ارحلاین، دلخم، دیعس نب دبعازعل

 

 نب ییحی، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص رمعف نب اشہؾ، اوبامی ة
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ی رعتفی ےہ آامسونں اہلل ہیلع فآہل فملس 

۔ اے رعتفی افر ڑبایئ ےک القئ ریتی ذات ایلع ےہ۔ دنبفں ےن اہک افر مہ بس افر زنیم ںیم افر رھپ اس ےک دعب سج وک وت اچےہ

 وہےئ ااعنؾ وک افر ریتے اسےنم نادلار اک ناؽ اکؾ ںیہن آات۔

 

 ریتے دنبے ںیہ وکیئ رفےنک فاال ںیہن ےہ ریتے دی 

  :  رافی

 

 نب ییحی، اوبدیعس رمعف نب اشہؾ، اوبامی ة

 

 نب سیق، زقعة
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 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق روکع ےس ڑھکا وہ وت ایک انہک اچےئہ؟

     1072    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یسب٩ ٣شٌسة، یزیس ب٩ زریٍ، طٌبة، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ابوح٤زة، حذئہ :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزَّ  ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َة  َح٤ِزََة 

هُ  ٌَ َش٤ٔ َٓ ِی٠َٕة  َٟ ٥َ َذاَت  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی ٣َ َّهُ َػل َة أ٧َ َٔ ٩ًَِ حَُذِي ًَِبٕص  بَرُ َذا بَىٔی  ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َٗ ََّر  ب َٛ حٔيَن 

َو٤َٔة َوکَا ٌَ ِٟ ٜٔبِرَٔیأئ َوا ٠َ٤َُِٟٜؤت َواِل َِٟحبَرُؤت َوا ا٢َ ا َٗ  َٔ و ُٛ
ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٔوی٥ٔ َوإَٔذا َر ٌَ ِٟ َِّی ا ؤًهٔ ُسِبَحاَ٪ َرب ُٛ و٢ُ فٔی ُر ُ٘ َ٪ َي

ِّی اُرِٔفِ  ِحَسَتئِن َرب ًِلَی َوبَيَِن اٟشَّ َ َِّی اِْل َِٟح٤ُِس َوفٔی ُسُحوزٔهٔ ُسِبَحاَ٪ َرب َِّی ا َِٟح٤ُِس َٟٔزب َِّی ا ِّی اُرِٔفِ لٔی َوکَاَ٪ َٟٔزب وًُهُ لٔی َرب ُٛ َٗٔیا٣ُُه َوُر

َوائٔ  یّبا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِحَسَتئِن رَقٔ َٔ َوُسُحوزُُه َو٣َا بَيَِن اٟشَّ و ُٛ
ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ  َوإَٔذا َر

، رمعف نب رمة، اوبزمحة، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 
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 دیمحنب دعسمة، سیدی نب زرعی، ص
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 روکع ےک دعب داعء ونقت زپانھ



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 روکع ےک دعب داعء ونقت زپانھ

     1073    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، س٠امی٪ تییم، ابو٣ح٠ز، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٨ََت َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی ٣ِٔح٠َز َِّییٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ

ًََؼِت اہلَل َوَرُس  َة  َواَ٪ َوًَُؼیَّ ِٛ ١ًِٕ َوَذ ًَلَی رٔ َٔ یَِسًُو  و ُٛ
َس اٟزُّ ٌِ ََ ٥َ َطِهّزا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟهُ َػل  و

ر، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ااحسؼ نب اربامیہ، رج
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ری، امیلسؿ یمیت، اوب

ناہ کت روکع رکےن ےک دعب داع ونقت زپیھ افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلیبق ردع افر ذوکاؿ افر ہیبصع ےک فاےطس دبداع 

 روسؽ یک انرفناین یک یھت۔رکےت ےھت ویکہکن اوہنں ےن دخا افر اس ےک 

ر، اسن نب ناکل :  رافی

 

ز
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م

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، امیلسؿ یمیت، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رجف ںیم داعےئ ونقت زپانھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف ںیم داعےئ ونقت زپانھامنز 

     1074    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ایوب، اب٩ سيری٩ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 َ٨ َٗ َٕ ُسل١َٔ َه١ِ  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  َت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

َسهُ  ٌِ ََ َٔ أَِو  و ُٛ
ِب١َ اٟزُّ َٗ ُه  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِبٔح  َٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َػََلةٔ اٟؼُّ و ُٛ

َس اٟزُّ ٌِ ََ ا٢َ  َٗ 

ہبیتق، امحد، اویب، انب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن نب ناکل ےس درایتف ایک ایگ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ع فملس ےن امنز رجف ںیم داعےئ ونقت زپیھ؟ اوہنں ےن رفناای ہک یج اہں زپیھ ےہ۔ آپ ےس درایتف ایک ایگ ہک روکع ےس لبق ای روک

 ےک دعب؟ اوہنں ےن رفناای روکع ےک دعب۔

 ہبیتق، امحد، اویب، انب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن نب ناکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ونقت زپانھامنز رجف ںیم داعےئ 

     1075    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، َرشب٩ ٣ٔـ١، یو٧ص، اب٩ سيری٩  :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ یُو٧َُص   ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا َرِٔشُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٍَ ثَىٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َّی ٣َ ُف ٩ِ٣َ َػل ٌِ ََ ی 

 ِٛ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه فٔی اٟزَّ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِبٔح  ٥َ َػََلَة اٟؼُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ ه٨َُِیَهّة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ا٧َٔیٔة  ََّ ٔة اٟ ٌَ 

کی صخش ےن لقن ایک سج ےن رضحت روسؽ اامسلیع نب دوعسد، رشبنب لضفم، ویسن، انب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس ا

 

ِ
ل

 ُ
َ
َع اّّل

ِ م َ
ش

ـُ اہک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز رجف ادا یک یھت اس ےن اہک ہک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
َ
 َحِ 
ْ

 

ن
َ
م

 دفرسی رتعک ںیم وت ھچک دری ڑھکے رےہ داعےئ ونقت زپےنھ ےک فاےطس۔

  دوعسد، رشبنب لضفم، ویسن، انب ریسنیاامسلیع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رجف ںیم داعےئ ونقت زپانھ

     1076    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، سٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هُ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ِو٨َاُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّهِزٔیِّ  ٔٔ ا٢َ َح َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٍَ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٓ ا َر َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َزیَِزَة 

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟؤٟیسٔ َوَس٤َ٠ََة بِ  اہللٔ َػل َِٟؤٟیَس ب٩َِ ا ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ أ٧َِٔخ ا َٗ ِبٔح  ٔ اٟؼُّ ا٧َٔیٔة ٩ِ٣ٔ َػََلة ََّ ٔة اٟ ٌَ ِٛ ٩َ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزَّ

٠ِهَ  ٌَ ًَلَی ٣ُرَضَ َواِج  ََ ٔٔيَن ب٤َََّٜٔة ا٠َُّٟه٥َّ اِطُسِز َوكِأََت ٌَ ـِ ٤ُِِٟشَت َة َوا ٌَ ًَیَّاَغ ب٩َِ أَبٔی َربٔی ٕ َو ٔشىٔی هَٔظا٦ َٛ ٠َِیه٥ِٔ ٔس٨ٔيَن  ًَ ا 

 َٕ  یُوُس

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس ااھٹای روکع 

 وک افر وج روزفر ےس رجف یک دفرسی رتعک ںیم وت رفناای اہلل اجنت دے فدیل نب فدیل وک افر ہملس نب اشہؾ وک افر ایعش نب ایب رہعیب

رضحات ہکم رکمہم ںیم افکر ےک اہھت ںیم سنھپ ےئگ ںیہ۔ ای اہلل! اانپ ذعاب تخس انب دے ہلیبق رضم رپ افر اؿ ےک اسؽ رضحت ویفس 

 ہیلع االسلؾ ےک زناہن ےسیج اسؽ انب دے۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رجف ںیم داعےئ ونقت زپانھ

     1077    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوح٤زة، ٣ح٤س، سٌیس ب٩ ٣شیب و ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ٤ًزو ب٩ ٤ًَا٪، َ٘یة، اب٩  :  راوی



 

 

ا٢َ َحسَّ  َٗ ْس  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َح٤ِزََة  ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ٔب َوأَبُو أَِخبََر٧َا  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ثَىٔی َس

ًَِبسٔ اٟزَِّح٤َ  ٔ َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ََلة ٥َ کَاَ٪ یَِسًُو فٔی اٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل و٢ُ ٩ٔ أَ٪َّ أَبَا هَُزیَِزَة کَاَ٪ یَُحسِّ ُ٘  حٔيَن َي

ِب١َ أَِ٪ َيِشُحَس ا٠َّٟهُ  َٗ ائ٥ْٔ  َٗ و٢ُ َوهَُو  ُ٘ َِٟح٤ُِس ث٥َُّ َي ََ ا َٟ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه َرب٨ََّا َو َِٟؤٟیسٔ َوَس٤َ٠ََة ب٩َِ َس٤ٔ َِٟؤٟیَس ب٩َِ ا ٥َّ أ٧َِٔخ ا

ًَلَی ٣ُرَضَ َو   ََ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ا٠َُّٟه٥َّ اِطُسِز َوكِأََت ٔٔيَن ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ـِ ٤ُِِٟشَت َة َوا ٌَ ًَیَّاَغ ب٩َِ أَبٔی َربٔی ٕ َو ٔشىٔی هَٔظا٦ َٛ ٠َِیه٥ِٔ  ًَ ٠َِها  ٌَ اِج

َیِشحُ  َٓ بَرُ  ِٛ و٢ُ اہللُ أَ ُ٘ َٕ ث٥َُّ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُوُس َّی اہللُ  ُٔوَ٪ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ  ُس َوَؿاحَٔیُة ٣ُرَضَ یَِو٣َلٕٔذ ٣َُداٟ

، انب اوبزمحة، دمحم، دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

 می ة
رمعف نب امثعؿ، ت

( ڑھکے ڑھکے دجسے ےس ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم داعےئ رف ْد ُ
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ناےت )

فملس رفناےت ےھت ای اہلل اجنت دے فدیل نب فدیل وک افر ہملس نب اشہؾ افر ایعش نب ایب رہعیب وک افر وج ک فی ولگ ہکم رکمہم ںیم رہ 

اؿ وک ای اہلل! تخس رک دے اانپ ذعاب ہلیبق رضم رپ افر اؿ ےک اسؽ اےسی وہں ہک ےسیج رضحت ویفس ےک ےئگ ںیہ املسمونں ںیم ےس 

اسؽ ےھت رھپ رفناےت ےھت اہلل اربک افر دجسہ رفناےت ےھت افر اس زناہن ںیم رعب ےک ہلیبق رضم ےک ولگ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےک اخمفل ےھت۔

، انب اوبزمحة، دمحم، دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہرمعف نب امثعؿ،  :  رافی

 

 می ة
 ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رہظ ںیم ونقت زپےنھ ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےس قلعتمامنز رہظ ںیم ونقت زپےنھ 

     1078    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ س٥٠ اٟب٠خی، نرض، ہظا٦، یحٌی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ َیِحٌَی  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا هَٔظا٦ْ  َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔیُّ  ُ٪ ب٩ُِ َس٥ٕ٠ِ ا ب٩ََّ  أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ا٢َ َْلرَُقِّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  أَبٔی َس٤َ٠ََة 

ٔة اِْل  ٌَ ِٛ ٨ُُت فٔی اٟزَّ ِ٘ َٓکَاَ٪ أَبُو هَُزیَِزَة َي ا٢َ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ َل٥ُِٜ َػََلَة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ َوَػََلة ِهز ٔ اٟوُّ ٔ ٩ِ٣ٔ َػََلة ة َٔخَ

ةٔ َوَػََلةٔ  ٌَٔظأئ اِْلَٔخَ ِٟ ةَ ا َٜرَفَ ٩ُ اِل ٌَ َیِسًُو ٤ُ٠ِِٟٔؤ٨٣ٔٔيَن َوی٠َِ َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َس ٣َا َي ٌِ ََ ِبٔح   اٟؼُّ

امیلسؿ نب ملس ایخلبل، رضن، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ رفناای ہک مت ولوگں وک رضحت روسؽ رکمی 

ـُ ےک دعب ونقت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
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یک امنز دالھکؤں اگ وت فہ آرخ رتعک ںیم امنز رہظ افر امنز اشعء افر امنز رجف ںیم 

 زپاھ رکےت ےھت افر الہ االسؾ ےک ےئل داع رفناےت افر افکر رپ تنعل رفناےت۔

 امیلسؿ نب ملس ایخلبل، رضن، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رغمب ںیم ونقت زپےنھ ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رغمب ںیم ونقت زپےنھ ےس قلعتم

     1079    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪ و طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، طٌبہ، و سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ ٣زة،  :  راوی

 اب٩ ابوٟیلی، بزاء ب٩ ًازب

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ َیاَ٪ َوُط ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٣ُزََّة ح و أَِخبََر٧َا 

ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣ُزََّة  ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ َبَة َوُس ٌِ ٩ًَِ ُط ٠َِیهٔ َیِحٌَی  ًَ َّی اہللُ   أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ٔ ٨ُُت ف ِ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ًَُِِیُس اہللٔ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ زٔٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ِبٔح َوا  ی اٟؼُّ

اعزب دیبع اہلل نب دیعس، دبعارلنمح، ایفسؿ ف ہبعش، رمعف نب رمة، رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، ف ایفسؿ، رمعف نب رمة، انب اوب،یلی، رباء نب 



 

 

 ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف افر امنز رغمب ںیم ونقت زپاھ رکےت ےھت۔ےس رفاتی ےہ ہک رضح

دیبعاہلل نب دیعس، دبعارلنمح، ایفسؿ ف ہبعش، رمعف نب رمة، رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، ف ایفسؿ، رمعف نب رمة، انب اوب،یلی، رباء  :  رافی

 نب اعزب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونقت ںیم افکر افر رشمنیک رپ تنعل انجیھب

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ونقت ںیم افکر افر رشمنیک رپ تنعل انجیھب

     1080    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزاؤز، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص، وہظا٦، ٗتازہ، ا٧ص ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص ح  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أ٧ََٕص أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َوهَٔظا٦ْ 

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ًَلَی أَِحَیإئ ٩ِ٣ٔ أَِحَیأئ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ هَٔظا٦ْ یَِسًُو  َٗ ٩َ رَٔجاَّل َو ٌَ َٟ َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٨ََت َطِهّزا  َٗ َوَس٥ََّ٠ 

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٕ َو ِو٢ُ هَٔظا٦ َٗ َٔ هََذا  و ُٛ
َس اٟزُّ ٌِ ََ هُ  َٛ َزٔب ث٥َُّ َتَز ٌَ ِٟ ٠َیِ ا ًَ َّی اہللُ  ٨ََت َػل َٗ  ٥َ هٔ َوَس٠َّ

َواَ٪ َؤِٟحَیاَ٪  ِٛ ًَِّل َوَذ ٩ُ رٔ ٌَ  َطِهّزا ی٠َِ

دمحم نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، اتقدہ، اسن، فاشہؾ، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ناہ 

 اس وک وھچڑ دای افر ہی ونقت آپ ےن روکع رفناےن ےک دعب کت دنچ ولوگں رپ ونقت زپیھ ای رعب ےک دنچ ابقلئ رپ تنعل رفنایئ رھپ

زپیھ افر اکی رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ناہ کت ونقت زپیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنعل 

 رفناےت ےھت ہلیبق رلع افر ذوکاؿ افر ہلیبق ایحلؿ رپ۔

 ، اتقدہ، اسن، فاشہؾ، اتقدہ، اسندمحم نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعء ونقت ےک دفراؿ انمنیقف رپ تنعل انجیھب

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 داعء ونقت ےک دفراؿ انمنیقف رپ تنعل انجیھب

     1081    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ًَ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َّی َسا٥ٕٟٔ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َُّه َس٤ٔ ٩ِ أَبٔیهٔ أ٧َ

 ٩ِ ٌَ ِٟ ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ ا َٗ  ٔ ة ٔة اِْلَٔخَ ٌَ ِٛ ِبٔح ٩ِ٣ٔ اٟزَّ ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ اٟؼُّ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َر ًَ ًَلَی أ٧َُإض اہللُ  ََُٓل٧ّا یَِسًُو  ََُٓل٧ّا َو

ًَزَّ  أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ٔيَن  َُّه٥ِ َها٤ُٟٔوَ٪  ٩ِ٣ٔ ا إ٧ٔ َٓ بَُه٥ِ  ذِّ ٌَ ٠َِیه٥ِٔ أَِو ُي ًَ ٔ َطِیْئ أَِو یَُتوَب  ََ ٩ِ٣ٔ اِْل٣َِز َٟ َِٟیَص   َوَج١َّ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہل فملس ےن سج فتق رس ااھٹای امنز رجف یک آرخی رتعک ںیم روکع ےس وت رفناای دخافدن دقفس تنعل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآ

رکے الفں افر الفں صخش رپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دب داع رفنایئ ھچک انمنیقف ےک فاےطس وج اظبرہ املسمؿ وہےئگ ےھت افر 

( ینعی ھجت وک یسک مسق اک  اؿ ولوگں ےک دولں ںیم  رف رھبا وہا اھت اس رپ ٌ 
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دخافدن دقفس ےن ہی آتی انزؽ رفنایئ )َل

 وکیئ اایتخر ںیہن ےہ دخافدن دقفس وک اایتخر ےہ دخا اس یک رفغمت رفناےئ اؿ رپ ذعاب انزؽ رفناےئ فہ ولگ انگہ اگر ںیہ۔

 اسمل، دبعاہلل نب رمعااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعء ونقت ہن زپےنھ ےک ابرے ںیم



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 داعء ونقت ہن زپےنھ ےک ابرے ںیم

     1082    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٛ زَٔب ث٥َُّ َتَز ٌَ ِٟ ًَلَی وَٓیٕ ٩ِ٣ٔ أَِحَیأئ ا ٨ََت َطِهّزا یَِسًُو  َٗ  هُ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ناہ کت ونقت 

زپیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دب داع رفناےت ےھت رعب ےک اکی ہلیبق رپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ونقت زپانھ 

 رتک رفنا دای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اسن :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 داعء ونقت ہن زپےنھ ےک ابرے ںیم

     1083    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، خ٠ٕ، اب٩ خ٠یٔة، ابو٣اَٟ، اطحعی :  راوی

ا٢َ َػ٠َِّیُت َخ٠ِ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َٕ اِْلَِطَحعٔیِّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی ٣َاٟ َة  َٔ ٕٕ َوهَُو اب٩ُِ َخ٠ٔی ٩ًَِ َخ٠َ ُٗتَِیَبُة  َّی أَِخبََر٧َا  اہللُ َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٨ُِت  ِ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ َٕ ٤ًََُز  ٨ُِت َوَػ٠َِّیُت َخ٠ِ ِ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ َٕ أَبٔی بََِکٕ  ٨ُِت َوَػ٠َِّیُت َخ٠ِ ِ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٥ِ٠َ َٓ ٤َاَ٪  َِ ًُ َٕ َوَػ٠َِّیُت َخ٠ِ



 

 

 ٔ ََّها ب ا٢َ یَا بُىَیَّ إ٧ٔ َٗ ٨ُِت ث٥َُّ  ِ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ًَلٓٔیٕ   َٕ ٨ُِت َوَػ٠َِّیُت َخ٠ِ ِ٘ ًَْة َي  ِس

، اوبناکل، ایعجش ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل رضحت اطرؼ ےس رفاتی یک ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

 

ن فة
ل

 

ہبیتق، فلخ، انب ح

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونقت ںیہن زپیھ افر رضحت اوبرکب 

 یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک وت اوہنں ےن ونقت ںیہن زپیھ افر رضحت رمع افرفؼ یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک وت اوہنں دصقی ریض اہلل ہنع

ےن ونقت ںیہن زپیھ افر رضحت امثعؿ ذفاونلرنی یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک وت داھکی ہک اوہنں ےن یھب ونقت ںیہن زپیھ رھپ رفناای ہک 

  این اکؾ ےہ۔اے اصازبادے! ہی اکی ابلکل

، اوبناکل، ایعجش :  رافی

 

ن فة
ل

 

 ہبیتق، فلخ، انب ح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکنکویں وک دجسہ رکےن یک رغض ےس ڈنھٹا رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رغض ےس ڈنھٹا رکانرکنکویں وک دجسہ رکےن یک 

     1084    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًباز، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، سٌیس ب٩ حارث، جابزب٩ ًبساہلل :  راوی

ٌٔی ٩ًَِ َس ٤ًَِزٕو  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَبَّاْز  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍَ أَِخبََر٧َا  ِّی ٣َ ٨َّا نَُؼل ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َِٟحارٔٔث  سٔ ب٩ِٔ ا

 ُ ِّی أُبَزِّزُُه ث٥َُّ أَُحوِّٟ ف َٛ ّة ٩ِ٣ٔ َحّصی فٔی  ـَ ِب َٗ َٓکُخُذ  ِهَز  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟوُّ ًَ َّی اہللُ  إَٔذا َسَحِسُت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ِّی اِْلََخٔ  ف َٛ هُ فٔی 

ُتُه  ٌِ  َٟٔحِبَهًٔیَوَؿ

ہبیتق، ابعد، دمحم نب رمعف، دیعس نب احرث، اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

رھک  اسھت امنز ادا ایک رکےت ےھت وت ںیم )دفراؿ امنز یہ( اکی یھٹم رکنکویں یک ااھٹ ایل رکات اھت رھپ ںیم اس وک دفرسے اہھت یک یھٹم ںیم



 

 

 ایل رکات اھت اؿ وک ڈنھٹا رکےن ےئلیک افر سج فتق ںیم دجسہ رکات اھت وت ںیم اؿ وک اینپ اشیپین ےک ےچین رھک ایل رکات اھت۔

 ہبیتق، ابعد، دمحم نب رمعف، دیعس نب احرث، اجربنب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبتق دجسہ ریبکت انہک اسیک ےہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق دجسہ ریبکت انہک اسیک ےہ؟

     1085    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از، ُیَل٪ ب٩ جزیز، ٣ْطٖ :  راوی

ا٢َ َػ٠َِّیُت أ٧ََا َو٤ًِٔ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی  َٗ  ٕٖ ٩ًَِ ٣َُْطِّ  ٕ ٩ًَِ َُِیََلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔیٕ  َزاُ٪ ب٩ُِ حَُؼيِٕن ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ

ََّر  ب َٛ  ٔ حُوز ٍَ َرأَِسهُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٓ ََّر َوإَٔذا َر ب َٛ َٓکَاَ٪ إَٔذا َسَحَس  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب   َٕ َضی َخ٠ِ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ََّر  ب َٛ َتئِن  ٌَ ِٛ َوإَٔذا ٧ََهَف ٩ِ٣ٔ اٟزَّ

٠ًََِیهٔ َوَس  َّی اہللُ  ٕس َػل ىٔی َػََلَة ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ ک٤َٔ٠َّة َي َٗ نٔی َهَذا  َ
ِس َذَکَّ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ََّ٠ أََخَذ ٤ًَِٔزاُ٪ بَٔیٔسی 

 ےن افر رضحت رمعاؿ نب نیصح ےن رضحت یلع یک ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، الیغؿ نب رجری، رطمػ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

ادتقاء ںیم امنز ادا یک فہ سج فتق دجسہ رفناےت وت ریبکت رفناےت افر سج فتق دجسہ ےس رس ااھٹےت وت ریبکت رفناےت افر سج فتق دف 

اؿ ےن ریما اہھت ڑکپ ایل افر رتعک ادا رفنا رک اھٹ اجےت وت ریبکت رفناےت افر سج فتق فہ امنز ےس رفاتغ احلص رک ےکچ وت رضحت رمع

 رفناای ہک اوہنں ےن )ینعی رضحت یلع ےن( ھجم وک امنز وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اید اتزہ رفنا دی۔

 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، الیغؿ نب رجری، رطمػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق دجسہ ریبکت انہک اسیک ےہ؟

     1086    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ٣ٌاذ و یحٌی، زہير، ابواسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ٤٘٠ًة و اسوز، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 َٙ ثَىٔی أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُزَهيِْر  اََل َحسَّ َٗ اْذ َویَِحٌَی  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٔ أَِخبََر٧َا  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز ًَ  ٩ًَِ  

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ وزٕ  ٌُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ  ٔ ٤ََة َواِْلَِسَوز َ٘ ٠ِ ًَ ٍٕ َوُيَش٥ُِّ٠ ٩ًَِ  ِٓ ٕف َوَر ِٔ ِّرُ فٔی ک١ُِّ َخ َٜب ٥َ یُ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ََل٧ٔهٔ  ٌَ ِٔ ٨ًَُِه٤َا َي ٔ َوکَاَ٪ أَبُو بََِکٕ َو٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َيَشارٔه  ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔهٔ َو

 ف

 

مة
علق
اوسد، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی  رمعف نب یلع، اعمذ ف ییحی، زریہ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب اوسد، 

بن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ اکی ےنکھج افر اےنھٹ ےک فتق ریبکت رفناای رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ افر ابںیئ اج

 یہی اعدت ابمرہک یھت۔السؾ ریھپا رکےت ےھت افر رضحت اوبرکب دصقی افر رمعافرفؼ ریض اہلل ہنع یک یھب 

 ف اوسد، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 

مة
علق
 رمعف نب یلع، اعمذ ف ییحی، زریہ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب اوسد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ سک رطہقی ےس رکان اچےئہ؟

 رکےن ےس قلعتم ااحدثی امنز رشفع :   ابب

 دجسہ سک رطہقی ےس رکان اچےئہ؟

     1087    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ابوَرش، یوسٕ، اب٩ ٣ا٫َ، حٜی٥ :  راوی



 

 

بَ  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ُث  ََ یَُحسِّ َٕ َوهَُو اب٩ُِ ٣َاَه ُت یُوُس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ رِٔشٕ  ٩ًَِ أَبٔیَ  َة 

ائ٤ّٔا َٗ ٥َ أَِ٪ ََل أََٔخَّ إَٔلَّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَي َٗ ٜٔی٥ٕ   َح

 ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اوبرشب، ویفس، انب ناکھ، میکح ےس رفاتی ےہ

 فملس ےس اس ابت رپ تعیب یک ہک ںیم دجسہ ںیہن رکفں اگ نکیل ڑھکے ڑھکے۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اوبرشب، ویفس، انب ناکھ، میکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ رک ےن ےک فتق اہھت ااھٹان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ رک ےن ےک فتق اہھت ااھٹان

     1088    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، اب٩ ابوًسی، طٌبہ، ٗتازہ، نَرب٩ ًاػ٥، ٣اَٟ ب٩ حویزث :  راوی

ًَا ٩ًَِ َنَِرٔ ب٩ِٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ُِٟحَویِزٔٔث أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٔػ٥ٕ 

ٍَ یََسیِهٔ فٔی َػََلتٔهٔ َوإٔذَ  َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َر َّی اہللُ  َّهُ َرأَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٍَ أ٧َ َٓ َٔ َوإَٔذا َسَحَس َوإَٔذا َر و ُٛ
ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٍَ َوإَٔذا َر َٛ ا َر

ََ أُذ٧َُِیهٔ  َّی یَُحاذَٔی بٔه٤َٔا َُفُو ٔ َحً حُوز  َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟشُّ

می یلص دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، ہبعش، اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی رضحت روسؽ رک

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ںیم اہھت ااھٹےت وہےئ )ینعی امنز رشفع رکےت فتق( افر سج فتق روکع ںیم رس ااھٹای اکونں یک ول کت۔

 دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، ہبعش، اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ رک ےن ےک فتق اہھت ااھٹان

     1089    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ًبساَلًلی، سٌیس، ٗتازہ، نَرب٩ ًاػ٥، ٣اَٟ ب٩ حویزث :  راوی

٩ًَِ َنَِرٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَأػ٥ٕ  ب٩ِٔ 

ََٓذََکَ ٣ٔ  ٍَ یََسیِهٔ  َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َر َّی اہللُ  َّهُ َرأَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُِٟحَویِزٔٔث أ٧َ  ٠ََِهُ ا

دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس وک اہھت ااھٹےت وہےئ داھکی رھپ ایس رطح ایبؿ رفناای

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ رک ےن ےک فتق اہھت ااھٹان

     1090    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتازہ، نَرب٩ ًاػ٥، ٣اَٟ ب٩ حویزث٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ٌاذب٩ ہظا٦،  :  راوی

٩ًَِ َنَِرٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا َٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَأػ٥ٕ   ب٩ِٔ 

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ُِٟحَویِزٔٔث أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ََ َوإٔذَا ا ٔ ١ََِ َذٟ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ  ٍَ َٛ ََٓذََکَ ٧َِحَوُه َوَزاَز ٓٔیهٔ َوإَٔذا َر ََلةٔ  ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َزَخ١َ فٔی اٟؼَّ



 

 

 ََ ٔ ١ََِ َذٟ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ  ٔ ُحوز ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٓ ََ َوإَٔذا َر ٔ ١ََِ َذٟ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ  َٔ و ُٛ
ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ  َر

اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، اعمذنب اشہؾ، 

فآہل فملس وک داھکی ہک سج فتق امنز ںیم اجےت رھپ رفاتی ایس رطہقی ےس ایبؿ رفنایئ اہتبل اس رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک سج 

ہ ےس رس ااھٹےت اس رطہقی ےس لمع رفناےت )دفونں اہھت( فتق روکع رفناےت وت اس رطہقی ےس لمع رفناےت افر سج فتق دجس

 ااھٹےت ےھت۔

 دمحم نب ینثم، اعمذنب اشہؾ، اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبتق دجسہ اہھت ہن ااھٹےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق دجسہ اہھت ہن ااھٹےن ےس قلعتم

     1091    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًِیسالٜوفی ا٤ٟحاربی، اب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّهِ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟحارٔبٔیُّ  ُس ب٩ُِ ًَُِِیٕس اِلُٜوفٔیُّ ا ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  زٔیِّ 

ِٓتَتَ  ٍُ یََسیِهٔ إَٔذا ا َٓ ٥َ َیزِ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُحوز ََ فٔی اٟشُّ ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ ٍَ َوکَاَ٪ ََل َي َٓ ٍَ َوإَٔذا َر َٛ ََلَة َوإَٔذا َر  َح اٟؼَّ

دمحم نب دیبعاوکلیف ااحملریب، انب ابمرک، رمعم، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رشفع رفناےت افر سج فتق روکع اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ااھٹای رکےت ےھت سج

 رفناےت افر سج فتق روکع ےس رس ااھٹےت افر دجسہ ےک دفراؿ اس رطہقی ےس ہن رکےت )ینعی دفراؿ دجسہ اہھت ہن ااھٹےت ےھت(۔



 

 

 رمع ریض اہلل ہنعدمحم نب دیبعاوکلیف ااحملریب، انب ابمرک، رمعم، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ رک ےن ےک فتق ےلہپ زنیم رپ وکاسن وضع رےھک

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ رک ےن ےک فتق ےلہپ زنیم رپ وکاسن وضع رےھک

     1092    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين ب٩ ًیسٰی اٟ٘و٣سی اٟبشلامی، یزیس، اب٩ ہارو٪، رشیَ، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا َیزٔیُس َوهَُو اب٩ُِ َهاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟبِشَلامٔیُّ  ِو٣َٔسیُّ ا ُ٘ ِٟ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ًٔیَسی ا ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ا  ٩ًَِ  َْ ی أ٧ََِبأ٧ََا رَشٔ

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َسَحَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ حُِحز ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِب١َ یََسیِهٔ َوإٔذَا ک٠َُِیٕب  َٗ َِتَِیهٔ  ِٛ ٍَ ُر َوَؿ

َِتَِیهٔ  ِٛ ِب١َ ُر َٗ ٍَ یََسیِهٔ  َٓ  ٧ََهَف َر

 شعا یم، سیدی، انب اہرفؿ، رشکی، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت نیسح 
لی
نب ٰیسیع اوقلیسم ا

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق دجسہ رفناےت ےھت وت دفونں ےنٹھگ اہوھتں ےس ےلہپ 

 ےس اھٹ اجےت وت دفونں اہھت ونٹھگں ےس ااھٹےت۔زنیم رپ رےتھک افر سج فتق دجسہ 

 شعا یم، سیدی، انب اہرفؿ، رشکی، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح :  رافی
لی
 نیسح نب ٰیسیع اوقلیسم ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم  :   ابب

 دجسہ رک ےن ےک فتق ےلہپ زنیم رپ وکاسن وضع رےھک



 

 

     1093    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساہلل ب٩ ٧آٍ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ حش٩، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا  ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َحَش٩ٕ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍٕ ٔ ٧َآ

 ِٟ ٤َا َیبِرُُک ا َٛ َیبِرَُک  َٓ ٥ِ فٔی َػََلتٔهٔ  ُٛ ٤ُٔس أََحُس ٌِ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ   َح١٤َُ َٗ

دبعاہلل نب انعف، دمحم نب دبعاہلل نب نسح، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق، 

فملس ےن اراشد رفناای اہمترے ںیم ےس اکی صخش امنز ںیم ھٹیب اجان اچاتہ ےہ رھپ اس رطہقی ےس ھٹیب اجات ےہ سج رطہقی ےس افٹن 

 ھٹیب اجات ےہ۔

 ، دبعاہلل نب انعف، دمحم نب دبعاہلل نب نسح، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ رک ےن ےک فتق ےلہپ زنیم رپ وکاسن وضع رےھک

     1094    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ بکار ب٩ بَل٢، ٣زوا٪ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ حش٩، ابوز٧از،  :  راوی

 اْعد، ابوہزیزہ

ا٢َ  َٗ َّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابٔهٔ  ٔس ب٩ِٔ بَک ٔ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َحسَّ

٩ًَِ أَبٔی هُزَ  ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َِٟحَش٩ٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َّی ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ یَِزَة 

 َ٠ًَ ٔ اہللُ  ٌٔير َِٟب َِتَِیهٔ َوََل َیبِرُِک بُزُوَک ا ِٛ ِب١َ ُر َٗ ٍِ یََسیِهٔ  ـَ ٠َِی َٓ  ٥ِ ُٛ  ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َسَحَس أََحُس

اہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، رمفاؿ نب دمحم، دبعازعلسی نب دمحم، دمحم نب دبعاہلل نب نسح، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش دجسہ رکے وت اس وک اچےیہ ہک ہک رضحت روسؽ رکمی 

 فہ ےلہپ دفونں اہھت وک زنیم رپ اہسرا دے رھپ ےنٹھگ رےھک افر افٹن یک رطح ہن ےھٹیب۔

 نب اکبر نب البؽ، رمفاؿ نب دمحم، دبعازعلسی نب دمحم، دمحم نب دبعاہلل نب نسح، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ اہرفؿ نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں اہھت اشیپین ےک اسھت زنیم رپ رانھک

  ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم :   ابب

 دفونں اہھت اشیپین ےک اسھت زنیم رپ رانھک

     1095    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، زٟویہ، اب٩ ٠ًیة، ایوب ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َویِهٔ  ُّٟ َِٟیَسی٩ِٔ أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب َز ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ُه  ٌَ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َر  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ٠ًَُیَّ

ُه٤َ  ٌِ َٓ ٠ِيَرِ َٓ هُ  ٌَ َٓ ٍِ یََسیِهٔ َوإَٔذا َر ـَ ٠َِی َٓ ٥ِ َوِجَهُه  ُٛ ٍَ أََحُس إَٔذا َوَؿ َٓ َِٟوِجُه  ٤َا َيِشُحُس ا َٛ ِشُحَسأ٪   اََ

 

 

ہیلع فآہل فملس ےن  ، اویب انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللزاید نب اویب، دولہی، انب علی ة

اراشد رفناای )ااسنؿ ےک( دفونں اہھت اس رطہقی ےس دجسہ رکےت ںیہ ہک سج رطہقی ےس )ااسنؿ اک رہچہ( دجسہ رکات ےہ وت مت ولوگں 

ےنپ دفونں اہھت یھب رےھک افر سج فتق رہچہ ااھٹےئ وت دفونں اہھت یھب ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش )دجسہ ںیم( اانپ رہچہ رےھک وت ا

 ااھٹےئ۔

، اویب انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 

 زاید نب اویب، دولہی، انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

ا ء رپ رکان 

 

ض
ع
 اچےئہ؟دجسہ ےنتک ا

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ا ء رپ رکان اچےئہ؟

 

ض
ع
 دجسہ ےنتک ا

     1096    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ٤ًزو، كاؤض، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ أَِ٪ َيِشحَُس  أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َُٔز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  كَاُوٕض 

َزُه َوََل ثَٔیابَهُ  ٌِ َّٕ َط إئ َوََل یَُٜ ـَ ًِ ٔة أَ ٌَ  ًَلَی َسِب

ےن است ڈہویں رپ دجسہ رکےن ہبیتق، امحد، رمعف، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےک ابرے ںیم مکح رفناای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای ہک ابولں افر ڑپکفں وک )اکی اسھت( ہن وجڑںی۔

 ہبیتق، امحد، رمعف، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا ء یک رشتحی

 

ض
ع
 ذموکرہ است ا

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ا ء یک رشتحی

 

ض
ع
 ذموکرہ است ا

     1097    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، بَک، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ًا٣ز ب٩ سٌس، ًباض ب٩ ًبسا٤ٟل٠ب :  راوی

ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟهازٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا بََِکْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ٔٔب أَِخبََر٧َا  ٤ُِٟلَّ ًَِبٔس ا بَّأض ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا



 

 

 ِٟ و٢ُ إَٔذا َسَحَس ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّهُ َس٤ٔ ََِتاُه أ٧َ ِٛ اُه َوُر َّٔ َٛ ُة آَرإب َوِجُههُ َو ٌَ ِبُس َسَحَس ٨ِ٣ٔهُ َسِب ٌَ

َس٣َاهُ  َٗ  َو

ہبیتق، رکب، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، اعرم نب دعس، ابعس نب دبعابلطمل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ا ء  ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت

 

ض
ع
ےھت ہک سج فتق دنبہ دجسہ ںیم اجات ےہ وت اس ےک مسج ےک است ا

 دجسہ رکےت ںیہ رہچہ دفونں ایلیھتہں افر دفونں ےنٹھگ افر دفونں اپؤں۔

 ہبیتق، رکب، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، اعرم نب دعس، ابعس نب دبعابلطمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اشیپین زنیم رپ رانھک

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اشیپین زنیم رپ رانھک

     1098    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہاز، ٣ح٤سب٩ ابزاہی٥ ب٩ حارث،  ٣ح٤سب٩ س٤٠ہ و اٟحارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ :  راوی

 ابوس٤٠ہ، ابوسٌیس خسری

٩ًَِ ابِ  َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا َْ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

 ِٟ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ِت ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  َََُرَ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َِٟحارٔٔث  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َهاز

ئن ٩ِ٣ٔ ُػِبٔح  ٤َِٟأئ َواٟلِّ ٔٔهٔ أَثَزُ ا ًَلَی َجِٔی٨ٔهٔ َوأَِن  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِی٠َةٔ  ًَِی٨َاَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ی٩َ ٣ُِدَتََرْ  َٟ  إِٔحَسی َوًرِٔشٔ

دمحمنب ہملس ف ااحلرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، سیدی نب دبعاہلل نب اہد، دمحمنب اربامیہ نب احرث، اوبہملس، اوبدیعس دخری ےس 

ملس وک رفاتی ےہ ہک )ہی اکی وطلی دحثی ےہ( رافی رفناےت ںیہ ہک ریمی آوھکنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف



 

 

داھکی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابمرک اشیپین افر انک رپ ڑچیک اک اشنؿ اھت۔ اوسیکںی رات وک حبص وک۔ )اس دحثی رشفی 

 (ےس ولعمؾ وہا ہک دجسہ ںیم اشیپین زنیم رپ اگلان رضفری ےہ

 اہد، دمحمنب اربامیہ نب احرث، اوبہملس، اوبدیعس دمحمنب ہملس ف ااحلرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، سیدی نب دبعاہلل نب :  رافی

 دخری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احبتل دجسہ زنیم رپ انک رانھک

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل دجسہ زنیم رپ انک رانھک

     1099    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤سب٩ ٤ًزو ب٩ رسح و یو٧ص ب٩ ًبساَلًلی و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، ًبساہلل ب٩ كاؤض،  :  راوی

 ًبساہلل اب٩ ًباض

ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ٔح َویُو٧ُُص ب٩ُِ  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اَّٟسَّ ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ُه  َٟ ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠ًََِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش َوا

 َّ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ كَاُوٕض   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ا٢َ اب٩ِٔ َوهِٕب  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

ََِتئِن َو أ٣ُٔزُِت  ِٛ َِٟیَسی٩ِٔ َواٟزُّ ٕٔ َوا ِ َِٟحِبَهٔة َواِْل٧َ َیاَب ا َِّ َز َوََل اٟ ٌِ َّٕ اٟظَّ ُٛ ٕة ََل أَ ٌَ ًَلَی َسِب َس٣َئِن أَِ٪ أَِسحَُس  َ٘ ِٟ  ا

ادمحنب رمعف نب رسح ف ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، انب رججی، دبعاہلل نب اطؤس، دبعاہلل انب ابعس ےس 

ا ء رپ دجسہ رکےن اک افر ڑپکے ای ابؽ ےک رفاتی

 

ض
ع
 ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ےھجم مکح وہا ےہ است ا

ا ء ہی ںیہ اشیپین انک افر دفونں اہھت افر دفونں ےنٹھگ افر اپؤں(۔

 

ض
ع
 ہن ٹیمس ےنیل اک )فہ است ا

 ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، انب رججی، دبعاہلل نب اطؤس، دبعاہلل انب ابعسادمحنب رمعف نب رسح ف ویسن نب دبعاالیلع  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں اہوھتں رپ دجسہ رکےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےن ےس قلعتمدفونں اہوھتں رپ دجسہ رک

     1100    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور ا٨ٟشائی، ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ًبساہلل ب٩ كاؤض، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ َّی ب٩ُِ أََسٕس  ل ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر ا٨ََّٟشائٔیُّ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ كَاُوٕض  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ُوَهِیْب  َحسَّ

ًَلَی ا ًُِو٥ٕ  ةٔ أَ ٌَ ًَلَی َسِب ا٢َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أَِسحَُس  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ًَلَی اب٩ِٔ   ٔ َِٟحِبَهةٔ َوأََطاَر بَٔیٔسه

َِٟیَسی٩ِٔ  ٕٔ َوا ِ َس٣َئِن اِْل٧َ َ٘ ِٟ ٖٔ ا ا ََِتئِن َوأََِطَ ِٛ  َواٟزُّ

ی نب ادس، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

معل

رمعف نب وصنمر ااسنلیئ، 

 فآہل فملس ےن اہھت ےس انک یک فملس ےن رفناای ےھجم مکح وہا ےہ است ڈہویں رپ دجسہ رکےن اک اشیپین افر رھپ رفناای آپ یلص اہلل ہیلع

 (اجبن افر دفونں اہھت افر دفونں ونٹھگں افر دفونں اپؤں ےک انکرہ )ینعی دفونں اپؤں یک ایلگن ےک انکرے

ی نب ادس، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

معل

 رمعف نب وصنمر ااسنلیئ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احبتل دجسہ دفونں ےنٹھگ زنیم رپ اگلےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل دجسہ دفونں ےنٹھگ زنیم رپ اگلےن ےس قلعتم



 

 

     1101    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور ا٤ٟکی و ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ زہزی، سٔیا٪، اب٩ كاؤض، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

اََل  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزُّهِزٔیُّ  سٔ ب٩ِٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ِّیُّ َو ٤َِٟک ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر ا ٩ًَِ َحسَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس

ٍٕ َو٧ُهَٔی أَِ٪ َیِٜ  ًَلَی َسِب ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َيِشُحَس  ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أ٣َُٔز ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَی یََسیِهٔ أَبٔیهٔ  َیاَب  َِّ َز َواٟ ٌِ َٔٔت اٟظَّ

 ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٌٔهٔ  ٖٔ أََػأَ ا َِتَِیهٔ َوأََِطَ ِٛ ا٢َ َهَذا َوُر َٗ ٔٔهٔ  ًَلَی أَِن ًَلَی َجِبَهتٔهٔ َوأ٣ََزََّها  ٍَ یََسیِهٔ  ٨ََٟا اب٩ُِ كَاُوٕض َوَوَؿ ا٢َ  َٗ َیاُ٪ 

سٕ  ُى ٤َُٟٔح٤َّ ِٔ  َواحْٔس َوا٠َّٟ

دمحم نب وصنمر ایکمل ف دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی، ایفسؿ، انب اطؤس، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک است اایشء رپ دجسہ رکےن اک مکح وہا ےہ افر اممتعن ایبؿ رفنایئ یئگ ابولں افر ڑپکفں وک وجڑےن یک 

دفونں اہوھتں رپ افر دفونں ونٹھگں رپ افر دفونں اپؤں یک ایلگن ےک رسفں رپ۔ رضحت ایفسؿ ےن لقن ایک ہک )وج ہک ذموکرہ دحثی ےک 

 فاےل ںیہ( ہک رضحت انب اطؤس ےن دفونں اہھت اینپ اشیپین رپ رےھک افر اؿ وک انک کت الےئ افر رفناای ہک ہی امتؾ رفاتی لقن رکےن

 اک امتؾ اکی ےہ۔

 دمحم نب وصنمر ایکمل ف دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی، ایفسؿ، انب اطؤس، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں اپں رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفونں اپں رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

     1102    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ، طٌیب، ٟیث، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ب٩ حارث، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابووٗاؾ،  :  راوی



 

 

 ًباض ب٩ ًبسا٤ٟل٠ب

 ُ٩ًَِ ٣ َِٟهازٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٔس ب٩ِٔ إٔبِزَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟحارٔٔث َح٤َّ اهٔی٥َ ب٩ِٔ ا

َّی اہللُ ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّه َس٤ٔ ٠ٔٔب أ٧َ ٤ُِٟلَّ ًَِبٔس ا ًَبَّأض ب٩ِٔ   ٩ًَِ إؾ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز و٢ُ إٔذَا ٩ًَِ  ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ  

اُه َو  َّٔ َٛ ُة آَرإب َوِجُههُ َو ٌَ ُه َسِب ٌَ ِبُس َسَحَس ٣َ ٌَ ِٟ َس٣َاهُ َسَحَس ا َٗ ََِتاُه َو ِٛ  ُر

دمحم نب دبعاہلل نب مکح، بیعش، ثیل، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، نب احرث، اعرم نب دعس نب اوبفاقص، ابعس نب دبعابلطمل ےس 

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک دنبہ سج 

ا ء دجسہ ںیم اجےت ںیہ اکی رہچہ دفرسے افر رسیتے دفونں یلیھتہ وچےھت افر اپوچنںی 

 

ض
ع
فتق دجسہ ںیم اجات ےہ وت اس ےک است ا

 دفونں ےنٹھگ افر اسوتںی دفونں اپؤں۔

 نب دبعابلطملدمحم نب دبعاہلل نب مکح، بیعش، ثیل، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، نب احرث، اعرم نب دعس نب اوبفاقص، ابعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ یک احتل ںیم دفونں اپں ڑھکے رےنھک ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ یک احتل ںیم دفونں اپں ڑھکے رےنھک ےس قلعتم

     1103    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًِیسة، ًِیساہلل ب٩ ٤ًز، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، اْعد، ابوہزیزہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبَسةُ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٔد أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ اِْلَِْعَ ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٩ِ ٣َُح٤َّ

َٓا٧ِتَ  ِی٠َٕة  َٟ ٥َ َذاَت  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِسُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َس٣َاُه ٩ًَِ أَبٔی هَُزیِزََة  َٗ َِٟیهٔ َوهَُو َسأجْس َو ٔ َهِیُت إ

و٢ُ  ُ٘ ََ ٨ِ٣َُؼوبََتأ٪ َوهَُو َي ٠َِی ًَ ََ ََل أُِحٔصی ث٨ََاّئ  ٨ِ٣ٔ ََ ٔ ََ َوب ٔ وبَت ُ٘ ًُ ٩ِ٣ٔ ََ ٔ ات َٓ ا ٌَ ََ َوب٤ُٔ ِّی أًَُوذُ بٔزَٔؿاَک ٩ِ٣ٔ َسَدٔل ٔن  ا٠َُّٟه٥َّ إ



 

 

 ََ ٔش ِٔ ًَلَی َن ٤َا أَث٨َِِیَت  َٛ  أ٧ََِت 

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی رات ااحسؼ نب اربامیہ، دیبعة، دیبع اہلل نب رمع، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ارعج، اوبرہریہ، اعہشئ دصہقی

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکمؿ ںیم ںیہن داھکی وت ںیم لچ زپی وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ِ  دجسہ ںیم ےھت افر دفونں اپؤں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑھکے وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت
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ریتے ذعاب ےس افر ںیم ریتی ھجت ےس وپری رعتفی دخا ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی وخیش یک ریتے ہصغ ےس افر ریتی رفغمت یک 

 ایبؿ ںیہن رک اتکس وت ااسی ےہ ہک  یسی وت ےن اینپ رعتفی یک ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دیبعة، دیبعاہلل نب رمع، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ارعج، اوبرہریہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احبتل دجسہ دفونں اپں یک اایلگنں ڑھکی رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل دجسہ دفونں اپں یک اایلگنں ڑھکی رکان

     1104    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ًلاء، ابوح٤یس ساًسی٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی ب٩  :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ُس ب٩ُِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ا

ا٢َ  َٗ أًٔسیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ ٩ِ ًََلإئ  ًَ َسیِهٔ  ـُ ًَ ٔلَی اِْلَِرٔق َسأجّسا َجافَی  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أَهَِوی إ ًَ َّی اہللُ  کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ٍَ رِٔج٠َِیهٔ ٣ُِدَتََرْ  ٔ َتَذ أََػاب َٓ  إٔبَٔلِیهٔ َو

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب اطعء، اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک رضح



 

 

 فملس سج فتق دجسہ ںیم اجےت وت اےنپ ابزف دفونں لغب ےس اگل رےتھک افر دفونں اپؤں یک اایلگنں ڑھکی رےتھک۔

 دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب اطعء، اوبدیمح اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق دجسہ ںیم اجےئ وت دفونں اہھت سک ہگج رےھک؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق دجسہ ںیم اجےئ وت دفونں اہھت سک ہگج رےھک؟

     1105    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٧اػبح، اب٩ ازریص، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَأػ٥َ ب٩َِ ک٠َُِیٕب یَِذَُکُ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  أَِخبََرنٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ٧َأػٕح  َٗ  ٕ ٩ًَِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ حُِحز

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َػََلةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ُِت َْل٧َُِوَز٪َّ إ ُ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٣ُِت ا یّبا َٗ َّی َرأَیُِت إٔبَِها٣َِیهٔ رَقٔ ٍَ یََسیِهٔ َحً َٓ ََّر َوَر َٜب َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ  ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسُه  َٓ ٍَ یََسیِهٔ ث٥َُّ َر َٓ ََّر َوَر ب َٛ  ٍَ َٛ ا أََراَز أَِ٪ َیزِ َّ٤٠َ َٓ َٓکَا٧َِت یََساُه ٩ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أُذ٧َُِیهٔ  ََّر َوَسَحَس  ب َٛ  َح٤َٔسُه ث٥َُّ 

ََلةَ  َب١َ بٔه٤َٔا اٟؼَّ ِ٘ َّٟٔذی اِسَت ٍٔ ا ٤َِِٟؤؿ ًَلَی ا  أُذ٧َُِیهٔ 

ادمحنب انحص، انب ادرسی، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دمہنی ونمرہ ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ایک 

ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت  یہ افر دفونں اہھت ااھٹےئ اہیں  ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز دوھکیں اگ۔ آپ یلص اہلل

کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اوگنےھٹ ںیم ےن اکونں ےک اپس دےھکی۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع 

 نم دمحہ زپاھ رھپ ریبکت زپیھ افر دجسہ ایک وت دفونں رکےن اک ارادہ رفناای وت ریبکت زپیھ دفونں اہھت ااھٹےئ رھپ رس ااھٹای افر رفناای عمس اہلل 

 اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ایس ہگج ےھت ہک سج ہگج امنز ےک رشفع ںیم ےھت۔

 ادمحنب انحبص، انب ادرسی، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ دجسہ دفونں ابزف زنیم رپ ہن رےنھک ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دجسہ دفونں ابزف زنیم رپ ہن رےنھک ےس قلعتم

     1106    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪، ابواٌَٟلء و اس٤ہ ایوب ب٩ ابو٣شٜين، ٗتازہ، ا٧صاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، یزیس، اب٩  :  راوی

ََلٔئ َواِس  ٌَ ِٟ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس َوهَُو اب٩ُِ َهاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٜٔيٕن  ٤ُهُ أَیُّوُب ب٩ُِ أَبٔی ٣ِٔش

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  ِٟک٠َِٔب َٗ َراَغ ا
ٔ

ت ِٓ ٔ ا ُحوز ًَِیهٔ فٔی اٟشُّ ٥ِ ذَٔرا ُٛ تَرِٔغ أََحُس ِٔ ا٢َ ََل َي َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ    َػل

ااحسؼ نب اربامیہ، سیدی، انب اہرفؿ، اوباالعلء ف اہمس اویب نب اوبنیکسم، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 د رفناای مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ ابزف دجسہ ںیم ہن اھچبےئ سج رطہقی ےس وکیئ اتک اےنپ ابزف اھچبات ےہ۔فآہل فملس ےن اراش

 ااحسؼ نب اربامیہ، سیدی، انب اہرفؿ، اوباالعلء ف اہمس اویب نب اوبنیکسم، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتبیک افر تیفیک دجسہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رتبیک افر تیفیک دجسہ

     1107    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣زوزی، رشیَ، ابواسحاًٚلی ب٩ ححز  :  راوی

ِٟبََراُئ اٟ ٨ََٟا ا  َٕ ا٢َ َوَػ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  َْ ی ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا رَشٔ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ٕ ا ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٍَ یََسیِهٔ بٔاِْلَِرٔق أَِخبََر٧َا  َوَؿ َٓ ُحوَز  شُّ

َّی ا ََٜذا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َه َٗ ًَحٔیزََتُه َو  ٍَ َٓ ١ُ َوَر ٌَ ِٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي  ہللُ 

یلع نب رجح رمفزی، رشکی، اوبااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رباء نب اعزب ےن دجسہ وک دالھکای وت دفونں اہھت زنیم رپ رھک دےیئ 

 ےئ داھکی ےہ۔افر دفونں رسنی ااھٹےئ افر رفناای ہک ںیم ےن ایس رطہقی ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رکےت وہ

 یلع نب رجح رمفزی، رشکی، اوبااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رتبیک افر تیفیک دجسہ

     1108    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساٟزحی٥ ا٤ٟزوزی، اب٩ ط٤ی١، نرض، یو٧ص ب٩ ابواسحاٚ، ابواسحاٚ، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ هَُو ا٨َّٟرِضُ  َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ ا ًَ ِبَسةُ ب٩ُِ  ًَ ًَ أَِخبََر٧َا   َٙ َٙ یُو٧ُُص ب٩ُِ أَبٔی إِٔسَح ٩ِ أَبٔی إِٔسَح

ی َّی َجخَّ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٟبََرأئ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ا

دبعة نب دبعارلمیح ارملفزی، انب لیمش، رضن، ویسن نب اوبااحسؼ، اوبااحسؼ، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 فتق امنز ادا رفناےت ےھت وت دجسہ ںیم دفونں ویلسپں وک دجا رےتھک۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج 

 دبعة نب دبعارلمیح ارملفزی، انب لیمش، رضن، ویسن نب اوبااحسؼ، اوبااحسؼ، رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز  :   ابب

 رتبیک افر تیفیک دجسہ

     1109    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، بَک، جٌرفب٩ ربیٌة، اْعد، ًبساہلل ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ٩ًَِ َة  ٌَ رَفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ث٨ََا بََِکْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی أَِخبََر٧َا  َٕ اب٩ِٔ بَُحِی٨ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ًَ  ٩ًَِ ٔد  اِْلَِْعَ

َّی َیِبُسَو بََیاُق إٔبَِلِیهٔ  َد بَيَِن یََسیِهٔ َحً َّی ََفَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا َػل  اہللُ 

، ارعج، دبعاہلل نب ناکل ےس رفاتی ےہ 

 

 ن عة
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز ادا ہبیتق، رکب، رفعجنب رب

 رفناےت وت دفونں اہھت وک اشکدہ رےتھک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک لغب یک دیفسی رظن آےن یتگل۔

، ارعج، دبعاہلل نب ناکل :  رافی

 

 ن عة
 ہبیتق، رکب، رفعجنب رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رتبیک افر تیفیک دجسہ

     1110    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ بزیٍ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، ٤ًزا٪، ابو٣ح٠ز، َظير ب٩ ٧ہیَ،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪   ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  َٕ ٔ ب٩ِٔ ٧َهٔی ََٔظير  ٩ًَِ  ٕ ٣ِٔح٠َز

 ًَ َّی اہللُ  ٨ُِت بَيَِن یََسِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ َُّه فٔی هَُزیَِزَة  ََ ْٔل٧َ ٔ ا٢َ ذَٟ َٗ َُّه  أ٧َ َٛ  ٕ ا٢َ أَبُو ٣ِٔح٠َز َٗ ُت إٔبَِلِیهٔ  ٥َ َْلََََِرِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

 ٕ  َػََلة



 

 

ر، ریشب نب کیہن، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ارگ ںیم رضحت روسؽ رکمی 

 

ز
ح ل
م

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، رمتعم نب امیلسؿ، رمعاؿ، اوب

اسےنم احبتل امنز وہات ہک سج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

یک ںیم دفونں لغب داتھکی )بلطم ہی ےہ ہک دجسہ ںیم اجےن ےک فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہوھتں وک 

 (۔اشکدہ رےتھک اہیں کت ہک دفونں لغب رظن آاجیت

ر، ریشب نب کیہن، اوبرہریہ :  رافی

 

ز
ح ل
م

 دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، رمتعم نب امیلسؿ، رمعاؿ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رتبیک افر تیفیک دجسہ

     1111    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، زاؤز ب٩ ٗیص، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ار٥ٗ :  راوی

٩ًَِ ًَُِِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ِیٕص  َٗ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ ًَِبسٔ اہللٔ  أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٦َ  ب٩ِٔ أرَِقَ

َة إٔبَِلِیهٔ إَٔذا َسَحَس  ٨ُُِٜت أََری ًرُِفَ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َػ٠َِّیُت ٣َ

 ہیلع فآہل یلع نب رجح، اامسلیع، داؤد نب سیق، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ارمق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

 فملس ےک اسھت امنز ادا یک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دفونں لغب یک دیفسی دجسہ یک احتل ںیم داھکی رکات اھت۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، داؤد نب سیق، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ارمق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسے ںیم دفونں اہوھتں وک الھک رانھک



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسے ںیم دفونں اہوھتں وک الھک رانھک

     1112    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ًِیساہلل، اب٩ ًبساہلل ب٩ اَلػ٥، ٤ًہ، یزیس و اب٩ اَلػ٥، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

 ِّ٤ ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اِْلََػ٥ِّ  ًَ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ َوهَُو اب٩ُِ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَ أَِخبََر٧َا  ٩ِ ٣َِی٤ُو٧ََة هٔ َیزٔیَس َوهَُو اب٩ُِ اِْلََػ٥ِّ 

 َ ِو أَ٪َّ بَِه٤َّة أََراَزِت أ َٟ َّی  ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َسَحَس َجافَی یََسیِهٔ َحً ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ِ٪ َت٤ُزَّ َتِحَت یََسیِهٔ ٣َزَِّت أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

مہ، سیدی ف انب االا ، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
ع
 ہبیتق، ایفسؿ، دیبع اہلل، انب دبعاہلل نب االا ، 

فملس سج فتق دجسہ رکےت وت دفونں اہوھتں وک الھک رےتھک ےھت اس دقر ہک ارگ رکبی اک ہچب اچاتہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ادنر ےس لکن اجات۔ اہوھتں ےک

مہ، سیدی ف انب االا ، ومیمہن :  رافی
ع
 ہبیتق، ایفسؿ، دیبعاہلل، انب دبعاہلل نب االا ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ ںیم ایمہن رفی رےنھک ےس قلعتم

 قلعتم ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس  :   ابب

 دجسہ ںیم ایمہن رفی رےنھک ےس قلعتم

     1113    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبسة، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص، اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص ح و أَِخ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبَسةُ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش بََر٧َا إِٔس٤َ



 

 

َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت أََنّشا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٔ َوََل َیِبُشِم َخأٟٕس  ُحوز ًَِتٔسُٟوا فٔی اٟشُّ ا٢َ ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

 َٙ ُى ْٔلِٔسَح ِٔ ِٟک٠َِٔب ا٠َّٟ ًَِیهٔ ا٧ِبَٔشاَن ا ٥ِ ذَٔرا ُٛ  أََحُس

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة، دیعس، اتقدہ، اسن، اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ دجسہ ںیم درایمہن رطہقی روھک )بلطم ہی ےہ ہک وخیب ےک اسھت افر دمعیگ ےک اسھت دجسہ ا

 ادا رکف( افر مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ ابزف ےتک یک رطح ےس ہن الیھپےئ )ای اھچبےئ(۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اتقدہ، اسن ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة، دیعس، اتقدہ، اسن، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احبتل دجسہ تشپ ربارب رےنھک ےک ابرے ںیم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل دجسہ تشپ ربارب رےنھک ےک ابرے ںیم

     1114    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ حرش٦ ا٤ٟزوزی، ًیسٰی و اب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ٤ًارة، ابو٤ٌ٣ز، ابو٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُاَر  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسی َوهَُو اب٩ُِ یُو٧َُص  َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ٦ٕ ا ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ٕ أَِخبََر٧َا  وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ َة 

٥َ ََل تُِحزُٔئ َػََلْة ََل ُي٘ٔی٥ُ اٟزَُّج١ُ ٓٔیَها ُػ٠َِبُه فٔی  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ حُوز َٔ َواٟشُّ و ُٛ
 اٟزُّ

وبدوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل یلع نب رشحؾ ارملفزی، ٰیسیع ف انب ویسن، اشمع، امعرة، اوبرمعم، ا

فملس ےن اراشد رفناای اس صخش یک امنز حیحص رطہقی ےس ادا ںیہن وہیت ہک وج اینپ تشپ وک )ربارب( ہن رکے روکع افر دجسہ رکےن یک 

 احتل ںیم۔



 

 

 وبدوعسدیلع نب رشحؾ ارملفزی، ٰیسیع ف انب ویسن، اشمع، امعرة، اوبرمعم، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکے یک رطح ےس )امنز ںیم( وچچن ناران ونممع ےہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکے یک رطح ےس )امنز ںیم( وچچن ناران ونممع ےہ

     1115    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب، ٟیث، خاٟس، اب٩ ابوہَل٢، جٌرفب٩ ًبساہلل، ت٤ی٥ ب٩ ٣ح٤وز،  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ طب١

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  رَفٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی هََٔل٢ٕ  ث٨ََا َخأْٟس  َحسَّ

ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ٔطِب١ٕ أَِخبََرُه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َت٤ٔی٥َ ب٩َِ ٣َِح٤ُوزٕ أَِخبََرُه أَ٪َّ  ٩ًَِ ثَََلٕث ًَ ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

ةٔ ا ٌٔيرُ ٩ًَِ َنِِقَ َِٟب ٩ُ ا ٤َا یَُوكِّ َٛ ََلةٔ  ا٦َ ٠ٟٔؼَّ َ٘ ٤َِٟ ٩َ اٟزَُّج١ُ ا ٍٔ َوأَِ٪ یَُوكِّ بُ َرأغ اٟشَّ
ٔ

ت ِٓ َزأب َوا ُِ ِٟ 

 ےس رفاتی ےہ 
 

 

دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، رفعجنب دبع اہلل، میمت نب ومحمد، دبعارلنمح نب ش

ہیلع فآہل فملس ےن نیت ابوتں ےس عنم رفناای اکی وت وکے یک رطح ےس وھٹگن نارےن ےس دفرسے  ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

دردنہ یک رطح ےس اہھت الیھپےن ےس رسیتا ہی ہک امنز ےک فاےطس اکی ہگج نیعتم رکےن ےس سج رطہقی ےس ہک افٹن ہگج نیعتم 

  امنز ادا ہن رکے(۔رکات ےہ )اس اک بلطم ہی ےہ ہک ایس ہگج امنز ادا رکے افر دفرسی ہگج

  :  رافی
 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، رفعجنب دبعاہلل، میمت نب ومحمد، دبعارلنمح نب ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابؽ وجڑےن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ابؽ وجڑےن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

     1116    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

یزیس و اب٩ زریٍ، طٌبہ، و روح يٌىی اب٩ ٗاس٥، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، ًبساہلل اب٩  ح٤یسب٩ ٣شٌسة ََری، :  راوی

 ًباض

ىٔ  ٌِ َبُة َوَرِوْح َي ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َیزٔیَس َوهَُو اب٩ُِ ُزَریِ یُّ  َِٟبَِرٔ َسَة ا ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ًَ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ی اب٩َِ ا

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ّزا زٔی٨َإر  ٌِ َّٕ َط ُٛ َ ٕة َوََل أ ٌَ ًَلَی َسِب ا٢َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أَِسحَُس  َٗ  ٥َ

 َوََل ثَِوبّا

دیمحنب دعسمة رصبی، سیدی ف انب زرعی، ہبعش، ف رفح ینعی انب اقمس، رمعف نب دانیر، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک 

ا ء رپ دجسہ رکےن اک افر ابؽ افر ڑپکفں رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی اراشد رفنا

 

ض
ع
ای ہک ھجم وک مکح وہا ےہ است ا

 ےک ہن وجڑےن اک۔

 دیمحنب دعسمة رصبی، سیدی ف انب زرعی، ہبعش، ف رفح ینعی انب اقمس، رمعف نب دانیر، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج صخش اک وجڑا ہن دنباھ وہ ارگ فہ امنز ادا رکے؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج صخش اک وجڑا ہن دنباھ وہ ارگ فہ امنز ادا رکے؟



 

 

     1117    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ سواز ب٩ اسوزب٩ ٤ًزورسوی، وٟسًبساہلل ب٩ سٌس ب٩ ابورسح، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير، َکیب،  :  راوی

 ًبساہلل اب٩ ًباض

ًَِبسٔ اہللٔ  َٟٔس  ؤیُّ ٩ِ٣ٔ َو ِ ٤ًَِزٕو اَّٟسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز از ٤ًَِزُو ب٩ُِ َسوَّ ا٢َ  أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ٕح  سٔ ب٩ِٔ أَبٔی رَسِ ٌِ ب٩ِٔ َس

ِبٔس اہللٔ ًَ  ٩ًَِ ثَهُ  ًَبَّإض َحسَّ یِّبا ٣َِولَی اب٩ِٔ  ثَهُ أَ٪َّ َُکَ َٜيِّرا َحسَّ ُ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ب ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أ٧ََِبأ٧ََا  َُّه َرأَی  ًَبَّإض أ٧َ  ب٩ِٔ 

َِٟحارٔٔث  َ٘  ا َٓ ًَبَّإض  ٔلَی اب٩ِٔ  َب١َ إ ِٗ َٖ أَ ا اِنََرَ َّ٤٠َ َٓ ُه  ١َ َیُح٠ُّ ٌَ َح َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ وْؾ ٩ِ٣ٔ َوَرائٔهٔ  ُ٘ ٌِ ِّی َوَرأُِسُه ٣َ ََ َوَرأِٔسی ُيَؼل َٟ ا٢َ ٣َا 

 ََ ١ُ َهَذا ٣َ ََ ٤ََّا ٣َ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ َٗ ْٖ ِّی َوهَُو ٣َُِٜتو َّٟٔذی ُيَؼل  ١ُ ا

رمعف نب وساد نب اوسدنب رمعفرسیح، فدلدبع اہلل نب دعس نب اوبرسح، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، رکبی، دبعاہلل انب ابعس 

ےک ےھچیپ وت فہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دبعاہلل نب احرث وک امنز ادا رکےت وہےئ داھکی افر فہ وجڑا ابدنےھ وہےئ ےھت اےنپ رس 

ڑھکے وہ رک فہ ابؽ وھکےنل گل ےئگ۔ سپ سج فتق دبعاہلل نب احرث امنز ےس افرغ وہےئگ وت رضحت دبعاہلل انب ابعس یک دختم 

ںیم احرض وہےئ افر رفناای ہک ریمے رس ےس اہمترا ایک فاہطس اھت۔ اوہنں ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت امنز ںیم یسک آدیم ےک وجڑا ابدنےنھ یک اثمؽ ایسی ےہ ہک سج رطہقی ےس ہک فملس ےس انس

 یسک ےک اہھت دنبےھ وہےئ وہں افر ااسی صخش امنز ادا رکے۔

ث، ریکب، رکبی، دبعاہلل رمعف نب وساد نب اوسدنب رمعفرسیح، فدلدبعاہلل نب دعس نب اوبرسح، انب فبہ، رمعف نب احر :  رافی

 انب ابعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑپکفں وک وجڑےن یک اممتعن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ڑپکفں وک وجڑےن یک اممتعن ےس قلعتم



 

 

     1118    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼورا٤ٟکی، سٔیا٪، ٤ًزو، كاؤض، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ أ٣َُٔز اٟ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِّیُّ  ٤َِٟک ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر ا َّی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٥َ ٨َّٔيیُّ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ اہللُ 

َیاَب  َِّ َز َواٟ ٌِ َّٕ اٟظَّ ًُِو٥ٕ َو٧ُهَٔی أَِ٪ یَُٜ ٔة أَ ٌَ ًَلَی َسِب  أَِ٪ َيِشُحَس 

دمحم نب وصنمرایکمل، ایفسؿ، رمعف، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح 

  افر ابؽ افر ڑپکے ےک وجڑےن ےس عنم رفناای۔رفناای است ڈہی رپ دجسہ رکےن اک

 دمحم نب وصنمرایکمل، ایفسؿ، رمعف، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑپکے رپ دجسہ رکےن ےس قلعتم

 ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم  :   ابب

 ڑپکے رپ دجسہ رکےن ےس قلعتم

     1119    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، خاٟسب٩ ًبساٟزح٩٤ اٟش٠یم، ُاٟب اٟ٘لا٪، بَکب٩ ًبساہلل ا٤ٟزنی، ا٧ص :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ هُوَ  ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ  ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َُأْٟب  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َیٔمُّ  اٟشُّ

٨َّا إَٔذا َػ٠َّ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٤ُِٟزَنٔیِّ  ِبٔس اہللٔ ا ًَ ٩ًَِ بََِکٔ ب٩ِٔ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٔ ا َهائٔز ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاٟوَّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِی٨َا َخ٠ِ

َِْٟحِّ  اَئ ا َ٘ َِّ ًَلَی ثَٔیاب٨َٔا ا  َسَحِس٧َا 

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، اخدلنب دبعارلنمح ایملسل، اغبل ااطقلؿ، رکبنب دبعاہلل ازملین، اسن ےس رفاتی ےہ ہک سج 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم مہ ولگ امنز ادا ایک رکےت ےھت دفرہپ ےک فتق وت آپ یلص اہلل ہیلع  فتق رضحت روسؽ رکمی

 فآہل فملس رگیم یک دشت یک فہج ےس ڑپکفں رپ دجسہ رفناےت۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، اخدلنب دبعارلنمح ایملسل، اغبل ااطقلؿ، رکبنب دبعاہلل ازملین، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ ےک لمکم رطہقی ےس ادا رکےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ ےک لمکم رطہقی ےس ادا رکےن ےس قلعتم

     1120    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبسة، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ِبَسةُ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ٕٔ َهِهزٔی فٔی  ٥ِ ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ ُٛ ِّی َْلََرا ٔن ََٓواہللٔ إ ُحوَز  ََ َواٟشُّ و ُٛ
وا اٟزُّ ٥ِ أَت٤ُّٔ ُٛ ٔ و٥ًُِٜٔ َوُسُحوز ُٛ  ُر

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة، دیعس، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ 

دجسہ رکےن  روکع افر دجسہ وک لمکم رطہقی ےس ادا رکف ویکہکن دخا یک مسق ےہ ںیم مت ولوگں وک ےھچیپ یک اجبن ےس داتھکی وہں روکع افر

 یک احتل ںیم۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة، دیعس، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ یک احتل ںیم رقآؿ رکمی زپےنھ ےک ونممع وہےن ےس قلعتم



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ یک احتل ںیم رقآؿ رکمی زپےنھ ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

     1121    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوزاؤز ب٩ س٠امی٪ ب٩ سیٕ، ابوًلی ح٨فی و ٤ًَا٪ ب٩ ٤ًز، ابوًلی، ٤ًَا٪، زاؤز ب٩ ٗیص، ابزاہی٥ ب٩ ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ًلی ب٩ ابوكاٟبح٨ين، ًبساہلل اب٩ ًباض، 

ا٢َ أَ  َٗ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز  َِ َِٟح٨َفٔیُّ َوًُ ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٕ ُ٪ ب٩ُِ َسِی ٤َاُ٪ أ٧ََِبأ٧ََا أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ َِ ا٢َ ًُ َٗ ث٨ََا َو ًَلٓٔیٕ َحسَّ بُو 

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ  ِیٕص  َٗ ا٢َ  َزاُوزُ ب٩ُِ  َٗ ٨ِهُ  ًَ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ح٨َُيِٕن 

َهٔب َو  ٥ٔ اٟذَّ ٩ًَِ َتَدتُّ ُٗو٢ُ ٧ََهی ا٨َّٟاَض ٧ََهانٔی  ٩ًَِ ثَََلٕث ََل أَ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی َػل ًَ ٧ََهانٔی حٔيِّ یِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٩ِ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا

ا ٌّ ٔ أُ َسأجّسا َوََل َراٛ ٣َةٔ َوََل أرَِقَ سَّ َٔ ٤ُِٟ ِؼرَفٔ ا ٌَ ٤ُ ِٟ  ا

اوبداؤد نب امیلسؿ نب فیس، اوبیلع یفنح ف امثعؿ نب رمع، اوبیلع، امثعؿ، داؤد نب سیق، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، دبعاہلل انب 

آہل فملس ےن ھجم وک وسےن یک اوگنیھٹ ےک نہپ ےنیل ےس افر ابعس، یلع نب اوباطبل ےس رفاتی ےہ ہک ریمے وبحمب یلص اہلل ہیلع ف

 ریمشی سق ےک ابلس افر مسک ںیم راگن وہا رہگے رسخ رگن اک ڑپکا افر دجسے افر روکع ںیم رقآؿ رکمی زپےنھ ےس عنم رفناای ےہ۔

، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، دبعاہلل اوبداؤد نب امیلسؿ نب فیس، اوبیلع یفنح ف امثعؿ نب رمع، اوبیلع، امثعؿ، داؤد نب سیق :  رافی

 انب ابعس، یلع نب اوباطبل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ یک احتل ںیم رقآؿ رکمی زپےنھ ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

     1122    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

اح٤سب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابزاہی٥ ب٩ ًبساہلل،  :  راوی

 ًلی

٩ًَِ یُو٧َُص  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اَّٟسَّ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ   ٍُ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ح َوا

 َّ ثَُه أ٧َ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ أَبَاُه َحسَّ ا٢َ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ا٢َ ٧ََهانٔی َرُسو٢ُ اب٩ِٔ َوهِٕب  َٗ ا  ٠ًَٔیا  ٍَ هُ َس٤ٔ

َّی اہللُ  ا أَِو َسأجّسااہللٔ َػل ٌّ ٔ أَ َراٛ ٥َ أَِ٪ أرَِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ   

ادمحنب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن، ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اربامیہ نب دبع اہلل، یلع ےس رفاتی ےہ 

 زپےنھ ےس عنم رفناای ےہ۔ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع افر دجسے ںیم رقآؿ رکمی 

 ادمحنب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن، ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اربامیہ نب دبعاہلل، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ ےک دفراؿ وک شش ےس داع رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ ےک دفراؿ وک شش ےس داع رکان

     1123    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز ا٤ٟزوزی، اس٤اًی١، اب٩ جٌرف، س٠امی٪ ب٩ سحی٥، ابزاہی٥ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣ٌبسب٩ ًباض، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ًباض

 ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ هَُو اب٩ُِ َج ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ٕ ا ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ًَِبسٔ اہللٔ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ  ب٩ُِ ُسَحِی٥ٕ 

ا َٗ ًَبَّإض  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَبَّإض  َبٔس ب٩ِٔ  ٌِ تَِر َوَرأُِسُه ب٩ِٔ ٣َ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟشِّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َظ َٛ  ٢َ

 َ
َٙ ٩ِ٣ٔ ٣َُبرشِّ ٥َِٟ َیِب َّهُ  ُت ثَََلَث ٣َزَّإت إ٧ٔ ِِ ِس ب٠ََّ َٗ ُه٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َ٘ َٓ َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیهٔ  ُؼوْب فٔی ٣ََزٔؿهٔ ا ٌِ ٔ إَٔلَّ اٟزُِّؤیَا ٣َ أت ا٨ُّٟبُوَّة



 

 

أَٟحةُ  تُ  اٟؼَّ ٌِ َٛ إَٔذا َر َٓ  ٔ ُحوز َٔ َواٟشُّ و ُٛ
ائَٔة فٔی اٟزُّ ِِٟٔقَ ٩ًَِ ا ِس ٧ُهٔیُت  َٗ ِّی  ٔن ُه أَََل َوإ َٟ ِبُس أَِو تَُزی  ٌَ ِٟ ٥ُِ َوإَٔذا یََزاَها ا ٤ُوا َربَّٜ وِّ ٌَ َٓ  ٥ِ

٩ْٔ٤ أَِ٪ ُيِشَتَحاَب َل٥ُِٜ  َٗ َُّه  إ٧ٔ َٓ ًَأئ  اِجَتهُٔسوا فٔی اٟسُّ َٓ  َسَحِست٥ُِ 

زی، اامسلیع، انب رفعج، امیلسؿ نب میحس، اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعمنب ابعس، دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یلع نب رجح ارملف

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رپدہ وھکال افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رس دنباھ وہا اھت اس رمض یک فہج ےس ہک 

 فملس یک فافت وہیئ وت اراشد رفناای اے دخا ںیم ےن )مکح دخافدنی( اچنہپ دای افر ماغیؾ ایہل اچنہپ دای۔ سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

نیت رمہبت ہی ےلمج اراشد رفناےئ۔ رھپ رفناای ہک اے ولوگ! ربمغیپی یک وخش ربخی ںیم ےس وکیئ ابت ںیہن ےہ وج ہک ابیق ریہ وہ رگم اچس 

وبنت ےک دعب ےچس وخاب ابیق رہ اجںیئ ےگ( افر اید روھک ہک ھجم وک روکع افر دجسہ ںیم رقآؿ رکمی وخاب ہک سج وک دنبہ دےھکی )ینعی 

زپےنھ ےس اممتعن رفنایئ یئگ ےہ وت سج فتق مت ولگ روکع رکف وت مت اےنپ رپفرداگر یک تمظع ایبؿ رکف افر سج فتق مت ولگ دجسہ 

 رکےن یک احتل ںیم داع اک وبقؽ وہان زایدہ رقبی ےہ۔ رکف وت مت وکشش رکف داع ےک رکےن ںیم۔ اس ےئل ہک دجسہ

 یلع نب رجح ارملفزی، اامسلیع، انب رفعج، امیلسؿ نب میحس، اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعمنب ابعس، دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تل دجسہ داع رکےن ےس قلعتماحب

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل دجسہ داع رکےن ےس قلعتم

     1124    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابواحوؾ، سٌیس ب٩ ٣َّسوٚ، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، ابورطسی٩، َکیب، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َهِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣ََِّسُ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  یِّ  ٔ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ یِْب  ی رِٔطٔسی٩َ َوهَُو َُکَ

َِٟحارٔٔث َوبَاَت َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ًَٟٔی ٣َِی٤ُو٧ََة ب٨ِٔٔت ا ا٢َ بٔتُّ ٨ًَِٔس َخا َٗ ًَبَّإض  ا٦َ اب٩ِٔ  َٗ أَیُِتُه  ٥َ ٨ًَِٔسَها ََفَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

٨َا َٓ اَطُه  ُِٟوُؿوئَئِن ث٥َُّ أَتَی َٔفَ أَ ُوُؿوئّا بَيَِن ا َها ث٥َُّ َتَوؿَّ َٗ َح١َّ ٔط٨َا َٓ بََة  ِِٟٔقِ َتَی ا أ َٓ بََة َٟٔحاَجتٔهٔ  ِِٟٔقِ َتَی ا أ َٓ ی  ِو٣َّة أَُِخَ َٗ ا٦َ  َٗ ٦َ ث٥َُّ 



 

 

هَ  َٗ َح١َّ ٔط٨َا ٠ِٔيی َٓ َٗ ١ِ فٔی  ٌَ ٔ ا٠َُّٟه٥َّ اِج و٢ُ فٔی ُسُحوزٔه ُ٘ ِّی َوکَاَ٪ َي ا٦َ يَُؼل َٗ ُِٟوُؿوُئ ث٥َُّ  َ ُوُؿوئّا هَُو ا أ ١ِ فٔی ا ث٥َُّ َتَوؿَّ ٌَ ٧ُوّرا َواِج

 ٩ًَِ ِوقٔی ٧ُوّرا َو َٓ  ١ِ ٩ِ٣ٔ ٌَ ١ِ ٩ِ٣ٔ َتِحًٔی ٧ُوّرا َواِج ٌَ ی ٧ُوّرا َواِج ََََرٔ ١ِ فٔی  ٌَ ٩ًَِ َيَشارٔی ٧ُوّرا  َس٤ِعٔی ٧ُوّرا َواِج َی٤ٔیىٔی ٧ُوّرا َو

 َ٘ أَِي َٓ أََتاُه بََٔل٢ْ  َٓ َذ  َٔ َّی َن ًِٔو٥ِ لٔی ٧ُوّرا ث٥َُّ ٧َا٦َ َحً ١ِ َخ٠ِفٔی ٧ُوّرا َوأَ ٌَ ١ِ أ٣ََامٔی ٧ُوّرا َواِج ٌَ ٔ َواِج ََلة  َوهُ ٠ٟٔؼَّ

ل، اوبردشنی، رکبی، دبعاہلل
 ی 
کہ

انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اینپ اخہل  انہد نب رسی، اوباوحص، دیعس نب رسمفؼ، ہملس نب 

ھا  

 

عی

رضحت ومیمہن یک دختم ںیم راہ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب رات ںیم ایس ہگج ایقؾ رفنا رےہ ومیمہن ریض اہلل 

رک اس اک ہنم وھکؽ دای افر  ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقء احتج ےئلیک اےھٹ افر اپین ےک زیکشمہ ےک زندکی رشتفی ال

رھپ فوض رفناای )اکی رطح اک فوض رفناای افر اہھت دوھےئ( رھپ اےنپ رتسب رپ رشتفی الےئ افر وس ےئگ رھپ اےھٹ افر زیکشمہ ےک زندکی 

فع رفنایئ افر آرک اس اک ہنم وھکال افر لمکم فوض رفناای )سج رطہقی ےس ہک امنز ےک فاےطس فوض رفناےت ںیہ( رھپ ڑھکے وہ رک امنز رش
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ںیم ونر دیپا رفنا دے افر ریمے اکونں وکونر اطع رفنا دے افر ریمی آ ھک ںیم ونر انعتئ رفنا افر ریمے ےچین ونر اطع رک افر ریمے 

ے داںیئ اجبن ونر دے دے افر ریمی ابںیئ اجبن ونر انعتئ رفنا افر ریمے ےھچیپ ونر اطع رفنا افر ریما ونر افرپ ونر انزؽ رفنا افر ریم

ڑبا رک دے افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس ےئگ۔ یتح ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنین ںیم رخاےٹ آےن ےگل۔ اس ےک 

 ہیلع فآہل فملس وک امنز زپےنھ ےک فاےطس دنین ےس دیبار رفناای۔ دعب البؽ رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل

ل، اوبردشنی، رکبی، دبعاہلل انب ابعس :  رافی
 ی 
کہ

 انہد نب رسی، اوباوحص، دیعس نب رسمفؼ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ی مسق یک داع ناانگندفراؿ دجسہ دفرس

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دجسہ دفرسی مسق یک داع ناانگن



 

 

     1125    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابوؿهی، ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

٩ًَِ ٣ََِّسُ  َهی  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َِٟت کَاَ٪ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و

 ََ َ ٔ ُسِبَحا٧ ؤًهٔ َوُسُحوزٔه ُٛ و٢ُ فٔی ُر ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢ُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٠َُّٟه٥َّ َرب٨ََّا َوبَٔح٤ِٔسَک ا٠َُّٟه٥َّ اُرِٔفِ لٔی یََتأَوَّ

آَ٪  ُِِٟقِ  ا

ی، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع 

ح

 

م

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ایفسؿ، وصنمر، اوب

ہل فملس رقآؿ رکمی یک اابتع رفناای رکےت ےھت اس ےئل ہک رقآؿ ںیم افر دجسہ ےک دفراؿ ہی داع رفناےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 ےہ

ی، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی :  رافی

ح

 

م

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ایفسؿ، وصنمر، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انھدفراؿ دجسہ دفرسی مسق یک داعہن زپ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دجسہ دفرسی مسق یک داعہن زپانھ

     1126    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابوؿهی، ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َِٟت کَاَ٪  أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ َهی  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی َحسَّ

ََ ا٠َُّٟه٥َّ َرب٨ََّا َوبَٔح٤ِسٔ  َ ٔ ُسِبَحا٧ ؤًهٔ َوُسُحوزٔه ُٛ و٢ُ فٔی ُر ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢ُ َک ا٠َُّٟه٥َّ اُِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل رٔفِ لٔی یََتأَوَّ



 

 

آَ٪  ُِِٟقِ  ا

ی، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع 

ح

 

م

ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اوب

یک اپیک  افر دجسے ےک دفراؿ رفناےت ےھت افر رھپ آتی رکہمی یک ریسفت اس رطہقی ےس رفناےت ہک مت روکع ےک دفراؿ دخافدن دقفس

 ایبؿ رکف افر اس ےس انگوہں یک اعمیف ناوگن۔

ی، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی :  رافی

ح

 

م

 ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ دجسہ دفرسی مسق یک داع

 رکےن ےس قلعتم ااحدثی امنز رشفع :   ابب

 دفراؿ دجسہ دفرسی مسق یک داع

     1127    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ يشاٖ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ِسُت  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ٨َِها  ًَ ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٖ هََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َيَشا

َف َجوَ  ٌِ ََ َّهُ أَتَی  َِٟت٤ُٔشُه َوَه٨ِ٨َُت أ٧َ ٠ُِت أَ ٌَ َح َٓ ٌٔهٔ  َح ـِ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ َوهَُو َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ِت یَسٔی  ٌَ َٗ َو َٓ ارٔیهٔ 

٨ِ٠ًَُِت َسأجْس َوهُ  ِرُت َو٣َا أَ و٢ُ ا٠َُّٟه٥َّ اُرِٔفِ لٔی ٣َا أرَِسَ ُ٘  َو َي

، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

دمحم نب دقامة

 گل یئگ ےھجم ہی ایخؽ وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اینپ وسےن یک ہگج ںیہن لم ےکس وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک التش رکےن

فملس یسک ابدنی ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وہں ےگ ہک اس دفراؿ ریما اھبیئ آایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق دجسہ ںیم 

ػ رفنا دے وج ہک اظرہی انگہ ےھت افر رفناےت ےھت اے دخا! ریمے فہ یھب انگہ اعمػ رک دے وج ہک وپ ہدہ ںیہ افر فہ انگہ یھب اعم



 

 

 وہں۔

، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ دجسہ اکی دفرسی داع زپانھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دجسہ اکی دفرسی داع زپانھ

     1128    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ح٤س، طٌبہ، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ يشاٖ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ هََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َيَشا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر 

 ِ َل٠َِ َٓ َف َجَوارٔیهٔ  ٌِ ََ َُّه أَتَی  َو٨ِ٨َُت أ٧َ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِسُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٨َِها  و٢ُ َربِّ ًَ ُ٘ إَٔذا هَُو َسأجْس َي َٓ ُتُه 

٨ِ٠ًَُِت اُرِٔفِ لٔی ٣َا أرَِسَ   ِرُت َو٣َا أَ

دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ںیم اکی رات ںیہن اپای ےھجم ہی ایخؽ وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک ابدنی ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وہں ےگ۔ اس ےک دعب

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک التش ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ےھت افر ہی داع آرخ کت زپھ رےہ ےھت ینعی اے 

 دخا شخب دے ریمے انگہ وج وپ ہدہ وہں افر وج اظرہ وہں۔

 دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دفراؿ دجسہ اکی دفرسی مسق داع

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دجسہ اکی دفرسی مسق داع

     1129    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًلی، ًبساٟزح٩٤، اب٩ ٣ہسی، ًبساٌٟزیز ب٩ ابوس٤٠ہ، ًیم ا٤ٟاجظو٪ ب٩ ابوس٤٠ہ، ًبساٟزح٩٤ اْعد، ٤ًزوب٩  :  راوی

 ًِیساہلل ب٩ ابورآٍ، ًلی

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ هَُو اب٩ُِ ٣َِهٔسٓیٕ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ًَیمِّ ب٩ُِ أَبٔی َس٤٠ََ أَِخبََر٧َا  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َة 

ًَلٓٔیٕ أَ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َرآ ٔد  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلَِْعَ ًَ  ٩ًَِ ٤َِٟأجُظوُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٠َِیهٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ََ َسَحِس  َٟ ُه٥َّ  و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َسَحَس َي أَِحَش٩َ َوَس٠َّ َٓ َرُه  هُ َوَػوَّ َ٘ ََ آ٨ِ٣َُت َسَحَس َوِجهٔی ٠َّٟٔٔذی َخ٠َ ٔ ََ أَِس٤ِ٠َُت َوب َٟ ُت َو

َِٟدأٟ٘ٔيَن  ُه َتَباَرَک اہللُ أَِحَش٩ُ ا ََََرَ هُ َو ٌَ َّٙ َس٤ِ  ُػوَرَتهُ َوَط

نمح ارعج، دیبع اہلل نب اوبراعف، یلع رمعفنب یلع، دبعارلنمح، انب دہمی، دبعازعلسی نب اوبہملس، یمع ااملوشجؿ نب اوبہملس، دبعارل

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق دجسہ ںیم اجےت وت رفناےت اے دخا ریتے یہ ےئل ںیم ےن 

فاےطس  دجسہ ایک افر ریتے ںیہ فاےطس ںیم ےن رگدؿ رھک دی افر ںیم ریتے افرپ نیقی ےل آای ریمے رہچہ ےن دجسہ ایک اس ذات ےک

 ہک سج ےن اس وک انبای افر وصرت ڈاھیل افر اس ےک اکؿ آ ھک انبےئ فہ دخا تہب ابربتک ےہ وج ہک امتؾ انبےن فاولں ںیم رتہب ےہ۔

رمعفنب یلع، دبعارلنمح، انب دہمی، دبعازعلسی نب اوبہملس، یمع ااملوشجؿ نب اوبہملس، دبعارلنمح ارعج، دیبعاہلل نب  :  رافی

 اوبراعف، یلع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسی مسق یک داع



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک داع

     1130    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوحیوة، طٌیب ب٩ ابوح٤زة، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابزب٩ ًبساہللیحٌی ب٩ ٤ًَا٪،  :  راوی

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ِیُب ب٩ُِ أَبٔی َح٤ِزََة  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو َحِیَوَة  َٗ ٤َاَ٪  َِ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ ًُ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا

 ٩ًَِ ََ أَِس٠َ  اہللٔ  َٟ ََ آ٨ِ٣َُت َو ٔ ََ َسَحِسُت َوب َٟ ٔ ا٠َُّٟه٥َّ  و٢ُ فٔی ُسُحوزٔه ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِّی َسَحَس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ُِت َوأ٧ََِت َرب

 ٔ َِٟداٟ ُه َتَباَرَک اہللُ أَِحَش٩ُ ا ََََرَ هُ َو ٌَ َّٙ َس٤ِ َرُه َوَط هُ َوَػوَّ َ٘  ٘ٔيَن َوِجهٔی ٠َّٟٔٔذی َخ٠َ

ییحی نب امثعؿ، اوبویحة، بیعش نب اوبزمحة، دمحم نب ر دکر، اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس دفراؿ دجسہ ہی داع زپےتھ ےھت آرخ کت۔ ینعی اے دخا ںیم ےن ریتے یہ فاےطس دجسہ ایک افر ںیم ھجت رپ نیقی الای افر ںیم ےن 

رگدؿ رھک دی وت ریما ناکل ےہ ریمے رہچہ ےن اس رپفرداگر ےک فاےطس دجسہ ایک ہک سج ےن اس وک انبای افر رتہبنی ریتے اسےنم 

 وصرت انبیئ افر اس ےک اکؿ افر آ ھک انبےئ فہ ذات تہب زایدہ ابربتک ےہ وج ہک امتؾ دیپا رکےن فاولں ںیم بس ےس رتہب ےہ۔

 اوبزمحة، دمحم نب ر دکر، اجربنب دبعاہللییحی نب امثعؿ، اوبویحة، بیعش نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ دجسہ اکی دفرسی مسق داع زپانھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دجسہ اکی دفرسی مسق داع زپانھ

     1131    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ ٤ًَا٪، اب٩ ح٤ير، طٌیب ب٩ ابوح٤زة، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز، اْعد، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٤٠ہ :  راوی

ِیُب ب٩ُِ أَبٔی َح٤ِ  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ح٤ِٔيَر َٗ ٤َاَ٪  َِ ِب٠َهُ أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ ًُ َٗ ٨ِ٤َُِٟٜسٔرٔ َوَذََکَ آََخَ  ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ زََة 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ٔس ب٩ِٔ ٣َِش٤َ٠ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔد  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ هُز٣ُِزَ اِْلَِْعَ ًَ ِی١ٔ ٩ًَِ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٗ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا   َوَس٠َّ

 َٗ ا  ًّ ِّی َتَلوُّ ِّی َسَحَس َوِجهٔی ٠َّٟٔٔذی َخ ُيَؼل ََ أَِس٤ِ٠َُت ا٠َُّٟه٥َّ أ٧ََِت َرب َٟ ََ آ٨ِ٣َُت َو ٔ ََ َسَحِسُت َوب َٟ ُه٥َّ  ُه ا٢َ إَٔذا َسَحَس ا٠َّٟ َ٘ ٠َ

َِٟدأٟ٘ٔيَن  ُه َتَباَرَک اہللُ أَِحَش٩ُ ا ََََرَ هُ َو ٌَ َّٙ َس٤ِ َرُه َوَط  َوَػوَّ

دمحم نب ر دکر، دبعارلنمح نب رہزم، ارعج، دمحم نب ہملسم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ییحی نب امثعؿ، انب ریمح، بیعش نب اوبزمحة، 
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 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق رات ںیم دیبار وہےت ےھت وت لفن زپےتھ افر دجسہ ںیم رفناایت
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ےن ریتے یہ فاےطس دجسہ ایک افر ریتی یہ ںیم ےن رفنارادداری یک افر ںیم ھجت رپ یہ اامیؿ الای افر ریمے رہچہ ےن اس ذات ےک 

ایک ہک سج ےن اس وک دیپا رفناای افر دمعہ وصرت انعتئ رفنایئ رھپ اس ےک اکؿ افر آ ھک انبےئ دخا اعتیل یک ذات تہب فاےطس دجسہ 

 ربتک فایل ےہ وج ہک رتہبنی دیپا رکےن فاال ےہ۔

 ییحی نب امثعؿ، انب ریمح، بیعش نب اوبزمحة، دمحم نب ر دکر، دبعارلنمح نب رہزم، ارعج، دمحم نب ہملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داع اک اکی افر رطہقی

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 داع اک اکی افر رطہقی

     1132    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ سوار اٟ٘اضی و ٣ح٤س ب٩ َظار، ًبساٟوہاب، خاٟس، ابوًاٟیة، ًائظہ ػسي٘ہسوار ب٩  :  راوی



 

 

ا٢َ َحسَّ  َٗ َِٟوهَّأب  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  اضٔی َو٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ إر ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َسوَّ ًَ اُر ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َسوَّ أَٟیٔة  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ث٨ََا َخأْٟس 

آٔ٪ بٔا٠َِّٟی١ٔ َسَحَس َوِجهٔی ٠َّٟٔٔذی َخ  ًَائَٔظةَ  ُِِٟقِ ٔ ا و٢ُ فٔی ُسُحوز ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َي ًَ َّی اہللُ  ُه أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ َّٙ َس٤ِ هُ َوَط َ٘ ٠َ

تٔهٔ  ُٗوَّ ُه بَٔحِؤٟهٔ َو ََََرَ  َو

، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص وسار نب دبعاہلل نب وسار اناقیض ف دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، اخدل، اوباعلی  
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ِة۔اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ التفت ےک دفراؿ رات ںیم ہی داع زپےتھ ےھت ف
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، اعہشئ دصہقیوسار نب دبعاہلل نب وسار اناقیض ف دمحم نب اشبر، دبعاولاہب :  رافی

 

 ، اخدل، اوباعلی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ دجسہ اکی دفرسی داع

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دجسہ اکی دفرسی داع

     1133    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ًَ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ِسُت َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ِ

ِِٟ٘ٔب٠َٔة  َس٣َِیهٔ ٧َِحَو ا َٗ َوَجِستُُه َوهَُو َسأجْس َوُػُسوُر  َٓ ِی٠َٕة  َٟ ٥َ َذاَت  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ أًَُوذُ بٔزَٔؿاَک ٩ِ٣ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ُتهُ َي ٌِ َش٤ٔ َٓ

 َ ََ ََل أُِحٔصی ث ٨ِ٣ٔ ََ ٔ ََ َوأًَُوذُ ب ٔ وبَت ُ٘ ًُ ٩ِ٣ٔ ََ ٔ ات َٓ ا ٌَ ََ َوأًَُوذُ ب٤ُٔ ََ َسَدٔل ٔش ِٔ ًَلَی َن ٤َا أَث٨َِِیَت  َٛ ََ أ٧ََِت  ٠َِی ًَ  ٨َاّئ 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی رات رضحت روسؽ رکمی یلص 

ہ ںیم ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہلل ہیلع فآہل فملس وک وموجد ہن اپای رھپ داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق دجس
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 اے دخا! ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی راض ف
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دنمی یک ریتے ہصغ ےس افر ریتی رفغمت یک ریتے ذعاب ےس افر ںیم ریتی ھجت ےس وپری رعتفی ںیہن رک اتکس۔ وت ااسی ےہ ہک وت 

 ےن  یسی اینپ رعتفی ایبؿ یک ےہ۔

 ری، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، اعہشئ دصہقیااحسؼ نب اربامیہ، رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دجسہ اکی دفرسی داع

     1134    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ حش٩ ٣ؼیصی ا٤ٟ٘شیم، ححاد، اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ابو٠٣یٜة، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َل  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َشیٔمُّ  ِ٘ ٔ٤ِٟ یٔصیُّ ا ٤ِٟٔؼِّ َِٟحَش٩ٔ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ أَبٔی ٣ُ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا َٗ ََٜة إئ  ٠َِی

 ٔ َّهُ َذَهَب إ َو٨ِ٨َُت أ٧َ َٓ ِی٠َٕة  َٟ ٥َ َذاَت  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِسُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  ِشُتُه ٩ًَِ  ََٓتَحشَّ ٔف نَٔشائٔهٔ  ٌِ ََ لَی 

 ٔ ََ ا٠َُّٟه٥َّ َوبَٔح٤ِسَٔک ََل إ َ و٢ُ ُسِبَحا٧ ُ٘ ٍْ أَِو َسأجْس َي ٔ إَٔذا هَُو َراٛ َٟفٔی آََخَ َٓ  ََ َّ َٟفٔی َطإِٔ٪ َوإ٧ٔ ِّی  ٔن ِّی إ َِٟت بٔأَبٔی أ٧ََِت َوأُم ا َ٘ َٓ  ََٟه إَٔلَّ أ٧ََِت 

، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی رات رضحت 

 

ی کة
ی، اجحج، انب رججی، اطعء، انب اوبمل

،
مش
م
ل

ی ا

 ن م
م

اربامیہ نب نسح 

اپای وت ھجم وک ہی ایخؽ وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ یسک اہیلہ ےک اپس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وموجد ںیہن 

رشتفی ےل ےئگ وہں ےگ وت ںیم ےن اؿ وک التش ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق روکع ںیم ےھت ای دجسہ ںیم ےھت وت آپ 
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ی  آرَخَ۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی رفنا رےہ ےھت
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ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دفا وہاجںیئ ںیم سک ایخؽ ںیم یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس سک دایھؿ ںیم ںیہ۔



 

 

، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

ی کة
ی، اجحج، انب رججی، اطعء، انب اوبمل

،
مش
م
ل

ی ا

 ن م
م

 اربامیہ نب نسح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی افر داع

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی افر داع

     1135    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، حش٩ ب٩ سوار، ٟیث ب٩ سٌس، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ٤ًزوب٩ ٗیص ال٨ٜسی، ًاػ٥ ب٩ ح٤یس،  :  راوی

 ًوٖ ب٩ ٣اَٟ

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َسوَّ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٤ِزٔو أَِخبََرنٔی َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ًَ  ٩ًَِ اؤَیَة ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٕس  ٌِ َِٟیُث ب٩ُِ َس ا 

ٍَ ا٨َّٟئ  ٤ُُِٗت ٣َ و٢ُ  ُ٘ َٕ َي ٔ َٖ ب٩َِ ٣َاٟ ِو ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَأػ٥َ ب٩َِ ح٤َُِیٕس َي  ٍَ َّهُ َس٤ٔ ٨ِٜٔٔسیِّ أ٧َ ِیٕص اِل َٗ ٠ًََِیهٔ ب٩ِٔ  َّی اہللُ  یِّ َػل

اِسَتاَک َوَتَوؿَّ  َٓ  َ َبَسأ َٓ  ٥َ َٕ َوَسأ٢ََ َوََل َی٤ُ َوَس٠َّ َٗ ٔ ََل َی٤ُزُّ بٔکَیٔة َرِح٤َٕة إَٔلَّ َو ة َِٟبَِقَ َتَح ٩ِ٣ٔ ا ِٔ َٓاِسَت َبَسأَ  َٓ َّی  ََٓؼل ا٦َ  َٗ َ ث٥َُّ  زُّ بٔکیَةٔ أ

ؤًهٔ ُسِبَحاَ٪  ُٛ و٢ُ فٔی ُر ُ٘ ِسرٔ َٗٔیا٣ٔهٔ َي َ٘ ا َٔ ٌّ ٔ ََٜث َراٛ ٤َ َٓ  ٍَ َٛ ذُ ث٥َُّ َر وَّ ٌَ َٕ یََت َٗ ٠َ٤َُِٟٜؤت ًََذإب إَٔلَّ َو َِٟحبَرُؤت َوا ذٔی ا

٠َ٤َُِٟٜؤت  َِٟحبَرُؤت َوا ٔ ُسِبَحاَ٪ ذٔی ا و٢ُ فٔی ُسُحوزٔه ُ٘ ؤًهٔ َي ُٛ ِسرٔ ُر َ٘ َو٤َٔة ث٥َُّ َسَحَس َٔ ٌَ ِٟ ٜٔبِرٔیَأئ َوا َو٤َٔة ث٥َُّ َواِل ٌَ ِٟ ٜٔبِرٔیَأئ َوا  َواِل

 َِ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ أَ آ٢َ ٤ًَِٔزاَ٪ ث٥َُّ ُسوَرّة ث٥َُّ ُسوَرّة  ََ رَقَ ٔ  ١َ َذٟ

اہرفؿ نب دبع اہلل، نسح نب وسار، ثیل نب دعس، اعمفہی نب اصحل، رمعفنب سیق ایدنکی، اعا  نب دیمح، وعػ نب ناکل ےس رفاتی 

ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ڑھکا وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسماک رفنایئ افر رھپ 

 ہیلع فآہل فملس ےن فوض رفناای رھپ امنز ادا رکےن ےک فاےطس ڑھکے وہےئگ وت وسرہ رقبہ رشفع رفنایئ۔ اس رطہقی ےس ہک آپ یلص اہلل

سج فتق اس آتی رکہمی رپ ےتچنہپ وت رہھٹ اجےت افر دخافدن دقفس ےس داع ناےتگن افر سج فتق آتی ذعاب آیت وت رک اجےت افر انپہ 

آہل فملس ےن روکع رفناای افر روکع ںیم اس دقر رہھٹےت ہک سج دقر اتریخ کت رھگ ںیم رےہ ےھت روکع ناےتگن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع ف
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 دجسہ روکع ےک دعب

لْ

ا
َ
 ِء ف
َ
ئ 
ِ
ْرر
ِْکت 
ل
ا
َ
و ِت ف
مََلُک
ْ ل

ا
َ
فِت ف
ُ
َرر
َت 
ح 
ْ ل

ا َؿ ِذق ا
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
(  رفناای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم رفناےت ےھت ) ِ
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آرخ کت۔ ینعی ںیم اپیک ایبؿ رکات وہں اس ذات یک وج اطتق زبریگ افر ڑبایئ فاال ےہ رھپ دفرسی رتعک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ملس ےن وسرہ آؽ رمعاؿ التفت رفنایئ رھپ اس رطح ےس اکی اکی وسرت زپیھ افر ایس رطہقی ےس ایک۔ف

 اہرفؿ نب دبعاہلل، نسح نب وسار، ثیل نب دعس، اعمفہی نب اصحل، رمعفنب سیق ایدنکی، اعا  نب دیمح، وعػ نب ناکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ دجسہ اکی افر مسق یک داع

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دجسہ اکی افر مسق یک داع

     1136    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ا٤ًع، سٌس ب٩ ًِیسة، ٣شتورز ب٩ اح٨ٕ، ػ٠ة ب٩ زَف، حذئہ :  راوی

٤ُِِٟشَتوِ  ٩ًَِ ا ٔس ب٩ِٔ ًَُِِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٔػ٠ََة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٕٔ رٔزٔ ب٩ِٔ اِْلَِح٨َ

 ٩ًَِ ِٟبَ  ُزََفَ  َتَح َُٔشوَرةٔ ا ِٔ َٓاِسَت ِی٠َٕة  َٟ ٥َ َذاَت  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ َة  َٔ أَ ب٤ٔٔائَٔة آَیٕة حَُذِي ََِٓقَ ةٔ  َِقَ

٠ُُِٗت یَِدت٤َُٔها ث٥َُّ یَ  ٤ََضی  َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ ٠ُُِٗت یَِدت٤َُٔها فٔی اٟزَّ ٤ََضی  َٓ  ٍِ َٛ ٥ِ َیزِ أَ ُسوَرَة آ٢ٔ َٟ أَ ُسوَرَة ا٨َِّٟشأئ ث٥َُّ رَقَ َّی رَقَ ٤ََضی َحً َٓ  ٍُ َٛ زِ

ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ َِّی ا ٔوی٥ٔ ُسِبَحاَ٪ َرب ٌَ ِٟ َِّی ا ؤًهٔ ُسِبَحاَ٪ َرب ُٛ و٢ُ فٔی ُر ُ٘ ٍَ ٧َِحّوا ٩ِ٣ٔ َٗٔیا٣ٔهٔ َي َٛ ٍَ  ٤ًَِٔزاَ٪ ث٥َُّ َر َٓ ٔوی٥ٔ ث٥َُّ َر ٌَ ِٟ َِّی ا ُسِبَحاَ٪ َرب

ا٢َ  َ٘ َٓ و٢ُ فٔی ُسحُ  َرأَِسهُ  ُ٘ ُحوَز َي أَكَا٢َ اٟشُّ َٓ َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ َسَحَس  َِٟح٤ُِس َوأَكَا٢َ ا ََ ا َٟ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه َرب٨ََّا  ٔ ُسِبَحاَ٪ َس٤ٔ وزٔه

ٕٕ أَِو  ًِلَی ََل ی٤َُزُّ بٔکَیٔة َتِدؤی َ َِّی اِْل ًِلَی ُسِبَحاَ٪ َرب َ َِّی اِْل ًِلَی ُسِبَحاَ٪ َرب َ َِّی اِْل هُ َرب زَّ َوَج١َّ إَٔلَّ َذََکَ ًَ ٔوی٥ٕ ِهَّلِل  ٌِ ََ 

 نب زرف، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی رات 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، دعس نب دیبعة، وتسمرد نب افنح، صلة



 

 

رشفع رفنایئ آپ یلص رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ادا یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ رقبہ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وس آایت التفت رفناںیئ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ںیہن رفناای۔ ھجم وک ایخؽ وہا ہک آپ 

زمدی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف رتعک ںیم اس وسرت وک متخ رفنا دںی ےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ یک رطػ ڑبےھ )ینعی 

التفت یک(۔ ںیم اس فتق اھجمس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وسرت وک متخ رفنا رک روکع رفناںیئ ےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس آےگ یک رطػ ڑبھ ےئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ اسنء زپیھ رھپ وسرہ آؽ رمعاؿ التفت رفنایئ رھپ 

 ایقؾ ےک رقبی رقبی اھت )بلطم ہی ےہ ہک اس دقر دری کت روکع ںیم رےہ( افر روکع ںیم آپ یلص اہلل ہیلع روکع رفناای وج ہک

فآہل فملس رفناےت ےھت رھپ رس ااھٹای افر ہہک رک ڑبی دری کت ڑھکے رےہ رھپ دجسہ رفناای ڑبی دری کت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ص

 ریب االیلع 

 

ن

 ح
صی

 ریب االیلع( افر سج فتق وکیئ آتی رکہمی وخػ یک ای تمظع دخافدنی ےس قلعتم دجسہ ںیم رفناےت ےھت )

 

ن

 ح
ی

 آیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذرک دخافدنی )دمح ف انثء( رفناےت۔

 نب زرف، ذحہفی :  رافی

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، دعس نب دیبعة، وتسمرد نب افنح، صلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ دجسہ اکی دفرسی مسق یک داع

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دجسہ اکی دفرسی مسق یک داع

     1137    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ سٌیسٗلا٪ و اب٩ ابوًسی، طٌبہ، سٌیس، ٗتازہ، ٣ْطٖ، ًائظہ ػسي٘ہب٨سار٣ح٤س ب٩ َظار،  :  راوی

٩ًَِ ُط  ًَسٔٓیٕ  اُ٪ َواب٩ُِ أَبٔی  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ب٨َُِساْر ٣َُح٤َّ ٌٔیْس  ث٨ََا َس اََل َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ

 ٕٖ ٩ًَِ ٣َُْطِّ َتاَزَة  ُٗسُّ َٗ ٔ ُسبُّوْح  ؤًهٔ َوُسحُوزٔه ُٛ و٢ُ فٔی ُر ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة  وْض َربُّ ٩ًَِ 

َٜةٔ َواٟزُّوحٔ  ٔ ٤َََِٟلئ  ا



 

 

اتی ےہ ہک رضحت روسؽ دنبار دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعساطقؿ ف انب اوبدعی، ہبعش، دیعس، اتقدہ، رطمػ، اعہشئ دصہقی ےس رف

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع افر دجسہ ےک دفراؿ رفناےت ےھت۔

 دنباردمحم نب اشبر، ییحی نب دیعساطقؿ ف انب اوبدعی، ہبعش، دیعس، اتقدہ، رطمػ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ دجسہ ینتک رمہبت حیبست انہک اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دجسہ ینتک رمہبت حیبست انہک اچےئہ؟
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 ب٩ ٣ا٧وض، سٌیس ب٩ جبير، ا٧ص ب٩ ٣ا٣َٟح٤س ب٩ رآٍ، ًبساہلل ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٛیشا٪، وہب  :  راوی

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِیَشاَ٪  َٛ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ َوهِٔب ب٩ِٔ ٣َا٧ُوَض  ىٔی أَبٔی 

ُت أ٧َََص  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبيِر ُت َس ٌِ َّی اہللُ َس٤ٔ ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل و٢ُ ٣َا َرأَیُِت أََحّسا أَِطَبَه َػََلّة ََٔؼََلة ُ٘ َٕ َي ٔ ب٩َِ ٣َاٟ

ِشِٔیَحإت َو  ََ ًَرِشَ  ؤًهٔ  ُٛ ََٓحزَِر٧َا فٔی ُر  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ىٔی ٤ًََُز ب٩َِ  ٌِ ًَی َي َٔ ِٟ ِشِٔیَحا٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َهَذا ا ََ ًَرِشَ   ٔ  ٕت فٔی ُسُحوزٔه

دمحم نب راعف، دبعاہلل نب اربامیہ نب رمع نب اسیکؿ، فبہ نب ناونس، دیعس نب ریبج، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفناےت ےھت 

ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےس زایدہ اشمہب اس ونوجاؿ صخش یک امنز ےس زایدہ یسک وک ںیہن داھکی۔ 

ہک رضحت رمع نب دبعازعلسی یک امنز امنز وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زایدہ اشمہب ےہ( رضحت دیعس نب ریبج ےن )بلطم ہی ےہ 

 رفناای ہک مہ ولوگں ےن اؿ ےک روکع اک ادنازہ اقمئ ایک وت فہ ادنازہ دس احیبستت ےک ربارب اتگل اھت افر دجسہ یک یھب یہی تیفیک یھت

 اہلل نب اربامیہ نب رمع نب اسیکؿ، فبہ نب ناونس، دیعس نب ریبج، اسن نب ناکلدمحم نب راعف، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ارگ دفراؿ دجسہ ھچک ہن زپےھ وت دجسہ بج یھب ادا وہاجےئ اگ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ دفراؿ دجسہ ھچک ہن زپےھ وت دجسہ بج یھب ادا وہاجےئ اگ
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َری، وہ اپ٨ے واٟس سے، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوك٠حہ، ًلی ب٩ یحٌی  :  راوی ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس٣ِقی ابویحٌی،َ 

 اَٟ، ٤ًہ رٓاًة ب٩ رآٍب٩ خَلزب٩ ٣اَٟ ب٩ رآٍ ب٩ ٣

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ یٌّ  َََِرٔ ََّٜة َوهَُو  ُئ أَبُو یَِحٌَی ب٤َٔ ٤ُِِِٟقٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ا ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٦ْ  ث٨ََا َه٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ أَبٔی 

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة أَ٪َّ  ُٙ ب٩ُِ  هٔ إِٔسَح ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ثَهُ  َٕ َحسَّ ٔ ٍٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٔ َٔ ب٩ِٔ َرآ ٔ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ز ًَلٔیَّ ب٩َِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َخَلَّ

َُٟه إٔذِ َزَخ١َ  ٥َ َجأْٟص َو٧َِح٩ُ َحِو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٍٕ ٔ َة ب٩ِٔ َرآ ًَ ا َٓ ٔ رٔ ِٟ٘ َتَی ا أ َٓ ا  َرُج١ْ  َّ٤٠َ َٓ َّی  ََٓؼل ِب٠ََة 

ُه َرُسو٢ُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ًَلَی ا ٥َ َو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٥َ َش٠َّ َٓ َضی َػََلَتُه َجاَئ  َٗ ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 َٓ ََٓذَهَب  َؼ١ِّ  َُ  ٥ِ َٟ  ََ َّ إ٧ٔ َٓ ََٓؼ١ِّ  ََ اذَِهِب  ٠َِی ًَ ُٙ َػََلَتهُ َوََل یَِسرٔی ٣َا َو ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیز٣ُِ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ََٓح َّی  َؼل

 َ٘ ِٟ ًَلَی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٥َ َش٠َّ َٓ َضی َػََلَتُه َجاَئ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٌٔیُب ٨ِ٣َٔها  ُه َرُسو٢ُ اَي َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّی ِو٦ٔ  ہللٔ َػل

ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَاَزَها ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا  َ أ َٓ َؼ١ِّ  َُ  ٥َِٟ  ََ َّ إ٧ٔ َٓ ََٓؼ١ِّ  ََ اذَِهِب  ٠َِی ًَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ ٟزَُّج١ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا ًِٔبَت ٩ِ٣ٔ اہللُ 

 َّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ زَّ َوَج١َّ َػََلتٔی  ًَ ٤َا أ٣َََزُه اہللُ  َٛ ُِٟوُؿوَئ  َّ ا ٔ َّی يُِشب ٥ِ َحً ُٛ ٥َِٟ َتت٥َّٔ َػََلةُ أََحٔس َها 

َِّر ا َٜب ُ َبئِن ث٥َُّ ی ٌِ َٜ ٔلَی اِل ئِن َوَی٤َِشَح بَٔزأِٔسهٔ َورِٔج٠َِیهٔ إ َ٘ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا ٔش١َ َوِجَهُه َویََسیِهٔ إ ِِ َی َّ َوَج١َّ َوَیِح٤ََس َٓ ًَز ا٢َ ہلَل  َٗ َسُه  ُه َوی٤َُحِّ

ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُتُه َي ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ کََٔله٤َُا  َٓ ا٢َ  َٗ َِّرُه  َٜب َسُه َویُ و٢ُ َویَِح٤ََس اہلَل َوی٤َُحِّ ُ٘ ُتُه َي ٌِ ا٦ْ َوَس٤ٔ ا  َه٤َّ آٔ٪ ٤٣َّٔ ُِِٟقِ َ ٩ِ٣ٔ ا أَ ٣َا َتَیَّسَّ َوَيِِقَ

َِّر َوَیزِ  َٜب ُ ُه ٓٔیهٔ ث٥َُّ ی َٟ ٤َُه اہللُ َوأَذَٔ٪  ائ٤ّٔا ٠ًََّ َٗ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه ث٥َُّ َيِشَتؤَی  و٢َ َس٤ٔ ُ٘ ِشتَرِخَٔی ث٥َُّ َي ََ أػ٠ُهُ َو َٔ َّی َتِل٤َل٩َّٔ ٣َ ٍَ َحً َٛ

َّی َتِل  و٢ُ َجِبَهَتُه َحً ُ٘ ُتهُ َي ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ٩َِّٜ َوِجَههُ َو َّی ی٤َُ َِّر َوَيِشُحَس َحً َٜب ُ َّی ُي٘ٔی٥َ ُػ٠َِبهُ ث٥َُّ ی ِّرَ ٤َل٩َّٔ َحً َٜب ُ ِشتَرِخَٔی َوی ََ أػ٠ُهُ َو َٔ ٣َ

٩َِّٜ َوِجهَ  َّی ی٤َُ َیِشُحَس َحً َٓ َِّر  َٜب َستٔهٔ َوُي٘ٔی٥َ ُػ٠َِبُه ث٥َُّ یُ ٌَ ِ٘ ًَلَی ٣َ أًّسا  َٗ َّی َيِشَتؤَی  ٍَ َحً َٓ يَرِ َٓ ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ َي َٟ َٓإَٔذا  ُه َوَيِشتَرِخَٔی 



 

 

٥ِ َتت٥َّٔ َػََلتُهُ  َٟ ََٜذا   َه

دی رقمی اوبییحی، رصبی، فہ اےنپ فادل ےس، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، یلع نب ییحی نب الخدنب ناکل نب راعف دمحم نب دبعاہلل نب سی

 نب راعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفنا ےھت افر مہ ولگ 

 

مہ رافعة
ع
نب ناکل، 

 ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا افر اخہن ہبعک ےک زندکی اج رک اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی

امنز ادا یک سج فتق فہ صخش امنز ےس رفاتغ احلص رک اکچ وت فہ صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر امتؾ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فکیلع۔ ینعی مت رپ السؾ وہ۔ اجؤ مت امنز ادا  احرضنی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک۔ آپ یلص

رکول ویکہکن مت ےن امنز ںیہن زپیھ۔ نان ہچ فہ آدیم رھپ امنز ادا رکےن ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اس یک امنز وک دھکی 

افر سک مسق یک یمک ےہ؟ سج فتق فہ امنز ادا رک اکچ وت فہ صخش احرض وہا رےہ ےھت نکیل اس وک ملع ںیہن اھت ہک اس یک امنز ںیم ایک ےہ 

ادا  افر اس ےن امتؾ احرضنی وک السؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فکیلع۔ )ینعی مت رپ السیتم وہ( مت فاسپ اجؤ مت افر امنز

رمہبت امنز ادا یک آرخ اس صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل رکف مت ےن امنز ںیہن ادا یک۔ اس صخش ےن ایس رطح ےس دف ای نیت 

 ہیلع فآہل فملس ریمی امنز ںیم وت ںیم یسک مسق یک وکیئ یمک وسحمس ںیہن رکات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہمترے ںیم ےس یسک

ےس ہک دخا ےن مکح رفناای ےہ بلطم ہی ےہ ہک مت  صخش یک امنز لمکم ںیہن وہیئ۔ سج فتق کت ہک فوض لمکم ہن رکول۔ سج رطہقی

رہچہ دوھ ڈاول افر دفونں اہھت وینہکں کت دوھ افر مت حسم رکف رس رپ افر دفونں اپؤں دوھ ڈاول۔ دفونں ونخٹں کت رھپ دخافدن دقفس یک 

ر رقآؿ رکمی زپوھ اس تمظع ایبؿ رکف )انثء زپوھ( وج آاسؿ وہ اس دقر رقآؿ رکمی زپوھ اس ںیم ےس سج دقر آاسؿ وہ اس دق

ںیم ےس سج دقر دخافدن دقفس ےن اس وک الھکسای ےہ افر مکح رفناای رھپ ریبکت زپوھ اس ںیم ےس سج دقر دخافدن دقفس ےن اس وک 

 عمس الھکسای ےہ افر مکح رفناای رھپ ریبکت زپوھ افر روکع رکف۔ یتح ہک اس ےک امتؾ ےک امتؾ وجڑ اینپ ہگج آاجںیئ افر ڈےلیھ زپاجںیئ رھپ

اہلل  نم دمحہ وہک رھپ دیساھ ڑھکا وہ۔ اہیں کت ہک اس یک تشپ ربارب وہ اجےئ رھپ ریبکت زپوھ افر دجسہ رکف اہیں کت ہک اس اک رہچہ مج 

اجےئ افر اشیپین یھب مج اجےئ افر امتؾ ےک امتؾ وجڑ اینپ ہگج آاجںیئ افر بس ےک بس وجڑ ڈےلیھ زپاجںیئ رھپ ریبکت زپوھ افر اھٹ اجؤ۔ 

ں کت اےنپ رسنی رپ دیساھ ھٹیب اجےئ افر اینپ تشپ دیسیھ رکف رھپ ریبکت ےہک افر دجسہ رکے یتح ہک اس اک رہچہ مج اجےئ افر فہ اہی

 ڈالیھ زپھ اجےئ اہیں کت ہک اس اک رہچہ مج اجےئ افر فہ ڈالیھ زپ اجےئ ارگ ااسی رکے اگ وت اس یک امنز وپری ہن وہیئ۔

سیدیرقمی اوبییحی، رصبی، فہ اےنپ فادل ےس، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، یلع نب ییحی نب الخدنب ناکل دمحم نب دبعاہلل نب  :  رافی

 نب راعف

 

مہ رافعة
ع
 نب راعف نب ناکل، 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنبہ زعفلج ےس بک زندکی وہات ےہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دنبہ زعفلج ےس بک زندکی وہات ےہ؟

     1140    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٤ًزويٌىی اب٩ حارث، ٤ًارة ب٩ ْعبة، سیم، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٍَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َُّه َس٤ٔ ٩ًَِ ُسیَمٕٓ أ٧َ َُزٔیََّة  ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ  َِٟحارٔٔث  ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ٤ًَِزٕو َي  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ أَبَا  َٗ

ِبُس ٣ٔ  ٌَ ِٟ ُب ٣َا یَُٜوُ٪ ا ا٢َ أرَِقَ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ َوَج١َّ َوهَُو َسأجْس َػأٟٕح  ًَز ٩ِ َربِّهٔ 

ًَاَئ  ثٔرُوا اٟسُّ ِٛ َ أ َٓ 

، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

ة
ی 
دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعفینعی انب احرث، امعرة نب رع

فتق دجسہ ںیم وہ افر دجسہ رکےن یک احتل ںیم  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دنبہ دخا ےس اس فتق زایدہ زندکی وہات ےہ ہک فہ سج

 تہب زایدہ داع ناےگن۔

، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 

ة
ی 
 دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعفینعی انب احرث، امعرة نب رع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فاےطس وج صخش اکی دجسہ رکے وت اس وک سک دقر ارج ےلم اگ؟دخافدن دقفس ےک 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دخافدن دقفس ےک فاےطس وج صخش اکی دجسہ رکے وت اس وک سک دقر ارج ےلم اگ؟



 

 

     1141    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

زیاز اٟس٣ظقی، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ربیٌة ب٩ ٌٛب ہظا٦ ب٩ ٤ًار، ہ١٘ ب٩  :  راوی

 اس٠یم

ث٨ََا یَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٣َِظقٔیِّ  ١ٔ ب٩ِٔ زٔیَازٕ اٟسِّ ِ٘ ٔ ٩ًَِ ه إر  َّ٤ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ   ٕ َٔير َٛ ِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی 

٠ًََ ب٩ِٔ  َّی اہللُ  ٨ُِت آتٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ ٕب اِْلَِس٠َیٔمُّ  ٌِ َٛ ُة ب٩ُِ  ٌَ ثَىٔی َربٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔوُؿوئٔهٔ ًَ

٠ُُِٗت هَُو   ََ ٔ َُيَِر َذٟ ا٢َ أََو  َٗ َِٟح٨َّٔة  ََ فٔی ا َت َ٘ َٓ ٠ُُِٗت ٣َُزا ا٢َ َس٠ِىٔی  َ٘ َٓ ٔ َوبَٔحاَجتٔهٔ  حُوز َٜثَِرةٔ اٟشُّ ٔ ََ ب ٔش ِٔ ًَلَی َن أًَٔىِّی  َٓ ا٢َ  َٗ  َذاَک 

 نب بعک ایملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 

 ن عة
ل نب زاید ادلیقشم، افزایع، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رب

ہ ق
اشہؾ نب امعر، 

 اسناؿ )ڈےلیھ رھتپ فریغہ( الای رکات اھت۔ آپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم فوض رکےن اک )اپین( افر رضفرت اک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت اراشد رفناای مت ناوگن ایک ناےتگن وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم تنج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 العفہ افر ھچک مت ناانگن اچوہ وت ناگن ےتکس وہ۔ فملس اک اسھت نااتگن وہں ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ااھچ اس ےک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ یہی اافلظ اراشد رفناےئ ہک مت ریمی ادماد رکف اس ہلسلس ںیم دجسہ رکےن ےس۔ اوبامعر 

ی، دعماؿ نب ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت

عن غ
م

وثابؿ ےس الم وج ہک  انیسحل نب رحثی، فدیل نب ملسم، افزایع، فدیل نب اشہؾ 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الغؾ ےھت افر ںیم ےن اہک ہک ھجم وک اس مسق اک وکیئ اکؾ التب وج ہک تنج ںیم دالخ رک دے۔ فہ ھچک

اہلل ہیلع  دری اخومش رےہ اس ےک دعب ریمی اجبن وتمہج وہےئ افر رفناای ہک مت دجسہ ںیم اجای رکف۔ ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص

فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت وج دنبہ دخا اعتیل ےک فاےطس اکی دجسہ رکے وت دخافدن دقفس اس اک 

اکی درہج دنلب رکے اگ افر اس اک اکی انگہ اٹم دے اگ۔ رضحت دعماؿ ےن رفناای ہک رھپ ںیم ےن رضحت اوبدرداء ےس الماقت یک افر 

اؿ ےس یھب فیہ ابت درایتف یک وج رضحت وثابؿ ےس درایتف یک یھت وت اوہنں ےن رفناای ہک مت ولگ دجسہ ایک رکف ویکہکن ںیم  ںیم ےن

ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی ابت ینس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناای رکےت ےھت وج وکیئ دنبہ دخافدن 

ات ےہ وت دخافدن دقفس اس اک اکی اقمؾ دنلب رفنا دے اگ افر اس اک اکی انگہ اٹم دے اگ۔ رضحت دعماؿ دقفس ےک فاےطس دجسہ ںیم اج

ےن رفناای ہک رھپ ںیم ےن رضحت اوبدرداء ےس الماقت یک افر اؿ ےس یھب فیہ ابت درایتف یک وج رضحت وثابؿ ےس درایتف یک 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت اوہنں ےن رفناای ہک مت دجسہ ایک رکف ویکہکن ںیم ےن روس



 

 

 ےھت وج دنبہ اس ےک فاےطس دجسہ رکات ےہ وت دخافدن دقفس اس اک درہج دنلب رفنا دے اگ افر اس اک اکی انگہ اٹم دے اگ۔

ل نب زاید ادلیقشم، افزایع، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس :  رافی
ہ ق
 نب بعک ایملساشہؾ نب امعر، 

 

 ن عة
  نب دبعارلنمح، رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دخافدندقفس ےک فاےطس وج صخش اکی دجسہ رکے وت اس وک سک دقر ارج ےلم اگ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دخافدندقفس ےک فاےطس وج صخش اکی دجسہ رکے وت اس وک سک دقر ارج ےلم اگ؟

     1142    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار اٟحشين ب٩ رحیث، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، وٟیس ب٩ ہظا٦ ٣ٌیلی، ٣ٌسا٪ ب٩ ك٠حہ :  راوی

إر  َّ٤ًَ ٔ أَِخبََر٧َا أَبُو  َِٟوٟ ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ یُس ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ ا

َٟ٘ٔیُت ثَِوبَاَ٪ ٣َِولَی َرُسو٢ٔ اہللٔ ا٢َ  َٗ ٤ُزٔیُّ  ٌِ َِٟی َساُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِحَة ا ٌِ ثَىٔی ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٔلیُّ  ٌَ ٤ُ ِٟ ٠ُِت ا ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

٠َیِ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَیَّ  َت إ َٔ َِٟت ًَىِّی ٠٣َٔیاا ث٥َُّ ا ََٜت  َش َٓ َِٟح٨ََّة  ىٔی أَِو یُِسخ٠ُٔىٔی ا ٌُ َٔ ١ٕ٤ًََ َی٨ِ ًَلَی  َّٟىٔی  ُت َرُسو٢َ زُ ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ  ٔ حُوز ََ بٔاٟشُّ

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِه بَٔها َخ  اہللٔ َػل َّ َوَج١َّ بَٔها َزَرَجّة َوَحمَّ  ًَز ُه اہللُ  ٌَ َٓ ًَِبٕس َيِشُحُس ِهَّلِل َسِحَسّة إَٔلَّ َر و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٔلیَئّة َي

ََ بٔاٟ ٠َِی ًَ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ٨ًَُِه ثَِوبَاَ٪  ُِٟت  َ ا َسأ َّ٤ًَ ُِٟتُه  َ َشأ َٓ ِرَزأئ  َٟ٘ٔیُت أَبَا اٟسَّ َساُ٪ ث٥َُّ  ٌِ ا٢َ ٣َ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َٗ ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ  ٔ حُوز شُّ

هُ اہللُ بَٔها َزَرَجّة َو  ٌَ َٓ ًَِبٕس َيِشحُُس ِهَّلِل َسِحَسّة إَٔلَّ َر و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ًَُِه بَٔها َخٔلیئَّة َػل  َحمَّ 

ی، دعماؿ نب ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت وثابؿ ےس الم اوبامعر انیسحل نب رحثی، فدیل نب ملسم، افزایع، فدیل نب اشہؾ 

عن غ
م

۔ وج ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الغؾ ےھت افر ںیم ےن اہک ہک ھجم وک اس مسق اک وکیئ اکؾ التب وج ہک تنج ںیم دالخ رک دے

ہ ںیم اجای رکف۔ ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل فہ ھچک دری اخومش رےہ اس ےک دعب ریمی اجبن وتمہج وہےئ افر رفناای ہک مت دجس

ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت وج دنبہ دخا اعتیل ےک فاےطس اکی دجسہ رکے وت دخافدن دقفس 



 

 

ںیم ےن رضحت اوبدرداء ےس الماقت اس اک اکی درہج دنلب رکے اگ افر اس اک اکی انگہ اٹم دے اگ۔ رضحت دعماؿ ےن رفناای ہک رھپ 

یک افر ںیم ےن اؿ ےس یھب فیہ ابت درایتف یک وج رضحت وثابؿ ےس درایتف یک یھت وت اوہنں ےن رفناای ہک مت ولگ دجسہ ایک رکف 

وج وکیئ دنبہ ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی ابت ینس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناای رکےت ےھت 

دخافدن دقفس ےک فاےطس دجسہ ںیم اجات ےہ وت دخافدن دقفس اس اک اکی اقمؾ دنلب رفنا دے اگ افر اس اک اکی انگہ اٹم دے اگ۔ رضحت 

دعماؿ ےن رفناای ہک رھپ ںیم ےن رضحت اوبدرداء ےس الماقت یک افر اؿ ےس یھب فیہ ابت درایتف یک وج رضحت وثابؿ ےس درایتف 

رفناای ہک مت دجسہ ایک رکف ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  یک اوہنں ےن

 رفناےت ےھت وج دنبہ اس ےک فاےطس دجسہ رکات ےہ وت دخافدن دقفس اس اک درہج دنلب رفنادے اگ افر اس اک اکی انگہ اٹم دے اگ۔

ی، دعماؿ نب ہحلطاوبامعر انیسحل نب رحثی :  رافی

عن غ
م

 ، فدیل نب ملسم، افزایع، فدیل نب اشہؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا ء یک تلیضف اک ایبؿ

 

ض
ع
 دفراؿ دجسہ زنیم رپ ےنگل فاےل ا

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ا ء یک تلیضف اک ایبؿدفراؿ دجسہ زنیم 

 

ض
ع
 رپ ےنگل فاےل ا

     1143    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠امی٪، ح٤ازب٩ زیس، ٤ٌ٣زو ن٤ٌا٪ ب٩ راطس، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس :  راوی

 ٔ از ٩ًَِ َح٤َّ ِیَؼٔة  ٤َِٟؼِّ َ٪ َُٟوی٩ِْ بٔا ُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًََلأئ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ َرأطٕس  ٌِ ٕ َوا٨ُّٟ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ب٩ِٔ َزیِٕس 

ًَٔة َواِْلََخُ ٣ُ  ا َٔ َث أََحُسه٤َُا َحٔسیَث اٟظَّ َحسَّ َٓ ٌٔیٕس  ٔلَی أَبٔی هَُزیَِزَة َوأَبٔی َس ٨ُِت َجأّٟشا إ ُٛ ا٢َ  َٗ َُٜة َیزٔیَس  ٔ ٤َََِٟلئ ِتٔی ا َتأ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِٔؼْت 

تَ  وُ٪ أَوَّ َٓ ُٛ َ أ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اَن  َ ٍُ اٟزُُّس١ُ َوَذََکَ اَٟرِّ َٔ ِظ ََ ٍُ َو َٔ َّ ِظ ًَز َْ اہللُ  إَٔذا ََفَ َٓ ٢َ ٩ِ٣َ یُحٔیزُ 

َد ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ یُزٔیُس أَِ٪ یُ  أئ بَيَِن َخ٠ِ٘ٔهٔ َوأََِخَ ـَ َ٘ ِٟ ُٓوَ٪ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ ا َز ٌِ ُی َٓ  ٍَ َٔ ِظ ََ ََٜة َواٟزُُّس١َ أَِ٪  ٔ ٤َََِٟلئ َد أ٣َََز اہللُ ا ِِخٔ

٠ًََِیه٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ  َُٓیَؼبُّ   ٔ ُحوز ٍَ اٟشُّ ََل٣َاتٔه٥ِٔ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَر َتأِک١ُُ ک١َُّ َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ آَز٦َ إَٔلَّ ٣َِؤؿ ٌَ ٤َا َٔ َٛ َی٨ُُِِتوَ٪  َٓ ٔة  َِٟح٨َّ أئ ا



 

 

ِٟٔحبَّةُ  ِی١ٔ  َت٨ِبُُت ا  فٔی َح٤ٔی١ٔ اٟشَّ

دمحم نب امیلسؿ، امحدنب زدی، رمعمف امعنؿ نب رادش، زرہی، اطعء نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبرہریہ افر رضحت 

اوبدیعس دخری ےک زندکی اھٹیب وہا اھت اؿ دفونں ںیم ےس اکی اصبح ےن دحثی افشتع ایبؿ رفنایئ افر دفرسے اصبح اخومش 

ناای ہک رفط ے آںیئ ےگ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب افشتع رفناںیئ ےگ رھپ لپ رصاط اک ذترکہ رفناای۔ رےہ وت ایبؿ رف

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای بس ےس ےلہپ ںیم اس لپ ےس لکن اجؤں اگ سج فتق دخافدن دقفس اینپ ولخمؼ 

ات وک آگ ےس ابرہ اکنانل اچےہ اگ اؿ وک اکنؽ ےل اگ۔ اس فتق رفوتشں وک افر ربمغیپفں وک ےک ااصنػ ےس افرغ وہاگ افر نج رضح

افشتع اک مکح دے اگ۔ فہ ولگ اؿ ولوگں یک انشتخ رکںی ےگ )ینعی وج ولگ افشتع ےک الہ ںیہ( اؿ وک اشنوینں ےس فہ ہی ےہ ہک 

ؿ رپ ہمشچ ایحت اک اپین ڈاال اجےئ اگ افر فہ اس رطہقی ےس اگ اجںیئ آگ ااسنؿ ےک رہ وضع وک اھک ےل یگ نکیل دجسفں یک ہگج وک رھپ ا

ےگ ینعی دفابرہ اؿ ںیم اجؿ آاجےئ یگ ہک سج رطہقی ےس داہن ااتگ ےہ۔ الیسب ےک وکڑے افر رکٹک ںیم ینعی سج رطہقی ےس فہ 

 اجںیئ ےگ افر آگ اک اشنؿ ابلکل متخ دلجی رتفاتزہ وہ اجات ےہ ایس رطہقی ےس فہ ولگ یھب اس اپین یک ربتک ےس ابلکل دنترتس وہ

 وہاجےئ اگ۔

 دمحم نب امیلسؿ، امحدنب زدی، رمعمف امعنؿ نب رادش، زرہی، اطعء نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک اکی دجسہ دفرسے ےس وطلی رکان اجزئ ےہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایک اکی دجسہ دفرسے ےس وطلی رکان اجزئ ےہ؟

     1144    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سَل٦، یزیس ب٩ ہارو٪، جزیز ب٩ حاز٦، ٣ح٤س ب٩ ابويٌ٘وب ََری، ًبساہلل ب٩ طساز :  راوی

ٕ أَِخبََر٧َا  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ َٗ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َهاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ُس ب٩ُِ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ



 

 

٠َِی٨َا ًَ َد  ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ازٕ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َطسَّ  ٩ًَِ یُّ  َِٟبَِرٔ وَب ا ُ٘ ٌِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی إِٔحَسی َػََلتَِی  أَبٔی َي َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ُه ث٥َُّ  ٌَ َوَؿ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل سَّ َ٘ َت َٓ ٌَٔظأئ َوهَُو َحا١ْ٣ٔ َحَش٨ّا أَِو حَُشِی٨ّا  ِٟ َشَحَس ا َٓ َّی  ََٓؼل  ٔ ََلة ََّر ٠ٟٔؼَّ ب َٛ  

ًَ  بَيَِن َهِهَزانَیِ  َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی َهِهز ٔيیُّ  ُت َرأِٔسی َوإَٔذا اٟؼَّ ٌِ َٓ ا٢َ أَبٔی ََفَ َٗ َها  َٟ ٥َ َوهَُو َػََلتٔهٔ َسِحَسّة أَكَا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

٥َ اٟؼَّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َضی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔلَی ُسُحوزٔی  ُت إ ٌِ َج ََ َسَحِسَت َسأجْس ََفَ َّ ا٢َ ا٨َّٟاُض یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ ََلَة 

ا َٗ  ََ ِی َٟ ٔ َّهُ یُووَی إ ِس َحَسَث أ٣َِْز أَِو أ٧َ َٗ َّهُ  َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ََ َسِحَسّة أَك٠ََِتَها َحً ٔ ٩َّٜٔ ابِىٔی بَيَِن َهِهَزانَِی َػََلت ٥َِٟ َی٩ُِٜ َوَل  ََ ٔ ٢َ ک١ُُّ َذٟ

هُِت أَِ٪  َََٓکٔ ٔضَی َحاَجَتهُ  اِرَتَح٠َىٔی  ِ٘ َّی َي ٠َُه َحً ًَحِّ ُ  أ

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، سیدی نب اہرفؿ، رجری نب احزؾ، دمحم نب اوبوقعیب رصبی، دبعاہلل نب دشاد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

اس فتق رضحت اناؾ نسح رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف ملس امنز اشعء ادا رکےن ےئلیک ابرہ رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

افر اناؾ نیسح وک وگد ںیم ااھٹےئ وہےئ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق آےگ ڑبےھ )امنز یک اناتم رفناےن ےئلیک( افر 

ؿ اکی اؿ وک الھٹبای۔ زنیم رپ رھپ امنز ےک فاےطس ریبکت رفنایئ افر امنز رشفع رفنایئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ےک درایم

دجسہ ںیم اتریخ رفنایئ وت ںیم ےن رس ااھٹای وت داھکی ہک اصبح زادے )ینعی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وناےس( 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تشپ ابمرک رپ ںیہ افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احتل دجسہ ںیم ںیہ۔ رھپ ںیم دجسہ ںیم 

سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ الچ ایگ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ےک دفراؿ اکی دجسہ ادا رفناےن ںیم اتریخ رفنایئ۔ اہیں کت ہک مہ ولوگں وک اس ابت اک ایخؽ وہا ہک 

 فآہل فملس ےک اسھت یسک مسق اک وکیئ احدہث شیپ آایگ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح انزؽ وہیئگ ےہ۔ آپ یلص آپ یلص اہلل ہیلع

اھٹ ڑھکا اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایسی وکیئ ابت ںیہن یھت ریما ڑلاک )وناہس( ھجم رپ وسار وہا وت ھجم وک )ربا( وسحمس وہا ہک ںیم دلجی 

  رماد ) ےنلیھ یک وخاشہ( لمکم ہن وہ۔وہں افر اس یک

 دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، سیدی نب اہرفؿ، رجری نب احزؾ، دمحم نب اوبوقعیب رصبی، دبعاہلل نب دشاد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریبکت زپانھ اچےئہ سج فتق دجسہ ےس رس ااھٹےئ وت



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق دجسہ ےس رس ااھٹےئ وت ریبکت زپانھ اچےئہ

     1145    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤٘٠ًہ، ًبساہللاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٓـ١ ب٩ زٛين و یحٌی ب٩ آز٦، زہير، ابواسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز،  :  راوی

 ِ ث٨ََا ُزَهي اََل َحسَّ َٗ يِٕن َوَیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ْر 

ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ أَبٔیهٔ َو ٍٕ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوزٔ  ِٓ ٕف َوَر ِٔ ِّرُ فٔی ک١ُِّ َخ َٜب ُ ٥َ ی ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َّی یَُزی بََیاُق  ٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ َحً ًَ ََل٦ُ  ٩ًَِ ٔط٤َأٟهٔ اٟشَّ ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔهٔ َو ٕ َوُيَش٥ُِّ٠  وز ٌُ ُٗ ٕ َو ا٢َ َوَرأَیُِت أَبَا بََِکٕ  َوَٗٔیا٦ َٗ  ٔ ه  َخسِّ

 ََ ٔ ََلٔ٪ َذٟ ٌَ ِٔ ٨ًَُِه٤َا َي  َو٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، لضف نب دنیک ف ییحی نب آدؾ، زریہ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب اوسد، ب ہمق، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

افر ڑھکے افر ھٹیب اجےن ےک فتق۔ آپ یلص روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ریبکت زپےتھ وہےئ ےتکھج افر اےتھٹ وہےئ 

 اہلل رفناےت۔ اہیں کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

مة
ھ
اہلل ہیلع فآہل فملس السؾ ریھپےت ےھت داںیئ افر ابںیئ اجبن االسلؾ مکیلع فر

ومڑ دےتی( رضحت دبعاہلل ےک راسخر ابمرک یک دیفسی رظن آےن یتگل۔ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینت دری کت رگدؿ اک رخ 

 ےن رفناای ہک ںیم رضحت اوبرکب افر رضحت رمع وک یھب اس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، لضف نب دنیک ف ییحی نب آدؾ، زریہ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب اوسد، ب ہمق، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےلہپ دجسے ےس اےتھٹ فتق رعف دینی رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےلہپ دجسے ےس اےتھٹ فتق رعف دینی رکان



 

 

     1146    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، نَرب٩ ًاػ٥، ٣اَٟ ب٩ حویزث :  راوی

٩ًَِ َنَِرٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا َٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَأػ٥ٕ   ب٩ِٔ 

ُِٟحَویِزٔٔث أَ٪َّ  َِ  ا ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ  ٍَ َٛ ٍَ یََسیِهٔ َوإَٔذا َر َٓ ٔ َر ََلة ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َزَخ١َ فٔی اٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َٓ ََ َوإَٔذا َر ٔ ١َ ذَٟ

 ٔ ١ََِ ذَٟ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ  ٔ ُحوز ٍَ َرأَِسهُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٓ ََ َوإَٔذا َر ٔ ١ََِ َذٟ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ  َٔ و ُٛ
ٍَ یََسیِهٔ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ ِٓ ىٔی َر ٌِ  ََ ک٠َُّهُ َي

دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج 

 وت آپ یلص فتق امنز رشفع رفناےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ااھٹےت ےھت افر سج فتق دجسہ ےس رس ااھٹےت ےھت

 اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق یھب اس رطہقی ےس رکےت ینعی دفونں اہھت ااھٹےت۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رصننب اعا ، ناکل نب وحریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک درایمؿ اہھت ہن ااھٹےن ےس قلعتمدفونں دجسفں 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ اہھت ہن ااھٹےن ےس قلعتم

     1147    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ِٓتََتَح إِٔسَح ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا ا

ٍُ بَيَِن اٟشَّ  َٓ َٔ َوََل یَزِ و ُٛ
َس اٟزُّ ٌِ ََ ٍَ َو َٛ ٍَ یََسیِهٔ َوإٔذَا َر َٓ ََّر َوَر ب َٛ ََلَة   ِحَسَتئِن اٟؼَّ



 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز 

رشفع رفناےت وت ریبکت رفناےت افر دفونں اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااھٹےت رھپ سج فتق آپ روکع رفناےت وت دفونں اہھت 

 فر روکع رکےن ےک دعب یھب اہھت ااھٹےت افر دفونں دجسفں ےک درایمؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہھت ںیہن ااھٹےت ےھت۔ااھٹےت ا

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ داع رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ داع رکان

     1148    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ٤ًزوب٩ ٣زة، ابوح٤زة، رج١، حذئہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة َس أَِخبََر٧َا  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َخأْٟس َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٣َُح٤َّ ُث  هُ یَُحسِّ ٌَ ٔ٤

ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُّه ا٧َِتَهی إ َة أ٧َ َٔ ٩ًَِ حَُذِي ًَِبٕص  َِٟحبَرُؤت ٩ِ٣ٔ  ٠َ٤َُِٟٜؤت َوا بَرُ ذُو ا ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ ٔلَی َج٨ِبٔهٔ  ٦َ إ

ا٢َ فٔی ُر  َ٘ َٓ وًُُه ٧َِحّوا ٩ِ٣ٔ َٗٔیا٣ٔهٔ  ُٛ َٓکَاَ٪ ُر  ٍَ َٛ ٔ ث٥َُّ َر ة َِٟبَِقَ أَ بٔا َو٤َٔة ث٥َُّ رَقَ ٌَ ِٟ ٜٔبِرٔیَأئ َوا ٔوی٥ٔ َواِل ٌَ ِٟ َِّی ا ؤًهٔ ُسِبَحاَ٪ َرب ُٛ

َِّی  ِّ ُسِبَحاَ٪ َرب ٔ ُسِبَحاَ٪ َرب و٢ُ فٔی ُسحُوزٔه ُ٘ َِٟح٤ُِس َوکَاَ٪ َي َِّی ا َِٟح٤ُِس َٟٔزب َِّی ا ٍَ َرأَِسُه َٟٔزب َٓ ا٢َ حٔيَن َر َٗ ٔوی٥ٔ َو ٌَ ِٟ ًِلَی ُسِبَحاَ٪ ا َ َی اِْل

ِحَسَتئِن َربِّ اُرِٔفِ لٔی َربِّ اُرِٔفِ لٔی و٢ُ بَيَِن اٟشَّ ُ٘ ًِلَی َوکَاَ٪ َي َ َِّی اِْل  َرب

الیلع، اخدل، ہبعش، رمعفنب رمة، اوبزمحة، رلج، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب دبعا

فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ڑھکے وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہ التفت رفنایئ اس ےک دعب روکع رفناای وت روکع ںیم اس دقر اتریخ کت رےہ ہک سج دقر فملس ےن اراشد رفناای اس ےک دعب وسرہ رقب

اتریخ کت ڑھکے رےہ ےھت افر رفناای افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ےس رس ااھٹای وت اراشد رفناای امتؾ رعتںیفی 



 

 

دفونں دجسفں ےک درایمؿ رفناای ینعی اے دخا ھجم وک شخب دے اے  ریمے رپفرداگر ےک فاےطس ںیہ افر دجسہ ےک دفراؿ رفناای افر

 دخا ھجم وک اعمػ رفنادے۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، رمعفنب رمة، اوبزمحة، رلج، ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں اہھت ااھٹےن ےس قلعتم رہچہ ےک اسےنم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رہچہ ےک اسےنم دفونں اہھت ااھٹےن ےس قلعتم

     1149    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣وسٰی ََری، نرضب٩ َٛير، ابوسہ١ اززی :  راوی

ٔ أَِخبََر٧َا ٣ُوَسی  َّی إ ا٢َ َػل َٗ ٕ أَبُو َسِه١ٕ اِْلَِززٔیُّ  َٔير َٛ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ  َِٟبَِرٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُوَسی ا ِبُس ب٩ُِ  ًَ لَی َج٨ِٔيی 

ٍَ َرأَِسهُ  َٓ ِحَسَة اِْلُولَی ََفَ کَاَ٪ إَٔذا َسَحَس اٟشَّ َٓ  ٕٔ َِٟدِی اَئ َوِجهٔهٔ  اہللٔ ب٩ُِ كَاُوٕض ب٤ٔٔىّی فٔی ٣َِشحٔٔس ا َ٘ ٍَ یََسیِهٔ ت٠ِٔ َٓ ٨ِ٣َٔها َر

ا٢َ  َ٘ َٓ ُه  ٌُ ٥َِٟ أََر أََحّسا َيِؼ٨َ ٍُ َطِیّئا  ٠ُِت ُٟٔوَهِیٔب ب٩ِٔ َخأٟٕس إٔ٪َّ هََذا َيِؼ٨َ ُ٘ َٓ  ََ ٔ ُت أ٧ََا َذٟ أ٧َََِکِ ٥َِٟ ٧ََز َٓ ٍُ َطِیّئا  ِؼ٨َ ََ َُٟه َوَهِیْب 

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ هُ  ٌُ ًَبَّإض  أََحّسا َيِؼ٨َ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َٗ هُ َو ٌُ ًَبَّإض َيِؼ٨َ ا٢َ أَبٔی َرأَیُِت اب٩َِ  َٗ هُ َو ٌُ كَاُوٕض َرأَیُِت أَبٔی َيِؼ٨َ

هُ  ٌُ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِؼ٨َ َّی اہللُ   َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ہک ریمے زندکی رضحت دبعاہلل نب اطؤس ےن اقمؾ ینم ومیس نب دبعاہلل نب ومٰیس رصبی، رضننب ریثک، اوبلہس ازدی، ےن رفناای

ںیم دجسم فیفخ ےک ادنر امنز ادا یک وت سج فتق اوہنں ےن ےلہپ دجسہ ےس رس ااھٹای وت دفونں اہھت رہچہ ےک اسےنم ےئک ںیم ےن اس اک 

 وک ںیہن رکےت داھکی ےہ رضحت ااکنر ایک افر رضحت فبیہ نب اخدل ےس اہک ہک ہی صخش فہ اکؾ رکات ےہ ہک مہ ےن وج اکؾ یسک صخش

دبعاہلل نب اطؤس ےن رفناای ہک ںیم ےن اےنپ فادل وک اس رطح رکےت داھکی ےہ افر فہ ےتہک ےھت ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ابعس وک 

ہی لمع اس رطح ےس رکےت داھکی ےہ افر رضحت دبعاہلل نب ابعس رفناےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 



 

 

 رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 ومیس نب دبعاہلل نب ومٰیس رصبی، رضننب ریثک، اوبلہس ازدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ ینتک دری کت انھٹیب اچےئہ؟

  ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ ینتک دری کت انھٹیب اچےئہ؟

     1150    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیسابوٗسا٣ة، یحٌی، طٌبة، ح٥ٜ، اب٩ ابوٟیلی، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

َُٗسا٣ََة  ٌٔیٕس أَبُو  ِٟبََرأئ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ا َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی   ٥َُٜ َِٟح ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ

ٍُ َر  َٓ َس ٣َا یَزِ ٌِ ََ وًُُه َوُسُحوزُُه َوَٗٔیا٣ُُه  ُٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُر ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َػََلةُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َٔ و ُٛ
َوبَيَِن أَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ

َوائٔ  یّبا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِحَسَتئِن رَقٔ  اٟشَّ

، مکح، انب اوب،یلی، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

ی ة
ع

 

، ییحی، ص

 

دیبع اہلل نب دیعساوبدقامة

 رب ربارب وہا رکات اھت۔فملس اک روکع دجسہ افر روکع ےک دعب ڑھکا وہان افر دفونں دجسفں ےک درایمؿ ںیم ھٹیب اجان ربا

، مکح، انب اوب،یلی، رباء نب اعزب :  رافی

 

ی ة
ع

 

، ییحی، ص

 

 دیبعاہلل نب دیعساوبدقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ ےنھٹیب اک رطہقی



 

 

 قلعتم ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس  :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ ےنھٹیب اک رطہقی

     1151    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥ زحی٥، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ًبساہلل اب٩ ًبساہلل ب٩ اَلػ٥، یزیس ب٩ اَلػ٥، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ اِْلََػ٥ِّ إٔبَِزاهٔی٥َ زَُحِی٥ْ 

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة  ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ اِْلََػ٥ِّ  ا٢َ َحسَّ َّی یَُزی  َٗ ی بَٔیَسیِهٔ َحً إَٔذا َسَحَس َخوَّ

ی ِٟیَُِّسَ ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  َس اك٤َِأَ٪َّ  ٌَ َٗ  َوَؿَح إٔبَِلِیهٔ ٩ِ٣ٔ َوَرائٔهٔ َوإَٔذا 

دبعارلنمح نب اربامیہ دمیح، رمفاؿ نب اعمفہی، دبعاہلل انب دبعاہلل نب االا ، سیدی نب االا ، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق دجسہ رفناےت وت دفونں اہھت ےلھک رےتھک۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  روسؽ رکمی

 ابمرک ولغبں کت یک کم ےھچیپ ےس داھکیئ دیتی افر سج فتق ھٹیب اجےت وت ابںیئ رطػ یک راؿ زنیم رپ اگل رک ھٹیب اجےت۔

 رمفاؿ نب اعمفہی، دبعاہلل انب دبعاہلل نب االا ، سیدی نب االا ، ومیمہندبعارلنمح نب اربامیہ دمیح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ ےک فاےطس ریبکت زپانھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ ےک فاےطس ریبکت زپانھ

     1152    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابواحوؾ، ابواسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَِبسٔ اہللٔ  أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٔ َو اِْلَِسَوز

ٕ َوأَبُو وز ٌُ ُٗ ٍٕ َوَٗٔیا٦ٕ َو ٍٕ َوَوِؿ ِٓ ِّرُ فٔی ک١ُِّ َر َٜب ُ ٥َ ی ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨ُِه٥ِ  َٗ ًَ ٤ََِاُ٪ َرضَٔی اہللُ   بََِکٕ َو٤ًَُزُ َوًُ

نمح نب اوسد، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ ہبیتق، اوباوحص، اوبااحسؼ، دبعارل

اکی وضع ااھٹےت وہےئ افر رےتھک افر اےتھٹ افر ھٹیب اجےن ےک فتق ریبکت زپےتھ افر رضحت اوبرکب افر رضحت امثعؿ ینغ یھب ایس 

 ہقی ےس اھت( ۔رطہقی ےس رکےت )ینعی اؿ رضحات اک لمع ابمرک یھب ایس رط

 ہبیتق، اوباوحص، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب اوسد، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ ےک فاےطس ریبکت زپانھ

     1153    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ححين، اب٩ ٣َىی، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوبَک ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ث٨ََا حَُحيِْن َوهَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟیْث  ث٨ََا 

و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ ُ٘ ٍَ أَبَا هَُزیَِزَة َي َُّه َس٤ٔ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ هَٔظا٦ٕ أ٧َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ا٦َ أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  َٗ ٥َ إَٔذا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ََلةٔ  ٔلَی اٟؼَّ ٍُ ُػ٠َِبُه ٣ٔ إ َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه حٔيَن یَزِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍُ ث٥َُّ َي َٛ ِّرُ حٔيَن َیزِ َٜب و٦ُ ث٥َُّ یُ ُ٘ ِّرُ حٔيَن َي َٜب ُ و٢ُ َوهَُو ی ُ٘ ةٔ ث٥َُّ َي ٌَ ِٛ ٩ِ اٟزَّ

ِّرُ حٔيَن یَ  َٜب ُ ِّرُ حٔيَن یَِهؤی َسأجّسا ث٥َُّ ی َٜب َِٟح٤ُِس ث٥َُّ یُ ََ ا َٟ ائ٥ْٔ َرب٨ََّا  ٍُ َرأََسهُ َٗ َٓ ِّرُ حٔيَن َیزِ َٜب ِّرُ حٔيَن َيِشحُُس ث٥َُّ یُ َٜب ٍُ َرأَِسهُ ث٥َُّ یُ َٓ زِ

ُِٟح٠ُو َس ا ٌِ ََ ٨َِتئِن  َِّ و٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟ ُ٘ ِّرُ حٔيَن َي َٜب َیَها َویُ ـٔ ِ٘ َّی َي ََلةٔ ک٠َُِّها َحً ََ فٔی اٟؼَّ ٔ ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ  ضٔ ث٥َُّ َي

، انب ینثم، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ 

 

ن
 
ح ی
ھ

دمحم نب راعف، 

رفناےت ےھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز زپےنھ ےک فاےطس دیبار وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

ـُ زپےتھ افر سج فتق روکع فملس ریبکت زپےتھ ڑھکے وہےن
َ
 َحِ 
ْ

 

ن
َ
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 ُ
َ
َع اّلّ

ِ م َ
ش

 ےک فتق رھپ ریبکت زپےتھ روکع رکےن ےک فتق رھپ 

ْد ُ رھپ سج فتق دجسہ ںیم اجےت وت ریبکت رف
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
َ  َل

 

َ
ّ
ب 
َ
ـُ ر
َ
 َحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّلّ

ِ م َ
ش

ناےت رھپ سج فتق ےس رس ااھٹےت رھپ ڑھکے ڑھکے رفناےت 

 وت ریبکت زپےتھ رھپ سج فتق دجسہ ںیم ےلچ اجےت وت ریبکت زپےتھ رھپ سج فتق دجسہ ےس رس ااھٹےت وت ریبکت دجسہ ےس رس ااھٹےت

زپےتھ اس رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وپری یک وپری امنز ںیم لمع رکےت۔ امنز لمکم وہےن کت افر سج فتق آپ یلص 

 اجےت بت یھب ریبکت رفناےت۔ اہلل ہیلع فآہل فملس دف راعکت ادا رفنا رک اھٹ

، انب ینثم، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، اوبرہریہ :  رافی

 

ن
 
ح ی
ھ

 دمحم نب راعف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےگل وت ےلہپ دیساھ ڑھکا وہ رک ھٹیب اجےت رھپ اےتھٹسج فتق دفونں دجسفں ےس افرغ وہ رک اےنھٹ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق دفونں دجسفں ےس افرغ وہ رک اےنھٹ ےگل وت ےلہپ دیساھ ڑھکا وہ رک ھٹیب اجےت رھپ اےتھٹ

     1154    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ایوب، اس٤اًی١، ایوب، ابوَٗلبہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ابوس٠امی٪ ٣اَٟ ب٩ حویزثزیاز  :  راوی

ا٢َ َجائ٨ََا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَویِزٔٔث أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  َُ ب٩ُِ ا ٔ َ٪ ٣َاٟ أَبُو ُس٠َامِیَ

ٔلَی ٣َِش  َ٘ إ َٓ ا٢َ  َٗ ِّی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ يَُؼل َّی اہللُ  َٕ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِی َٛ ا٢َ أُرٔیُس أَِ٪ أُرٔی٥َُِٜ  َ٘ َٓ ٔة اِْلُولَی حٔيَن حٔس٧َٔا  ٌَ ِٛ َس فٔی اٟزَّ ٌَ

 ٔ ة ِحَسةٔ اِْلَٔخَ ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ  َر

ہک رضحت اوبامیلسؿ ناکل نب وحریث مہ ولوگں یک امنز ںیم رشتفی الےئ  زاید نب اویب، اامسلیع، اویب، اوبالقہب ےس رفاتی ےہ

افر رفناای ہک ریما دؽ اچاتہ ےہ ہک ںیم مت ولوگں وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز دالھکؤں ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

 امنز ادا رفنایئ وت( آپ یلہپ رتعک ادا رفنا رک ھٹیب ےئگ افر فآہل فملس سک رطہقی ےس امنز ادا رفناای رکےت ےھت۔ )اس ےک دعب اوہنں ےن



 

 

 سج فتق آپ ےن دفرسے دجسہ ےس رس ااھٹای۔

 زاید نب اویب، اامسلیع، اویب، اوبالقہب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبامیلسؿ ناکل نب وحریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق دفونں دجسفں ےس افرغ وہ رک اےنھٹ ےگل وت ےلہپ دیساھ ڑھکا وہ رک ھٹیب اجےت رھپ اےتھٹ

     1155    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ہظی٥، خاٟس، ابوَٗلبة، ٣اَٟ ب٩ حویزث :  راوی

ُِٟحَویِزٔٔث  َٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ َخأٟٕس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا هَُظِی٥ْ  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ

 َ إَٔذا ک َٓ ِّی  َّی َيِشَتؤَی َجأّٟشا٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل ٥َِٟ ی٨ََِهِف َحً ٕ ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ   اَ٪ فٔی َوِتز

، ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ادا 

 

ة
ی 
یلع نب رجح، میشہ، اخدل، اوبالق

ایل امنز وہیت )بلطم ہی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رفناےت وہےئ داھکی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق اطؼ ف

فملس نیت رتعک ےسیج رغمب یک امنز ای امنز فرت ادا رفناےت( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہن اےتھٹ ہک سج فتق کت آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس دیسےھ وہ رک ہن ھٹیب اجےت۔

، :  رافی

 

ة
ی 
 ناکل نب وحریث یلع نب رجح، میشہ، اخدل، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑھکے وہےت فتق اہھت زنیم رپ اکٹان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ڑھکے وہےت فتق اہھت زنیم رپ اکٹان

     1156    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ًبساٟوہاب، خاٟس، ابوَٗلبة :  راوی

 َ ا٢َ ک َٗ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوهَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ُِٟحَویِزٔٔث َیأِتٔی٨َا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َُ ب٩ُِ ا ٔ اَ٪ ٣َاٟ

و٢ُ أَََل أَُحسِّ  ُ٘ َی َٓ ٍَ َٓ إَٔذا َر َٓ  ٔ ََلة ٔت اٟؼَّ ِٗ ٔ َو ِّی فٔی َُيِر ُیَؼل َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َػََلة َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ ث٥ُُِٜ 

ًَلَی اِْلَِرٔق  ًَِت٤ََس  ا َٓ ا٦َ  َٗ أًّسا ث٥َُّ  َٗ ٔة اِسَتَوی  ٌَ ِٛ ٢ٔ اٟزَّ ا٧َٔیٔة فٔی أَوَّ ََّ ِحَسةٔ اٟ  اٟشَّ

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ناکل نب وحریث مہ ولوگں ےک اپس آای رکےت ےھت افر رفناےت ایک دمحم نب اشب

 

ة
ی 
ر، دبعاولاہب، اخدل، اوبالق

ںیم مت ولوگں وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز التبؤں رھپ فہ )ےب فتق( امنز ادا رفناےت )ینعی امنز لفن( وت آپ 

سج فتق دفرسے دجسہ ےس رفاتغ ےک دعب رس ااھٹےت یلہپ رتعک ںیم دیسےھ ھٹیب اجےت رھپ زنیم رپ اہسرا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 دے رک ھٹیب اجےت۔

  :  رافی

 

ة
ی 
 دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، اخدل، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونٹھگں ےس ےلہپ ااھٹاناہوھتں وک 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اہوھتں وک ونٹھگں ےس ےلہپ ااھٹان

     1157    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یزیس ب٩ ہارو٪، رشیَ، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِ   ٩ًَِ  َْ ی ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا رَشٔ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َهاُروَ٪  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٕب 



 

 

 ِٛ ٍَ ُر ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َسَحَس َوَؿ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ  ٕ َِتَِیهٔ حُِحز ِٛ ِب١َ ُر َٗ ٍَ یََسیِهٔ  َٓ ِب١َ یََسیِهٔ َوإٔذَا ٧ََهَف َر َٗ َِتَِیهٔ 

 ٥ُ٠ًَِ الَی أَ ٌَ ََ َٕ َُيِرُ َیزٔیَس ب٩ِٔ َهاُروَ٪ َواہللُ  ی ٩ًَِ رَشٔ ١ِ َهَذا  ُ٘ ٥ِ َي َٟ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ 

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل  ااحسؼ نب وصنمر، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح

ہیلع فآہل فملس وک داھکی سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ رفناےت وت دفونں ونٹھگں وک اہھت ےس ےلہپ رےتھک افر سج فتق دجسہ 

 ااھٹےن ےس لبق۔ےس اھٹ اجےن  ےتگ وت ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہوھتں وک ااھٹےت ونٹھگں وک 

 ااحسؼ نب وصنمر، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسے ےس اےتھٹ فتق ریبکت انہک

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فتق ریبکت انہک دجسے ےس اےتھٹ

     1158    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ :  راوی

ِّی ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَ٪َّ أَبَا هَُزیَِزَة کَاَ٪ ُيَؼل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٍَ  أَِخبََر٧َا  َٓ َف َوَر َٔ ِّرُ ک٤ََّ٠ُا َخ َٜب ُی َٓ بٔه٥ِٔ 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِّی َْلَِطَبُه٥ُِٜ َػََلّة بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔن ا٢َ َواہللٔ إ َٗ  َٖ إَٔذا اِنََرَ َٓ 

وت ریبکت رفناےت ےھت ہبیتق نب دیعس، ناکل، انب اہشب، اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ سج فتق امنز یک اناتم رفناےت 

 ےنکھج افر اےنھٹ ےک فتق رھپ سج فتق رفاتغ وہیئگ وت ےتہک دخا یک مسق ںیم امنز وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ اشمہب وہں۔

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، انب اہشب، اوبہملس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسے ےس اےتھٹ فتق ریبکت انہک

     1159    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

نَرب٩ ًلی و سوار ب٩ ًبساہلل ب٩ سوار، ًبساَلًلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوبَک ب٩ ًبساٟزح٩٤، و ابوس٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤

 ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ إر  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َسوَّ ًَ اُر ب٩ُِ  ًَلٓٔیٕ َوَسوَّ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا َنَِرُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   

َُّه٤َا َػ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ا٢َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو َٗ ٍَ َرأَِسُه  َٓ ا َر َّ٤٠َ َٓ ََّر  ب َٛ  ٍَ َٛ ا َر َّ٤٠َ َٓ ٨ًَِهُ  َٕ أَبٔی هَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٠ََّیا َخ٠ِ

ََّر حٔي ب َٛ ََّر ث٥َُّ  ب َٛ ٍَ َرأَِسُه َو َٓ ََّر َوَر ب َٛ َِٟح٤ُِس ث٥َُّ َسَحَس َو ََ ا َٟ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه َرب٨ََّا َو ٌَ َس٤ٔ ِٛ ا٦َ ٩ِ٣ٔ اٟزَّ َٗ َّٟٔذی َن  ا٢َ َوا َٗ ةٔ ث٥َُّ 

ٔ َػََلتُ  َِٟت هَٔذه ٥َ ٣َا َزا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ب٥ُُِٜ َطَبّها بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی َْلرَِقَ ٔن ٔ إ ٔسی بَٔیٔسه ِٔ ُى َن ِٔ ٧َِیا َوا٠َّٟ َٚ اٟسُّ َٓاَر َّی  ُه َحً

ارٕ   َٟٔشوَّ

زرہی، اوبرکب نب دبعارلنمح، ف اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رصننب یلع ف وسار نب دبعاہلل نب وسار، دبعاالیلع، رمعم، 

اؿ دفونں رضحات ےن اکی رفز رضحت اوبرہریہ یک ادتقاء ںیم امنز ادا رفنایئ سج فتق روکع رفناای وت ریبکت زپیھ رھپ سج فتق رس 

اھٹای افر ریبکت زپیھ رھپ سج فتق رتعک ادا رفنا رک ڑھکے وہ ےئگ وت ااھٹای وت عمس اہلل  نم دمحہ رفناای رھپ دجسہ رفناای افر ریبکت زپیھ رھپ رس ا

ریبکت زپیھ اس ےک دعب رفناای اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک ںیم مت ولوگں ےس زایدہ اشمہب وہں روسؽ 

 ےس امنز زپےتھ رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس امنز ںیم افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی

 ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ۔

 رصننب یلع ف وسار نب دبعاہلل نب وسار، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، اوبرکب نب دبعارلنمح، ف اوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دعقہ افیل ںیم ےنھٹیب اک رطہقی

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دعقہ افیل ںیم ےنھٹیب اک رطہقی

     1160    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یحٌی، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ب٩ِٔ 

 ٔ ا٢َ إ َٗ َُّه  ُِٟی٤ِىَیأ٧َ ی َوَت٨ِٔؼَب ا ُِٟیَِّسَ ََ ا ٍَ رِٔج٠َ ٔ ح ـِ َُ ََلةٔ أَِ٪   ٪َّ ٩ِ٣ٔ ُس٨َّةٔ اٟؼَّ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی، اقمس نب دمحم، دبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع، ےن رفناای ہک امنز ںیم دعقہ ںیم تنس ہی ےہ ہک ابںیئ اجبن ےک 

  ڑھکا رک دای اجےئ۔اپؤں وک اھچب دای اجےئ افر داںیئ اجبن ےک اپؤں وک

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی، اقمس نب دمحم، دبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہشت ںیم ےنھٹیب ےک فتق اپں یک اایلگنں ہلبق یک اجبن رانھک اچےئہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دہشت ںیم ےنھٹیب ےک فتق اپں یک اایلگنں ہلبق یک اجبن رانھک اچےئہ

     1161    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز ربیٍ ب٩ س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اسحاٚ ب٩ بَک ب٩ ٣رض، ٤ًزو ب٩ حارث، یحٌی، ٗاس٥، ًبساہلل، اب٩ ًبساہلل :  راوی



 

 

ثَىٔی أَبٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ بََِکٔ ب٩ِٔ ٣ُرَضَ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ َزاُوَز  ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی َِٟحارٔٔث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ َوهَُو اب٩ُِ  ًَ  ٩ًَِ ثَُه  أس٥َ َحسَّ َ٘ ِٟ ُِٟی٤ِىَی َیِحٌَی أَ٪َّ ا َس٦َ ا َ٘ ِٟ ََلةٔ أَِ٪ َت٨ِٔؼَب ا ا٢َ ٩ِ٣ٔ ُس٨َّةٔ اٟؼَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٤ًََُز 

ی ُِٟیَِّسَ ًَلَی ا ُِٟح٠ُوُض  ِِٟ٘ٔب٠ََة َوا ٌَٔها ا َباُٟهُ بٔأََػأَ ِ٘ ٔ  َواِست

، ےن رفناای ہک تنس امنز ہی رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، ااحسؼ نب رکب نب رضم، رمعف نب احرث، ییحی، اقمس، دبع اہلل، انب دبعاہلل نب رمع

 ےہ ہک داںیئ اپؤں وک ڑھکا رےھک افر ہلبق یک اجبن اایلگنں رک ےل افر دعقہ ںیم ابںیئ اجبن ےک اپؤں وک اھچب رک ھٹیب اجےئ۔

 رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، ااحسؼ نب رکب نب رضم، رمعف نب احرث، ییحی، اقمس، دبعاہلل، انب دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ھٹیب اجےن ےک فتق اہھت سک ہگج رانھک اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ھٹیب اجےن ےک فتق اہھت سک ہگج رانھک اچےئہ؟

     1162    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس٣ِقی، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

 ُ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ک ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُئ  ٤ُِِِٟقٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ ٠َِیٕب  أَبٔیهٔ 

ََل  ِٓتََتَح اٟؼَّ ٍُ یََسیِهٔ إٔذَا ا َٓ أَیُِتهُ َیزِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ  ٕ َِِٜٔیهٔ َوإَٔذا أََراَز حُِحز َّی یَُحاذَٔی ٨ِ٣َ َة َحً

َتئِن أَِؿحَ  ٌَ ِٛ ٍَ َوإَٔذا َج٠ََص فٔی اٟزَّ َٛ هُ أَِ٪ َیزِ ٌَ ِٟی٤ُِىَی َوَنَؼَب أُِػبُ ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  ُِٟی٤ِىَی  ٍَ یََسُه ا ُِٟی٤ِىَی َوَوَؿ ی َوَنَؼَب ا ِٟیَُِّسَ ٍَ ا

 ٌُ َٓ أَیُِتُه٥ِ َیزِ اب١ٕٔ ََفَ َٗ ا٢َ ث٥َُّ أََتِیُتُه٥ِ ٩ِ٣ٔ  َٗ ی  ُِٟیَِّسَ ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  ی  ُِٟیَِّسَ ٍَ یََسُه ا ًَأئ َوَوَؿ  ِٟبََرا٧ٔٔص وَ٪ أَیِٔسَیُه٥ِ فٔی ا٠ٟٔسُّ

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی، ایفسؿ، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس یک دختم ںیم احرض وہا ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم دفونں اہھت ااھٹےت ےھت۔ امنز یک ادتباء ںیم 



 

 

ڈنےھ کت )اہھت ااھٹےت( ایس رطہقی ےس سج فتق روکع رفناےت افر سج فتق دف رتعک ےک دعب ھٹیب اجےت وت ابایں اپؤں دفونں وم

اھچبےت افر داایں اپؤں ڑھکا رےتھک افر داایں اہھت داںیئ راؿ رپ رھک ےتیل افر )اہشدت یک( ایلگن ڑھکی رکےت داع ےک فاےطس افر آپ 

ھت ابںیئ اپؤں رپ رےتھک رضحت فالئ نب رجح ےن رفناای ہک اس ےک دعب ںیم رضحات احصہب رکاؾ یک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابایں اہ

 دختم ںیم دفرسے اسؽ احرض وہا وت داھکی ہک فہ اانپ اہھت ااھٹای رکےت ےھت اےنپ وبجں ےک ادنر۔

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدیرقمی، ایفسؿ، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احبتل امنز سج فتق ھٹیب اجےئ وت سک اجبن اگنہ رانھک اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل امنز سج فتق ھٹیب اجےئ وت سک اجبن اگنہ رانھک اچےئہ؟

     1163    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، اب٩ جٌرف، ٣ش٥٠ ب٩ ابو٣زی٥، ًلی ب٩ ًبس اٟزح٩٤ ٣ٌاوی، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ل ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َزَِی٥َ  رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوهَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  اؤیِّ  ٌَ ٤ُِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ یِّ ب٩ِٔ 

ٔ َوهُوَ  َِٟحَصی بَٔیٔسه ُک ا َُّه َرأَی َرُجَّل یَُْحِّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ َِٟحَصی  ًَ ِک ا ًَِبُس اہللٔ ََل تَُْحِّ ُه  َٟ ا٢َ  َٗ  َٖ ا اِنََرَ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ََلة فٔی اٟؼَّ

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ٤َا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ  ٍِ ٩ِٜٔ اِػ٨َ ِیَلأ٪ َوَل ََ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٔ إٔ٪َّ َذٟ َٓ ََلةٔ  َٕ کَاَ٪  َوأ٧ََِت فٔی اٟؼَّ ِی َٛ ا٢َ َو َٗ  ٍُ ٥َ َيِؼ٨َ َوَس٠َّ

ِِٟ٘ٔب٠َ َيِؼ٨َ  ًَّٟٔی َتلٔی اِْلٔبَِها٦َ فٔی ا ٌٔهٔ ا ُِٟی٤ِىَی َوأََطاَر بٔأُِػبُ ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  ِٟی٤ُِىَی  ٍَ یََسُه ا َوَؿ َٓ ا٢َ  َٗ ِیَها أَِو ٍُ  َٟ ٔ ٔ إ ه ٔة َوَرمَی بَٔبََرٔ

٥َ َيِؼ٨َ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٜذا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َه َٗ  ٍُ ٧َِحؤَها ث٥َُّ 

یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، ملسم نب اوبرممی، یلع نب دبع ارلنمح اعمفی، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی 

آدیم وک امنز یک احتل ںیم رکنکویں وک رکدیےت وہےئ داھکی سج فتق فہ امنز ےس افرغ وہےئگ وت رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رفناای ہک مت 

 رکنکویں ےس ہن ک الی رکف ویکہکن ہی اطیشؿ یک اجبن ےس ےہ )اتہک فہ امنز ںیم تلفغ دیپا رک دے( نکیل مت فہ اکؾ ایک امنز یک احتل ںیم



 

 

رکف وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اھت۔ اس صخش ےن وجاب دای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک لمع 

 ےن داایں اہھت داںیئ راؿ رپ راھک افر اہشدت یک ایلگن ےس ااشرہ ایک ہبعک یک اجبن افر اینپ آ ھک وک ایس رفناای رکےت ےھت۔ رضحت دبعاہلل

 اجبن راھک رھپ رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطہقی ےس لمع رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

  اوبرممی، یلع نب دبع ارلنمح اعمفی، دبعاہلل نب رمعیلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، ملسم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایلگن ےس ااشرہ رک ےن ےس قلعتم دحثی

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایلگن ےس ااشرہ رک ےن ےس قلعتم دحثی

     1164    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زَکیا ب٩ یحٌی، حش٩ ب٩ ًیسی، اب٩ ٣بارک، ٣ِخ٣ة ب٩ بٜير، ًا٣ز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير :  راوی

أت  َ٘ َِّ َٙ أََحُس اٟ ٨َّةٔ ٧َز٢ََ بٔٔس٣َِظ أن اٟشُّ ُٖ بَٔدیَّ َز ٌِ ِحزٔیُّ يُ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَی اٟشِّ ا٢َ  أَِخبََر٧َا َزََکٔ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ًٔیَسی  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ  ٕ َٜيِر ُ ٣َُة ب٩ُِ ب ث٨ََا ٣َِِخَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٔ ٟزُّبَيِر

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌٔهٔ  َػل َِتَِیهٔ ث٥َُّ أََطاَر بٔأُِػبُ ِٛ ًَلَی ُر ٍُ یََسیِهٔ  ـَ ٍٔ َي ٨َِتئِن أَِو فٔی اِْلَِربَ َِّ  إَٔذا َج٠ََص فٔی اٟ

 نب ریکب، اعرم نب دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

زرکای نب ییحی، نسح نب یسیع، انب ابمرک، رخممة

ف رتعک ای اچر رتعک زپھ رک ھٹیب اجےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت اےنپ ونٹھگں رپ رےتھک ہیلع فآہل فملس سج فتق د

 رھپ ایلگن ےس ااشرہ رفناےت۔

 نب ریکب، اعرم نب دبعاہلل نب زریب :  رافی

 

 زرکای نب ییحی، نسح نب یسیع، انب ابمرک، رخممة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟

     1165    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ اٟسورقی، اطحعی، سٔیا٪، ابواسحاٚ، اسوز، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوزيٌ٘وب ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٩ًَِ اِْلَِطَحعٔیِّ  ِوَرقٔیُّ  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ٨َ٤ََّ٠ًَا أَِخبََر٧َا َي ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  

َّی اہللُ َباُت اَرُسو٢ُ اہللٔ َػل یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ اُت ِهَّلِل َواٟؼَّ ٔحیَّ َتئِن اٟتَّ ٌَ ِٛ و٢َ إَٔذا َج٠َِش٨َا فٔی اٟزَّ ُ٘ ٥َ أَِ٪ َن ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ   ََ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  ٟشَّ

أٟحٔيَن  ٔ اہللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠ًََِی٨َا َو ََل٦ُ  ّسا أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُُه اٟشَّ ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ

ِبُسُه َوَرُسوُٟهُ  ًَ 

وقعیب نب اربامیہ ادلفریق، ایعجش، ایفسؿ، اوبااحسؼ، اوسد، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 دف رتعک امنز ادا رکےک ھٹیب اجںیئ وت اس رطہقی ےس ہہک ںیل آرخ کت۔فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک الھکسای ہک مہ ولگ سج فتق 

 وقعیب نب اربامیہ ادلفریق، ایعجش، ایفسؿ، اوبااحسؼ، اوسد، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس قلعتم ااحدثی امنز رشفع رکےن :   ابب

 الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟

     1166    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ح٤س، طٌبة، ابواسحاٚ، ابواحوؾ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  ُث  َٙ یَُحسِّ ُت أَبَا إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ُط

َِّر َو٧َِح٤ََس َربَّ  َٜب ُ َح َو٧ َُيَِر أَِ٪ نَُشبِّ َتئِن  ٌَ ِٛ و٢ُ فٔی ک١ُِّ َر ُ٘ ٨َّا ََل ٧َِسرٔی ٣َا َن ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ٠ًََِیهٔ ًَ َّی اہللُ  ّسا َػل ٨َا َوإٔ٪َّ ٣َُح٤َّ

حٔیَّاُت ِهَّلِل َوَس٠َّ  وُٟوا اٟتَّ ُ٘ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ ِست٥ُِ فٔی ک١ُِّ َر ٌَ َٗ ا٢َ إَٔذا  َ٘ َٓ ٔ َوَخَوات٤َُٔه  َِٟديِر َواتَٔح ا َٓ  ٥ََّ٠ًَ ََل٦ُ ٥َ  َباُت اٟشَّ یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ َواٟؼَّ

 َ ل ًَ ٠َِی٨َا َو ًَ ََل٦ُ  ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُهُ اٟشَّ ٠َِی ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ًَ ٔ أٟٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ اہللٔ اٟؼَّ ی ًَٔباز

َّ َوَج١َّ  ًَز َُ اہلَل  ٠َِیِس َٓ َِٟیهٔ  ٔ ًَِحَبُه إ َ ًَأئ أ ٥ِ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ُٛ َّرِ أََحُس َِٟیَتَدي ًَِبُسُه َوَرُسوُُٟه َو ّسا   ٣َُح٤َّ

، اوبااحسؼ، اوب

 

ی ة
ع

 

اوحص، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں وک ملع ہن اھت ہک مہ ولگ اس فتق ایک ہہک دمحم نب ینثم، دمحم، ص

ایل رکںی ہک سج فتق دف رتعک زپھ رک ےک ھٹیب اجںیئ العفہ اس ےک ہک حیبست ہہک ںیل افر ریبکت ف رعتفی رکںی اےنپ رپفرداگر یک افر 

ولوگں وک فہ ابںیت الھکسےئگ ںیہ نج اک رشفع افر آرخ دمعہ ےہ۔ وت آپ یلص  ںیہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت ولگ ھٹیب اجؤ وت مت ولگ دف رتعک ادا رکےک اس رطہقی ےس وہکاایحتلت ہلل آرخ کت۔ 

 ر دخا ےس داع ناوگن۔اس ےک دعب مت ولگ اایتخر رکف وکیئ دفرسی داع وج ہک ےلہپ ولعمؾ وہ اف

، اوبااحسؼ، اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 

ی ة
ع

 

 دمحم نب ینثم، دمحم، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟

     1167    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبرش، ا٤ًع، ابواسحاٚ، ابواحوؾ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ِبثَْر  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٨َ٤ََّ٠ًَاأَِخبََر٧َا  ا٢َ  َٗ َّی    َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

ََلةٔ اٟتَّ  ُس فٔی اٟؼَّ َظهُّ ا اٟتَّ أ٣ََّ َٓ َِٟحاَجٔة  َس فٔی ا َظهُّ ََلةٔ َواٟتَّ َس فٔی اٟؼَّ َظهُّ ٥َ اٟتَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َباُت اہللُ  یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ حٔیَّاُت ِهَّلِل َواٟؼَّ

ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ  ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس  اٟشَّ َٟ ٔ أٟٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ًَلَی ًَٔبازٔ اہللٔ اٟؼَّ ٠َِی٨َا َو ًَ ََل٦ُ  َوبََزکَاتُُه اٟشَّ

سٔ  َظهُّ ٔلَی آَٔخٔ اٟتَّ ِبُسُه َوَرُسوُٟهُ إ ًَ ّسا   أَ٪َّ ٣َُح٤َّ

رر، اشمع، اوبااحسؼ، اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ 

 

 ش
عی

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ہبیتق، 
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ھد  احتج ےک ابرے ںیم اراشد رفناای وت اس رطح ےس اہک ہک امنز اک 
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رر، اشمع، اوبااحسؼ، اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 

 ش
عی

 ہبیتق، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟

     1168    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ آز٦ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ٤َُِِٟٜتوبَةٔ َواٟأَِخبََر٧َا إِٔسَح ُس بَٔهَذا فٔی ا َیاَ٪ َیَتَظهَّ ِٔ ُت ُس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی َوهَُو اب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ َٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  َلوُّ تَّ

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ   َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٩ًَِ َوَي اْز  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر َوَح٤َّ َس٥ََّ٠ ح َوَحسَّ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  أَبٔی َوائ١ٕٔ 

ھد  زپےتھ وہےئ داھکی ےہ امنز 

 

ش

 

ت

ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت ایفسؿ وک ہی 

ھد  اوب ااحسؼ ےس وقنمؽ ےہ افر اوہنں ےن رضحت رفض 

 

ش

 

ت

افر امنز لفن ںیم۔ افر فہ رفناےت ےھت ہک ںیم ےن ہی ابت ینس ہی 



 

 

ھد  انس ےہ۔

 

ش

 

ت

 اوباالوحص ےس انس افر اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی 

 ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟

     1169    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حارث، زیسب٩ ابوا٧یشة جزری، ابواسحاٚ، اسوز و ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩  اح٤سب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ :  راوی

 ٣شٌوز

َِٟحارٔٔث أَ٪َّ  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اَّٟسَّ َِٟحزَرٔیَّ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ   َزیَِس ب٩َِ أَبٔی أ٧َُِیَشَة ا

ثَُه أَ٪َّ أَ  َّ َحسَّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٔ َو ٩ًَِ اِْلَِسَوز ثَهُ  َٙ َحسَّ ٥َ بَا إِٔسَح ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

ُٗوُٟوا فٔی ک١ُِّ   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ُ٠َ َطِیّئا  ٌِ َباُت  ََل َن یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ اُت ِهَّلِل َواٟؼَّ ٔحیَّ َج٠َِشٕة اٟتَّ

 ٔ اٟ ًَلَی ًَٔبازٔ اہللٔ اٟؼَّ ٠َِی٨َا َو ًَ ََل٦ُ  ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُُه اٟشَّ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس اٟشَّ َٟ ٔ ٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ

ِبُسُه َوَرُسوُٟهُ أَ٪َّ ٣ُ  ًَ ّسا   َح٤َّ

 زجری، اوبااحسؼ، اوسد ف ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ 

 

 شة
ی

 

ادمحنب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعفنب احرث، زدینب اوبای

 فملس ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر وکیئ ابت ںیہن اجےتن ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
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  ےن رفناای ہک سج فتق مت ولگ احبتل امنز ھٹیب اجؤ وت مت اس رطہقی ےس اہک رکفا
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ہی امتؾ زبریگ دخا ےک فاےطس ںیہ اس رطہقی ےس امتؾ داعںیئ افر امنزںی افر اپک السیتم وہ مت رپ اے یبن افر رتمح اہلل یک افر رباکت 

 وہ مہ رپ افر دخا ےک کین دنبفں رپ ںیم وگایہ داتی وہں اس ابت یک ہک البہبش رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل انزؽ وہں۔ اس یک السیتم



 

 

 ہیلع فآہل فملس اس ےک دنبے افر اس ےک ےجیھب وہےئ روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ںیہ۔

 زجری، اوب :  رافی

 

 شة
ی

 

 ااحسؼ، اوسد ف ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسدادمحنب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعفنب احرث، زدینب اوبای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟

     1170    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ جب٠ة رآقی، ٤٠ًاء ب٩ ہَل٢، ًِیساہلل، اب٩ ٤ًزو، زیسب٩ ابوا٧یشة، ح٤از، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ب٩ ٗیص :  راوی

ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلُئ ب٩ُِ هََٔل٢ٕ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َجَب٠ََة اٟزَّآٔقٔیُّ  ٩ًَِ َز أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٕو َو یِٔس ب٩ِٔ أَبٔی َوهَُو اب٩ُِ 

و ُ٘ ٨َّا ََل ٧َِسرٔی ٣َا َن ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ِیٕص  َٗ ٤ََة ب٩ِٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ازٕ  ٩ًَِ َح٤َّ ٨َ٤ََّ٠ا ٧َٔيیُّ اہللٔ أ٧َُِیَشَة  ٌَ َٓ ِی٨َا  ٢ُ إَٔذا َػ٠َّ

 َ٨َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟک٥ٔٔ٠َ  ٍَ ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َجَوا٣ٔ ًَ َّی اہللُ  ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ اُت ِهَّلِل َواٟؼَّ ٔحیَّ ُٗوُٟوا اٟتَّ ا 

ََٟه إَٔلَّ ا ٔ أٟٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ اہللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠َِی٨َا َو ًَ ََل٦ُ  ًَِبُسُه َوَرُسوُٟهُ ہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣ُحَ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُُه اٟشَّ ّسا  َّ٤

 ٌَ ٕ ُي وز ٌُ ِس َرأَیُِت اب٩َِ ٣َِش َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ   ٕ از ٩ًَِ َح٤َّ ا٢َ َزیِْس  َٗ ا٢َ ًَُِِیُس اہللٔ  ٤َا َٗ َٛ ِٟک٤َٔ٠َأت  ٨َ٤ُِّ٠ا َهُؤََلٔئ ا

آَ٪  ُِِٟقِ ٨َ٤ُِّ٠ا ا ٌَ  ُي

 رایقف، املعء نب الہؽ، دیبع 

 

 ی لة
، امحد، اربامیہ، ب ہمق نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب ح

 

 شة
ی

 

اہلل، انب رمعف، زدینب اوبای

دبعاہلل نب دوعسد ےن رفناای ہک مہ ولگ اس ابت ےس فافق ہن ےھت ہک امنز یک احتل ںیم ایک انہک اچےیہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 
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، امحد، اربامیہ، ب ہمق نب سیق :  رافی

 

 شة
ی

 

 رایقف، املعء نب الہؽ، دیبعاہلل، انب رمعف، زدینب اوبای

 

 ی لة
 دمحم نب ح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟

     1171    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟسرقی، حارث ب٩ ًلیة، ہظا٦، ح٤از، ابزاہی٥، ٤٘٠ًة، ےن َف٣ایا ٛہ حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ هَٔظاأَِخبََرنٔی  ٔ ا٨َّٟأض  َة َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ُزهَّاز ٔلیَّ ًَ ث٨ََا َحارُٔث ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِّیُّ  ٩ًَِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس اٟزَّق  ٕ از ٩ًَِ َح٤َّ  ٕ ٦

َّی ا ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا إٔذَا َػ٠َِّی٨َا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ًَلَی اہللٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ََل٦ُ  و٢ُ اٟشَّ ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َن ًَ ہللُ 

وُٟ  ُ٘ ََ ٥َ ََل  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلَی ٣ٔیکَائٔی١َ  ََل٦ُ  ًَلَی ٔجبِرٔی١َ اٟشَّ ََل٦ُ  إٔ٪َّ اہللَ اٟشَّ َٓ ًَلَی اہللٔ  ََل٦ُ  وا اٟشَّ

ُٗو  ٩ِٜٔ ََل٦ُ َوَل َ هَُو اٟشَّ ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزک ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ اُت ِهَّلِل َواٟؼَّ ٔحیَّ ََل٦ُ ُٟوا اٟتَّ اتُُه اٟشَّ

َٟهُ   ََ ی َه إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُه ََل رَشٔ َٟ ٔ أٟٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ اہللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠َِی٨َا َو ِبُسُه َوَرُسوُٟهُ ًَ ًَ ّسا   َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ

، ےن رفناای ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد مہ وک ہی املکت اس 

 

مة
علق
، اشہؾ، امحد، اربامیہ، 

 

ػی ة
دبعارلنمح نب اخدلریق، احرث نب ع

 رطہقی ےس الھکسای رکےت ےھت ہک سج رطہقی ےس ہک رقآؿ رکمی مہ وک الھکسای رکےت ےھت۔

، ےن رفناای ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 

مة
علق
، اشہؾ، امحد، اربامیہ، 

 

ػی ة
 دبعارلنمح نب اخدلریق، احرث نب ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟



 

 

     1172    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ہظا٦، زستوائی، ح٤از، ابووائ١، اب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ٕ از ٩ًَِ َح٤َّ ِسَتَوائٔیُّ  ث٨ََا هَٔظا٦ْ هَُو اٟسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ أَبٔی َوائ١ٕٔ 

ًَلَی اہللٔ اٟشَّ  ََل٦ُ  و٢ُ اٟشَّ ُ٘ ٨َ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی ٣َ ٨َّا نَُؼل ُٛ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ًَلَی ٣َِش ََل٦ُ  ًَلَی ٔجبِرٔی١َ اٟشَّ ََل٦ُ 

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اُت ٣ٔیکَائٔی١َ  ٔحیَّ ُٗوُٟوا اٟتَّ  ٩ِٜٔ ََل٦ُ َوَل إٔ٪َّ اہلَل هَُو اٟشَّ َٓ ًَلَی اہللٔ  ََل٦ُ  وُٟوا اٟشَّ ُ٘ ََ ٥ََّ٠ ََل 

 ًَ ََل٦ُ  ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُُه اٟشَّ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ ٔ ِهَّلِل َواٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز أٟٔحيَن  ٠َِی٨َا َو اہللٔ اٟؼَّ

ًَِبُسُه َوَرُسوُٟهُ  ّسا  ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ  أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، دوتسایئ، امحد، اوبفالئ، انب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

رکےت ےھت وت اس رطہقی ےس ےتہک ےھت السؾ اہلل رپ السؾ رضحت ربجالیئ افر رضحت اکیملیئ رپ السؾ۔  فآہل فملس ےک ارماہ امنز زپاھ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ولگ اس رطہقی ےس ہن وہک ہک اہلل رپ السؾ۔ اس ےیل ہک فہ وخد السؾ ےہ ہکلب مت ولگ اس 
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 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، دوتسایئ، امحد، اوبفالئ، انب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟

     1173    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َرشب٩ خاٟسًشَکی، ٨ُذر، طٌبہ، س٠امی٪ و ٨٣ؼور و ح٤از و ٣ِيرة و ابوہاط٥، ابووائ١، ًبساہلل :  راوی



 

 

َ٪ َو٨ِ٣َُؼو ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٨َُُِسْر  ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ  ِشََکٔ ٌَ ِٟ ازٕ َو٣ُِٔيَرَة َوأَبٔی َهأط٥ٕ ٕر َوَح٤َّ أَِخبََر٧َا َرِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس ا

ٔحیَّاُت  ٔس اٟتَّ َظهُّ ا٢َ فٔی اٟتَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ََل٦ُ  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  َباُت اٟشَّ یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ ِهَّلِل َواٟؼَّ

ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ  ٠َِی ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ ًَ ٔ أٟٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ اہللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠َِی٨َا َو ًَ ََل٦ُ  ٪َّ َوبََزکَاتُهُ اٟشَّ

یْب  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَبُو َهأط٥ٕ ََغٔ ا٢َ أَبُو  َٗ ًَِبُسُه َوَرُسوُُٟه  ّسا   ٣َُح٤َّ

 ر، ہبعش، امیلسؿ ف وصنم

  
 

ر ف امحد ف ریغمة ف اوباہمش، اوبفالئ، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی رشبنب اخدلرکسعی، ع

 ُؾ 
َ
ل َّ
ش
ل
 ا
ُ
ا ت
َ
ِّی 
ی  َّ
لع
ا
َ
 ف
ُ
ات
َ
و 
لَ َ
ّ
ض
ل

ا
َ
ِ ف
َ
 ِّلّ
ُ
ا ت َ
ّ
حِی 
َ
ّ

 

لی

ھد  اراشد رفناےئ ا

 

ش

 

ت

ُ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس اافلظ 

 

ة
ْمَ
ھ

َ
ر
َ
 ف
ُ
ّ
ی 
ِ
ی 
َ
ّ

 

لی

  ا
َ ُ
ّ ن 
َ
 أ
َ
ک
ْ
ی 
لَ
َ
ع
 

رَبَ
َ
ِ ف
َ
 اّلّ

ً
 
َ
ّ َ
ُ
ّؿَ حُم
َ
د ُ أ
َھ

ْ

 

ش
َ
أ
َ
ُ ف
َ
  اّلّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ْؿ ل
َ
د ُ أ
َھ

ْ

 

ش
َ
 أ
َ

 

ن
 
حِی
ِل

ا  َ
ّ
ض
ل
ِ ا
َ
 َ ِد اّلّ
ِ
 ع

َ
َ
لَع
َ
ا  ف َ

 

ی ْی
َل
َ
ع
 ُؾ 
َ
ل َّ
ش
ل
 ا
ُ
ة
ُ

 

 ی
َ
۔ک

ُ
وُسلُة َ
ر
َ
ـُ ف
ُ
 ْ
 ا َع 

 ر، ہبعش، امیلسؿ ف وصنمر ف امحد ف ریغمة ف اوباہمش، اوبفالئ، دبعاہلل :  رافی

  
 

 رشبنب اخدلرکسعی، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہپ دہشت وکؿ اس ےہ؟

     1174    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣حاہس، ابو٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوزاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٓـ١ ب٩ زٛين، سیٕ ٣کی،  :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ِّیُّ  ٤َِٟک ْٕ ا ث٨ََا َسِی ا٢َ َحسَّ َٗ يِٕن  َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ثَىٔی أَبُو أَِخبََر٧َا إِٔسَح و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت ٣َُحاهّٔسا َي ٌِ ٔ٤

 َ٨٤ََّ٠ًَ و٢ُ  ُ٘ ًَِبَس اہللٔ َي ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ آٔ٪ ٣َ ُِِٟقِ وَرَة ٩ِ٣ٔ ا ٨َ٤ُِّ٠ا اٟشُّ ٌَ ٤َا يُ َٛ َس  َظهُّ ٥َ اٟتَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرحِ  ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ اُت ِهَّلِل َواٟؼَّ ٔحیَّ ُه بَيَِن یََسیِهٔ اٟتَّ ُّٔ َٛ ًَلَی ٤َُة اہللٔ َوبَزَ َو ٠ًََِی٨َا َو ََل٦ُ  کَاتُُه اٟشَّ

ًَِبُسُه َوَرُسوُٟهُ  ّسا  َه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ أٟٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ اہللٔ اٟؼَّ  ًَٔباز

می یلص اہلل ہیلع ااحسؼ نب اربامیہ، لضف نب دنیک، فیس یکم، اجمدہ، اوبرمعم، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رک



 

 

ھد  یک میلعت دی ےہ ہک سج رطہقی ےس رقآؿ دیجم یک وسرت یک میلعت دی افر رقآین 
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 ااحسؼ نب اربامیہ، لضف نب دنیک، فیس یکم، اجمدہ، اوبرمعم، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ت

 دفرسی مسق اک 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ھد  

 

ش

 

ت

 دفرسی مسق اک 

     1175    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ابوٗسا٣ة رسخسی، یحٌی ب٩ سٌیس، ہظا٦، ٗتازہ، یو٧ص ب٩ جبير، حلا٪ ب٩ ًبساہلل،  :  راوی

 ابو٣وسٰی اطٌزی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َخٔسیُّ  ِ َُٗسا٣ََة اَّٟسَّ ٌٔیٕس أَبُو  َتاَزةُ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َٗ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا هَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َیِحٌَی ب٩ُِ َس

َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ زٔیَّ  ٌَ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ اِْلَِط ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حٔلَّ  ٕ ٨َ٤ََّ٠ا ُس٨َّت٨ََا ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ُجَبيِر ٌَ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َخَل٨ََِا 

 َّ ا٢َ َو َوبَي َٗ ِّرُوا َوإٔذَا  َٜب َٓ ََّر  ب َٛ إَٔذا  َٓ  ٥ِ ُٛ ٥ُِٜ أََحُس ٥َُِٜٓ ث٥َُّ َٟٔیُؤ٣َّ ُٔو ا٢َ أَٗٔی٤ُوا ُػ َ٘ َٓ ٨ََٟا َػََلَت٨َا  وُٟوا آ٣ٔيَن یُحِٔب٥ُِٜ َن  ُ٘ َٓ ِّٟيَن  ا َـّ ََل اٟ

إٔ٪َّ اِْل٣َٔا َٓ وا  ٌُ َٛ ِّرُوا َواِر َٜب َٓ  ٍَ َٛ ََّر اِْل٣َٔا٦ُ َوَر ب َٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ َوإَٔذا  َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ  ٍُ َٓ ِب٥ُِٜ٠َ َوَیزِ َٗ  ٍُ َٛ ٦َ َیزِ

 ٔ إ َٓ ٍِ اہللُ َل٥ُِٜ  َِٟح٤ُِس َيِش٤َ ََ ا َٟ وُٟوا َرب٨ََّا  ُ٘ َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ا٢َ َس٤ٔ َٗ ََ َوإَٔذا  ََ بٔت٠ِٔ ت٠ِٔ ا٢َ َٓ َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز ًَلَی َٟٔشأ٪  ٪َّ اہلَل 

ِّرُو َٜب َٓ ََّر اِْل٣َٔا٦ُ َوَسَحَس  ب َٛ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه ث٥َُّ إَٔذا  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َس٤ٔ َّی اہللُ  ِب٥ُِٜ٠َ ٧َِٔیِّهٔ َػل َٗ إٔ٪َّ اِْل٣َٔا٦َ َيِشُحُس  َٓ ا َواِسُحُسوا 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ  ٍُ َٓ ٥ِ أَِ٪ َوَیزِ ُٛ ِو٢ٔ أََحٔس َٗ  ٢ٔ ٠َِی٩ُِٜ ٩ِ٣ٔ أَوَّ َٓ َسةٔ  ٌِ َ٘ ِٟ إَٔذا کَاَ٪ ٨ًَِٔس ا َٓ  ََ ََ بٔت٠ِٔ ت٠ِٔ َٓ  ٥َ ِیهٔ َوَس٠َّ



 

 

ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَا ٠َِی ًَ ََل٦ُ  ٠ََواُت ِهَّلِل اٟشَّ َباُت اٟؼَّ یِّ اُت اٟلَّ ٔحیَّ و٢َ اٟتَّ ُ٘ ًَ َي ََل٦ُ  ٔ اہللٔ تُُه اٟشَّ ًَلَی ًَٔباز ٠َِی٨َا َو

ًَِبُسُه َوَرُسوُٟهُ  ّسا  ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ أٟٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ  اٟؼَّ

 رسیسخ، ییحی نب دیعس، اشہؾ، اتقدہ، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبع اہلل، اوب ومٰیس ارعشی ےس رفاتی ےہ

 

 دیبع اہلل نب دیعس، اوبدقامة

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ زپاھ افر مہ ولوگں وک رطےقی اراشد رفناےئ افر امنز الھکسیئ رھپ اراشد رفناای 

سج فتق مت ولگ امنز زپوھ وت ںیفص ڑھکی رکف افر اہمترے ںیم ےس اکی صخش وک اناتم رکان اچےیہ۔ سج فتق اناؾ ریبکت ےہک وت مت 

افر سج فتق فہ ےہک وت مت ولگ آنیم وہک دخافدن دقفس وبقؽ رفناےئ اگ افر سج فتق فہ صخش ریبکت ےہک افر روکع یھب ریبکت وہک 

رکے وت مت ولگ یھب ریبکت وہک افر روکع رکف ویکہکن مت ولوگں ےس لبق اناؾ روکع رکات ےہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اراشد رفناای رھپ وت اس یک رطػ 
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ینعی دخا ےن نس ایل وج صخش اس یک رعتفی ایبؿ رکے رھپ سج فتق اناؾ ریبکت زپےھ افر دجسہ ںیم اجےئ وت مت ولگ یھب اّلّ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ریبکت زپوھ افر دجسہ رکف ویکہکن اناؾ مت ولوگں ےس لبق دجسہ رکات ےہ افر رس ااھٹات ےہ رضحت روسؽ رکمی یلص

 یک یمک دفرسی اجبن ےس لمکم وہاجےئ یگ۔ سج فتق ےنھٹیب ےگل وترہ اکی مت ںیم ےس  ےتھٹی یہ ےلہپ اس اراشد رفناای ہک رھپ اس اجبن

رَبَ
َ
ِ ف
َ
ُ اّلّ

 

ة
ْمَ
ھ

َ
ر
َ
 ف
ُ
ّ
ی 
ِ
ی 
َ
ّ

 

لی

  ا
َ ُ
ّ ن 
َ
 أ
َ
ک
ْ
ی 
لَ
َ
ع
 ُؾ 
َ
ل َّ
ش
ل
ِ ا
َ
 ّلِّ
ُ
ات
َ
و 
لَ َ
ّ
ض
ل

 ا
ُ
ا ت
َ
ِّی 
ی  َّ
لع
 ا
ُ
ا ت َ
ّ
حِی 
َ
ّ

 

لی

 رطح ےس ےہک ا

َ
َ
لَع
َ
ا  ف َ

 

ی ْی
َل
َ
ع
 ُؾ 
َ
ل َّ
ش
ل
 ا
ُ
ة
ُ

 

 ی
َ
د ُ ک

َھ

ْ

 

ش
َ
 أ
َ

 

ن
 
حِی
ِل

ا  َ
ّ
ض
ل
ِ ا
َ
 َ ِد اّلّ
ِ
ع

۔
ُ
وُسلُة َ
ر
َ
ـُ ف
ُ
 ْ
ا َع 
ً
 
َ
ّ َ
ُ
ّؿَ حُم
َ
د ُ أ
َھ

ْ

 

ش
َ
أ
َ
ُ ف
َ
  اّلّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ْؿ ل
َ
 أ

 رسیسخ، ییحی نب دیعس، اشہؾ، اتقدہ، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبعاہلل، اوبومٰیس ارعشی :  رافی

 

 دیبعاہلل نب دیعس، اوبدقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ھد  ےس قلعتم

 

ش

 

ت

 اکی دفرسی مسق ےک 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب
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ش
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 اکی دفرسی مسق ےک 



 

 

     1176    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣٘سا٦ ٣ٌحلی ََری، ٣ٌت٤ز، ابویحسث، حلا٪ ب٩ ًبساہللابواطٌث، اح٤سب٩  :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ  َِٟبَِرٔ ٌِٔحلٔیُّ ا ِٟ َسا٦ٔ ا ِ٘ ٔ٤ِٟ ٔث أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ٌَ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِط َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ُث  ث٨ََا أَبٔی یَُحسِّ

ٕب َوهَُو یُو٧ُُص ب٩ُِ  َّی اہللُ ََُلَّ ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٍَ أَبٔی ٣ُوَسی  ِوا ٣َ َُّه٥ِ َػ٠َّ ًَِبٔس اہللٔ أ٧َ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حٔلَّ  ٕ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُجَبيِر ًَ

َبا یِّ اُت ِهَّلِل اٟلَّ ٔحیَّ ٥ِ اٟتَّ ُٛ ِو٢ٔ أََحٔس َٗ  ٢ٔ ٠ََِٓی٩ُِٜ ٩ِ٣ٔ أَوَّ َسةٔ  ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ إَٔذا کَاَ٪ ٨ًَِٔس ا ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َٗ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  ٠ََواُت ِهَّلِل اٟشَّ ُت اٟؼَّ

َه إَٔلَّ ا َٟ ٔ أٟٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ اہللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠َِی٨َا َو ًَ ََل٦ُ  َُٟه َوأَِطَهُس أَ٪َّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُُه اٟشَّ  ََ ی ہللُ َوِحَسُه ََل رَشٔ

ًَِبُس  ّسا  سٔ ٣َُح٤َّ َظهُّ َْ آََخُ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ  ُه َوَرُسوُُٟه٨َِو

حد ث، اطحؿ نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی رمہبت رضحت اوب 
ی 

ی رصبی، رمتعم، اوب

ح ل
مج

اوباثعش، ادمحنب دقماؾ 

رے ںیم ےس وکیئ صخش ومٰیس ارعشی ےک ارماہ امنز ادا یک وت اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمت
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حد ث، اطحؿ نب دبعاہلل :  رافی
ی 

ی رصبی، رمتعم، اوب

ح ل
مج

 اوباثعش، ادمحنب دقماؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ھد  اک ایبؿاکی دفرسی 

 

ش

 

ت

 ونتیع ےک 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ھد  اک ایبؿ

 

ش

 

ت

 اکی دفرسی ونتیع ےک 

     1177    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، ابوزبير، سٌیس ب٩ جبير و كاؤض، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی



 

 

ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕ َوكَاُوٕض  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٕس  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ کَاَ٪ َرُسو٢ُ َٗ

و٢ُ اٟتَّ  ُ٘ آَ٪ َوکَاَ٪ َي ُِِٟقِ ٨َ٤ُِّ٠ا ا ٌَ ٤َا يُ َٛ َس  َظهُّ ٨َ٤ُِّ٠ا اٟتَّ ٌَ ٥َ يُ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َباُت اہللٔ َػل یِّ ٠ََواُت اٟلَّ ٤َُِٟباَرکَاُت اٟؼَّ اُت ا حٔیَّ

ًَلَی ًَٔبازٔ اہللٔ اٟؼَّ  ٠َِی٨َا َو ًَ ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُهُ َسََل٦ْ  ٠َِی ًَ ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس ِهَّلِل َسََل٦ْ  ٔ أٟٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ

ّسا  ِبُسُه َوَرُسوُٟهُ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ًَ 

ہبیتق، ثیل نب دعس، اوبزریب، دیعس نب ریبج ف اطؤس، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ھد  اس رطہقی ےس الھکسےت ےھت ہک سج رطہقی ےس رقآؿ رکمی الھکسےت

 

ش

 

ت
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 ہبیتق، ثیل نب دعس، اوبزریب، دیعس نب ریبج ف اطؤس، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ھد  ےس قلعتم

 

ش

 

ت

 اکی افر ونتیع ےک 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ھد  ےس قلعتم اکی افر

 

ش

 

ت

 ونتیع ےک 

     1178    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، ٣ٌت٤ز، ای٩٤ اب٩ ٧اب١، ابوزبير، جابز :  راوی

ُت أَی٩َ٤َِ َوهُوَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ٕ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ثَىٔی أَبُو اٟزُّبَيِر و٢ُ َحسَّ ُ٘ اب٩ُِ ٧َاب١ٕٔ َي

 ِٟ وَرَة ٩ِ٣ٔ ا ٨َ٤ُِّ٠ا اٟشُّ ٌَ ٤َا يُ َٛ َس  َظهُّ ٨َ٤ُِّ٠ا اٟتَّ ٌَ ٥َ يُ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اُت َٗ ٔحیَّ آٔ٪ َِٔش٥ٔ اہللٔ َوبٔاہللٔ اٟتَّ ُِقِ

 َ٠ ٔ ِهَّلِل َواٟؼَّ ًَلَی ً ٠َِی٨َا َو ًَ ََل٦ُ  ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُُه اٟشَّ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ یِّ أٟٔحيَن َواُت َواٟلَّ ٔ اہللٔ اٟؼَّ َباز



 

 

ًَِبُسُه َوَرُسوُُٟه أَِسأ٢َُ اہلَل ّسا  ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ َِٟح٨ََّة َوأًَُوذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ   ا

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اک ن انب انلب، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں وک اس رطہقی 

 ِ
ْ ِ
 

ھد  الھکسای رکےت ےھت ہک سج رطہقی ےس رقآؿ رکمی یک وکیئ وسرت الھکسای رکےت ےھتِب

 

ش

 

ت

 ےس 
ُ
ات
َ
و 
لَ َ
ّ
ض
ل

ا
َ
ِ ف
َ
 ّلِّ
ُ
ا ت َ
ّ
حِی 
َ
ّ

 

لی

ِ ا
َ
 ّلّ
ِ
ئ  َ
ِ ف
َ
 اّلّ

 َ دِ 
ِ
 ع

َ
َ
لَع
َ
ا  ف َ

 

ی ْی
لَ
َ
ع
 ُؾ 
َ
ل َّ
ش
ل
 ا
ُ
ة
ُ

 

 ی
َ
رَبَک
َ
ِ ف
َ
ُ اّلّ

 

ة
ْمَ
ھ

َ
ر
َ
 ف
ُ
ّ
ی 
ِ
ی 
َ
ّ

 

لی

  ا
َ ُ
ّ ن 
َ
 أ
َ
ک
ْ
ی 
لَ
َ
ع
 ُؾ 
َ
ل َّ
ش
ل
 ا
ُ
ا ت
َ
ِّی 
ی  َّ
لع
ا
َ
  ف

ْ

 

ش
َ
أ
َ
ُ ف
َ
  اّلّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ْؿ ل
َ
د ُ أ
َھ

ْ

 

ش
َ
 أ
َ

 

ن
 
حِی
ِل

ا  َ
ّ
ض
ل
ِ ا
َ
ـُ اّلّ

ُ
 ْ
ا َع 
ً
 
َ
ّ َ
ُ
ّؿَ حُم
َ
د ُ أ
َھ

 ِر۔
َ
ّ

 

ِْ ال  ِ
َ
 ّلّ
ِ
ُع ُذ ئ 
َ
أ
َ
َ ف

 

ة َ
ّ

 

ح َی
ْ ل
َ ا
َ
ْسَ َُؽ اّلّ

َ
 أ
ُ
وُسلُة َ
ر
َ
 ف

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اک ن انب انلب، اوبزریب، اجرب :  رافی
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 ےلہپ دعقہ وک اکلہ رکےن اک ایبؿ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےلہپ دعقہ وک اکلہ رکےن اک ایبؿ

     1179    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣شٌوزہی٥َ ب٩ ایوب كاٟ٘انی، ابزاہی٥ ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، ابوًِیسة ب٩  :  راوی

ًَِبسٔ  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ انٔیُّ  َ٘ َٟ ا ٥ُ ب٩ُِ أَیُّوَب اٟلَّ ََ َِٟهِی ث٨ََا أَبٔی أَِخبََر٧َا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٖ ِو ًَ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ وز ٌُ ٠ُُِٗت  ٩ًَِ أَبٔی ًَُِِیَسَة ب٩ِٔ ٣َِش  ٕٔ ًَلَی اٟزَِّؿ َُّه  أ٧َ َٛ َتئِن  ٌَ ِٛ ٥َ فٔی اٟزَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ََ یُزٔیُس  ٔ ا٢َ َذٟ َٗ و٦َ  ُ٘ َّی َي  َحً

مثیہ نب اویب اطناقین، اربامیہ نب دعس نب اربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ، اوبدیبعة نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

فآہل فملس )اچر رتعک فایل امنز ںیم( دف رتعک امنز ادا رفنا رک اس رطہقی ےس اھٹیب رکےت ےھت وگای ہک آگ ںیم ےتلج رکمی یلص اہلل ہیلع 

وہےئ وتے رپ  ےتھٹی وہےئ ںیہ )رضحت اوبدیبعہ ےن لقن رفناای ہک( ںیم ےن رعض ایک اھٹ اجےن کت؟ اوہنں ےن اہک یج اہں یہی 



 

 

 رماد ےہ۔

 ، اربامیہ نب دعس نب اربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ، اوبدیبعة نب دوعسدمثیہ نب اویب اطناقین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ دعقہ افیل اید ہن رےہ وت ایک رکان وہاگ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہن رےہ وت ایک رکان وہاگ؟ ارگ دعقہ افیل اید

     1180    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حشیب ب٩ ْعبی ََری، ح٤ازب٩ زیس، یحٌی، ًبساٟزح٩٤ اْعد، اب٩ بحی٨ة :  راوی

ازُ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ  َِٟبَِرٔ بٓٔیٕ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُحِی٨ََة أَِخبََرنٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ ٔد  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلَِْعَ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َیِحٌَی  ب٩ُِ َزیِٕس 

 َ٤ َٓ َّٟٔذی کَاَ٪ یُزٔیُس أَِ٪ َیِح٠َٔص ٓٔیهٔ  ٍٔ ا ِٔ ا٦َ فٔی اٟظَّ َ٘ َٓ َّی  ٥َ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی إَٔذا کَاَ٪ فٔی أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َضی فٔی َػََلتٔهٔ َحً

ِب١َ أَِ٪ ُيَش٥َِّ٠ ث٥َُّ َس٥ََّ٠ آَٔخٔ  َٗ  َػََلتٔهٔ َسَحَس َسِحَسَتئِن 

 ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

ة

 

 ی
حی
ی 

ییحی نب بیسح نب رعیب رصبی، امحدنب زدی، ییحی، دبعارلنمح ارعج، انب 

 رکےت ےھت فہ انھٹیب وھبؽ ےئگ افر ڑھکے وہ ےئگ امنز ادا رفنایئ وت ےلہپ دف رتعک ےک دعب سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹیب

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز یک اناتم رفناےت ےئگ یتح ہک آرخ امنز ںیم السؾ ےس لبق دف دجسے ادا ےئک اس ےک دعب السؾ ریھپا

  :  رافی

 

ة

 

 ی
حی
ی 

 ییحی نب بیسح نب رعیب رصبی، امحدنب زدی، ییحی، دبعارلنمح ارعج، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ارگ دعقہ افیل اید ہن رےہ وت ایک رکان وہاگ؟

     1181    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سیٕ، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ اْعد، اب٩ بحی٨ةابوزاؤز س٠امی٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا َوهُِب ب٩ُِ َجزٔیز ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٕ ُ٪ ب٩ُِ َسِی ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ب٩ِٔ َس

٩ًَِ اب٩ِٔ بَُحیِ  ٔد  َْ اِْلَِْعَ ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ ٤ََضی  َٓ ََٓشبَُّحوا  َتئِن  ٌَ ِٛ ا٦َ فٔی اٟزَّ َ٘ َٓ َّی  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ َّی اہللُ   ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ ٨ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 َسَحَس َسِحَسَتئِن ث٥َُّ َس٥ََّ٠ 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل اوبداؤد امیلسؿ نب فیس، فبہ نب رجری، ہبعش، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح ارعج، انب 

 

ة

 

 ی
حی
ی 

ےئگ( ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفنایئ افر دف رتعک ادا رفنا رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئگ افر )امنز ںیم ھٹیب اجان وھبؽ 

 امنز ےس رفاتغ وہیئگ وت آپ یلص رضحات احصہب رکاؾ ےن حیبست  یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رفناےت ےلچ ےئگ سج فتق

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے رفناےئ رھپ السؾ ریھپا۔

  :  رافی

 

ة

 

 ی
حی
ی 

 اوبداؤد امیلسؿ نب فیس، فبہ نب رجری، ہبعش، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح ارعج، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق درایمؿ ہک دعقہ ےس رفاتغ وہ اجےئ افر یلھچپ دف رتعک ےک فاےطس اانھٹ اچےئہ وت ریبکت زپےھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق درایمؿ ہک دعقہ ےس رفاتغ وہ اجےئ افر یلھچپ دف رتعک ےک فاےطس اانھٹ اچےئہ وت ریبکت زپےھ

     1182    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اػ٥ :  راوی



 

 

 َ ا٢َ ُسل١َٔ أ٧َ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلََػ٥ِّ   ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٔ أَِخبََر٧َا  ِٜبٔير ٩ًَِ اٟتَّ  َٕ ٔ فٔی  ُص ب٩ُِ ٣َاٟ

 ٌَ ِٛ ا٦َ ٩ِ٣ٔ اٟزَّ َٗ ٔ َوإَٔذا  ُحوز ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٓ ٍَ َوإَٔذا َسَحَس َوإَٔذا َر َٛ ِّرُ إَٔذا َر َٜب ا٢َ یُ َ٘ َٓ  ٔ ََلة ُى اٟؼَّ َٔ ٩ِ َتِح َّ٤ًَ ا٢َ حَُلِی٥ْ  َ٘ َٓ َتئِن 

٥َ َوأَبٔی بََِکٕ َو٤ًَُ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ َهَذا  َٗ ٤َاُ٪  َِ َُٟه حَُلِی٥ْ َوًُ ا٢َ  َ٘ َٓ ََٜت  ٨ًَُِه٤َا ث٥َُّ َس َز َرضَٔی اہللُ 

٤َاُ٪  َِ  َوًُ

ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، دبعارلنمح نب اا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن نب ناکل ےس احبتل امنز ریبکت زپےنھ ےک قلعتم 

 انہک اچےیہ سج فتق روکع رکے افر سج فتق دجسہ ںیم اجےئ افر سج درایتف ایک ایگ وت اوہنں ےن وجاب ںیم رفناای ہک ےلہپ ریبکت

فتق دجسہ ےس رس ااھٹےئ افر سج فتق دف رتعک ادا رک ےک ڑھکا وہ۔ رضحت میطح ےن لقن رفناای مت ےن ہی ابت سک ہگج ےس اجین 

ت رمع ےس رھپ اخومش وہےئگ۔ میطح ےہ؟ اوہنں ےن رفناای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضح

 ےن رفناای افر رضحت امثعؿ ےس رضحت اسن ےن لقن ایک۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، دبعارلنمح نب اا  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم  :   ابب

 سج فتق درایمؿ ہک دعقہ ےس رفاتغ وہ اجےئ افر یلھچپ دف رتعک ےک فاےطس اانھٹ اچےئہ وت ریبکت زپےھ

     1183    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، ح٤ازب٩ زیس، ُیَل٪ ب٩ جزیز، ٣ْطٖ ب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا َُِیََلُ٪ بِ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٖٔ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣َُْطِّ  ٕ ٩ُ َجزٔیز

 ٍٕ ِٓ ٕف َوَر ِٔ ِّرُ فٔی ک١ُِّ َخ َٜب ُ کَاَ٪ ی َٓ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب  َّی  ا٢َ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ نٔی ب٩ِٔ  َ
ِس َذَکَّ َ٘ َٟ ا٢َ ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ حَُؼيِٕن  َ٘ َٓ ِٜبٔيَر  یُت٥ُّٔ اٟتَّ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َهَذا َػََلَة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل



 

 

رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، امحدنب زدی، الیغؿ نب رجری، رطمػ نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن امنز ادا رفنایئ وت فہ 

ریبکت رفناےت ےھت اےتھٹ افر ےتکھج فتق رضحت رمعاؿ نب نیصح ےن رفناای اوہنں ےن اید دالای اس امنز ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےک لمع ابمرک وک۔

 رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، امحدنب زدی، الیغؿ نب رجری، رطمػ نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق یلھچپ دف رتعک ےک فاےطس اےھٹ وت دفونں اہھت ااھٹےئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق یلھچپ دف رتعک ےک فاےطس اےھٹ وت دفونں اہھت ااھٹےئ

     1184    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ اٟسورقی و ٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء،  :  راوی

 ابوح٤یس ساًسی

اََل َحسَّ  َٗ َٟهُ  ُى  ِٔ إر َوا٠َّٟ ََظَّ ُس ب٩ُِ  ِوَرقٔیُّ َو٣َُح٤َّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ًَِبُس أَِخبََر٧َا َي ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس

تُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أًسٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ ًََلإئ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ ا َٗ ُث  ُه یَُحسِّ

 َٗ ٥َ إَٔذا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََل َػل ِٓتََتَح اٟؼَّ ٍَ حٔيَن ا ٤َا َػ٨َ َٛ َِِٜٔیهٔ  َّی یَُحاذَٔی بٔه٤َٔا ٨ِ٣َ ٍَ یََسیِهٔ َحً َٓ ََّر َوَر ب َٛ ِحَسَتئِن   ةَ ا٦َ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

وقعیب نب اربامیہ ادلفریق ف دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب رمعف نب اطعء، اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق دف رتعک ادا رفنا رک اھٹ اجےت وت ریبکت رفناےت افر دفونں اہھت آپ یلص اہلل ہیلع رضح

فآہل فملس ومڈنوھں کت ااھٹےت ےھت ہک سج رطہقی ےس رشفع امنز ںیم ااھٹےت ےھت افر یلھچپ دف رتعک ےک فاےطس اےتھٹ وت دفونں 

 ےت ےھت۔اہھت ومڈنوھں کت ااھٹ



 

 

 وقعیب نب اربامیہ ادلفریق ف دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب رمعف نب اطعء، اوبدیمح اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اندعقہ افیل ےک دعب دفونں اہھت دنکوھں کت ااھٹ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دعقہ افیل ےک دعب دفونں اہھت دنکوھں کت ااھٹان

     1185    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، ٣ٌت٤ز، ًِیساہلل، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ُت ًَُِِیَس اہللٔ َوهَُو اب٩ُِ أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ انٔیُّ  ٌَ ٨ِ ًِلَی اٟؼَّ َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٤ًََُز 

ٍُ یَ  َٓ َُّه کَاَ٪ َیزِ ٥َ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٍَ َسا٥ٕٟٔ  َٓ ٍَ َوإَٔذا َر َٛ ٔ َوإَٔذا أََراَز أَِ٪ َیزِ ََلة َسیِهٔ إَٔذا َزَخ١َ فٔی اٟؼَّ

َٜٔبئِن  ٨ِ٤َِٟ ََ َحِذَو ا ٔ َذٟ َٛ ٍُ یََسیِهٔ  َٓ َتئِن َیزِ ٌَ ِٛ ا٦َ ٩ِ٣ٔ اٟزَّ َٗ َٔ َوإَٔذا  و ُٛ
 َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ

مل، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، دیبع اہلل، دبعاہلل انب رمع، انب اہشب، اس

ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ااھٹای رکےت ےھت سج فتق امنز رشفع رفناےت افر سج فتق روکع ےس رس ااھٹےت افر سج فتق دف رتعک 

 ادا رفنا رک اےتھٹ اس رطہقی ےس ومڈنوھں کت اہھت ااھٹای رکےت ےھت۔

 االیلع، رمتعم، دیبعاہلل، دبعاہلل انب رمع، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل انب رمعدمحم نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں اہوھتں اک افرپ ااھٹان افر احبتل امنز دخافدن دقفس یک رعتفی رکان



 

 

 ےس قلعتم ااحدثیامنز رشفع رکےن  :   ابب

 دفونں اہوھتں اک افرپ ااھٹان افر احبتل امنز دخافدن دقفس یک رعتفی رکان

     1186    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل بزیٍ، ًبساَلًلی ب٩ ًبساَلًلی، ًبساہلل، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ًِلَی ب٩ُِ  َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِبُس اہللٔ َوهَُو اب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ٨َا 

 ًَ َّی اہللُ  َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِه١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ِت َحاز٦ٔ َحرَضَ َٓ  ٕٖ ِو ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ يُِؼ٠ُٔح بَيَِن بَىٔی 

َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٓ ُه٥ِ  ٍَ ا٨َّٟاَض َوَیُؤ٣َّ أ٣َََزُه أَِ٪ َیِح٤َ َٓ ٔلَی أَبٔی بََِکٕ  ُ٪ إ ٤َُِٟؤذِّ ََٓحاَئ ا ََلةُ  َٚ اٟؼَّ َِخَ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 َٗ َّی  َٖ َحً ُٔو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ اٟؼُّ َّی اہللُ  َح ا٨َّٟاُض بٔأَبٔی بََِکٕ ُٟٔیِؤذ٧ُٔوُه بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّٔ ٦ٔ َوَػ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ِّٕ ا ٥َ َوکَاَ٪ أَبُو بََِکٕ ََل ا٦َ فٔی اٟؼَّ

 َٓ ِس ٧َابَُه٥ِ َطِیْئ فٔی َػََلتٔه٥ِٔ  َٗ َُّه  ٥َٔ٠ًَ أ٧َ ثَرُوا  ِٛ ا أَ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ََلة ُٔٔت فٔی اٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َی٠َِت ًَ َّی اہللُ  إَٔذا هَُو بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ َت  َٔ َِٟت ا

َح٤ٔ  َٓ ٍَ أَبُو بََِکٕ یََسیِهٔ  َٓ ٤َا أ٧ََِت ََفَ َٛ ٥َ أَِی  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َ إ أَِو٣َأ ِو٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َٓ َ٘ ٔ ٠َِیهٔ ٟ ًَ َس اہللَ َوأَثِىَی 

َؼ  َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل سَّ َ٘ ََ ی َو ِهَِقَ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٥َ ث٥َُّ َرَج ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ْٔلَبٔی بََِکٕ ٣َا َػل َٗ  َٖ ا اِنََرَ َّ٤٠َ َٓ َّی  ل

ا٢َ أَبُو بََِکٕ َرضَٔی اہللُ َ٘ َٓ َِّی  َؼل َُ ََ أَِ٪  ِی َٟ ٔ ََ إٔذِ أَِو٣َأُِت إ ٌَ َّی ٨َ٣َ َة أَِ٪ یَُؤ٦َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َُٗحا ٨ًَُِه ٣َا کَاَ٪ ی٨ََِبغٔی َٔلب٩ِٔ أَبٔی   

ا٢َ إٔذَ  َٗ ٔٔیُح ٨٠َِّٟٔشأئ ث٥َُّ  ِؼ ٤ََّا اٟتَّ ِحُت٥ِ إ٧ٔ َّٔ ا٢َ ٨٠َّٟٔأض ٣َا بَاُل٥ُِٜ َػ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ََٓشبِّ اہللُ   ُحواا ٧َاب٥َُِٜ َطِیْئ فٔی َػََلت٥ُِٜٔ 

دمحم نب دبعاہلل زبعی، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، دبع اہلل، دبعاہلل انب رمع، اوباحزؾ، لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلیبق ینب رمعف نب وعػ ںیم حلص رکاےن ےک فاےطس رشتفی ےل ےئگ وت ؤمذؿ رضحت اوبرکب دصقی یک 

ا افر مکح رفناای اؿ رضحات وک ولوگں ےک ارماہ امجتع ےک ارماہ اناتم رکےن اک وت اوہنں ےن اناتم رشفع دختم ںیم احرض وہ

رفنایئ ہک اس دفراؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ امنز یک فص وک ریچےت وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ں اجبان رشفع رک دںی اتہک رضحت اوبرکب وک اس اک ملع وہ ےکس ہک رضحت فملس فص افؽ ںیم ڑھکے وہےئگ افر ولوگں ےن اتایل

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ ںیہ نکیل رضحت اوبرکب امنز ںیم یسک اجبن دایھؿ ںیہن رفناےت ےھت۔ سج فتق 

 داھکی وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تہب زایدہ اتایلں جب ںیئگ وت اؿ وک ولعمؾ وہا ہک وکیئ فاہعق شیپ آای ےہ اوہنں ےن



 

 

وموجد ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اوبرکب وک اراشد رفناای ہک مت اینپ ہگج ڑھکے روہ۔ اوہنں ےن دفونں اہوھتں وک 

ؿ رفنایئ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ااھٹای افر دخافدن دقفس یک رعتفی ایبؿ رفنایئ افر اس یک اشؿ فاال افصت )احبتل امنز یہ( ایب

ہیلع فآہل فملس ےک اس اراشد رپ رھپ اےٹل اپؤں ےھچیپ یک اجبن آےئگ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ یک اجبن 

 اہلل ہیلع ڑبےھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک اناتم رفنایئ سج فتق امنز ےس رفاتغ وہیئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص

فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ںیم ےن مت وک سج فتق ااشرہ ایک اھت وت مت سک فہج ےس ڑھکے ںیہن رےہ۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع 

ےن )وتاعض افر ااسکنری ےس( اراشد رفناای ہک ایک ہی انمبس ےہ ہک اوباحقہف )ہی رضحت اوبرکب ےک فادل نادج یک ا تی ےہ( ےک ڑلےک وک 

القئ ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اناتم رکے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس رفناای مت وک ہی 

ایک وہایگ ہک مت ولگ اتایلں اجبےت وہ۔ ہی لمع وت درالص وخانیت اک ےہ۔ سج فتق مت وک احبتل امنز یسک مسق اک فاہعق شیپ آاجےئ وت مت 

 ولگ وہک۔

 دمحم نب دبعاہلل زبعی، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، دبعاہلل، دبعاہلل انب رمع، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احبتل امنز اہھت ااھٹ رک السؾ رکےن ےس قلعتم

  ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم :   ابب

 احبتل امنز اہھت ااھٹ رک السؾ رکےن ےس قلعتم

     1187    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبرش، ا٤ًع، ٣شیب ب٩ رآٍ، ت٤ی٥ ب٩ َطٓة، جابزب٩ س٤زة :  راوی

ًَِبثَْر  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َجابٔز َة  َٓ ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٔ ب٩ِٔ ََطَ  ٍٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ َرآ ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ ا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ََلة و أَیِٔسی٨َا فٔی اٟؼَّ ٌُ ٔ ٥َ َو٧َِح٩ُ َرآ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َد  ا٢َ ََخَ ٌٔيَن أَیِ َٗ ٔ ٔسَیُه٥ِ فٔی ٣َا بَاُُٟه٥ِ َرآ

 ٔ ََلة ٤ُٔص اِس٨ُُٜوا فٔی اٟؼَّ َِٟدِی١ٔ اٟظُّ ََّها أَذ٧َِاُب ا أ٧َ َٛ ََلةٔ   اٟؼَّ



 

 

، اجربنب رمسة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ 

 

رر، اشمع، بیسم نب راعف، میمت نب رطفة

 

 ش
عی

ہبیتق نب دیعس، 

)السؾ ےئلیک ینعی ااشرہ ےس ولوگں وک السؾ رکےت ای السؾ اک وجاب دےتی( آپ یلص رشتفی الےئ مہ ولگ امنز ںیم اہھت ااھٹ رےہ ےھت 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایک احتل ےہ اؿ ولوگں یک اہھت اس رطہقی ےس ااھٹےت ںیہ ہک سج رطہقی ےس ہک رشری مسق ےک وھگڑفں 

 رحاکت ہن رکف(۔ یک دںیم )وہیت ںیہ(۔ امنز ںیم وکسؿ رکف )ینعی الب رضفرت اس مسق یک

، اجربنب رمسة :  رافی

 

رر، اشمع، بیسم نب راعف، میمت نب رطفة

 

 ش
عی

 ہبیتق نب دیعس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 قلعتماحبتل امنز اہھت ااھٹ رک السؾ رکےن ےس 

     1188    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، یحٌی ب٩ آز٦، ٣شٌز، ًِیساہلل اب٩ ِٗیلیة، جابزب٩ س٤زة :  راوی

٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٨َّا أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ُٛ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٔة  ِِٟ٘ٔبٔلیَّ اب٩ِٔ ا

ا٢َ ٣َا بَا٢ُ َهُؤََلٔئ ُيَش٤ُِّ٠وَ٪  َ٘ َٓ ٨َُش٥ُِّ٠ بٔأَیِٔسی٨َا  َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِّی َخ٠ِ ََّها أَذ٧َِاُب َخِی١ٕ نَُؼل أ٧َ َٛ  بٔأَیِٔسیه٥ِٔ 

٠َِی٥ُِٜ ُط٤ُٕص أ٣ََا یَِٜفٔی أََحُس  ًَ ََل٦ُ  ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ًَ ََل٦ُ  و٢َ اٟشَّ ُ٘ ٔ ث٥َُّ َي دٔٔذه َٓ ًَلَی  ٍَ یََسُه  ـَ  ه٥ُِ أَِ٪ َي

، اجربنب رمسة ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

 ػی ة
 ن
قی
ادمحنب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، رعسم، دیبع اہلل انب 

ں ےک ااشرہ ےس السؾ رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایک احتل ےہ اؿ فملس ےک ےھچیپ امنز ادا رکےت ےھت۔ وت اہوھت

 ولوگں یک وج ہک اہوھتں ےس السؾ رکےت ںیہ وگای فہ رشری وھگڑفں یک دںیم ںیہ ایک مت ںیم ےس رہ اکی وک ہی اکیف ںیہن ےہ ہک فہ اانپ اہھت

 ْ،

ُک
ْ
ی 
َ ل
َ
ع

 ُؾ 
َ
ل َّ
ش
ل
ْ، ےہک۔ راؿ رپ رھک ےل افر زابؿ ےس ا

ُک
ْ
ی 
َ ل
َ
ع

 ُؾ 
َ
ل َّ
ش
ل
 ا

، اجربنب رمسة :  رافی

 

 ػی ة
 ن
قی
 ادمحنب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، رعسم، دیبعاہلل انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 امنز یک احتل ںیم السؾ اک وجاب ااشرہ ےس دانی اسیک ےہ

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی امنز :   ابب

 امنز یک احتل ںیم السؾ اک وجاب ااشرہ ےس دانی اسیک ےہ

     1189    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، بٜير، ٧اب١ ػاحب، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، ػہیب :  راوی

ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ ُػَهِیٕب َػاحٔٔب َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  َبأئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ٧َاب١ٕٔ َػاحٔٔب ا  ٕ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َحسَّ

 ِّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوهَُو يَُؼل َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٣ََزِرُت  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َش٤َِّ٠ُت اہللٔ َػل َٓ ًَلَیَّ إَٔطاَرّة ی  زَّ  ٠َِیهٔ ََفَ ًَ

ٌٔهٔ  ا٢َ بٔإِٔػَب َٗ َُّه  ٥ُ٠ًَِ إَٔلَّ أ٧َ  َوََل أَ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریکب، انلب اصبح، دبعاہلل انب رمع، بیہص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ا رفنا رےہ ےھت ںیم ےن السؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایلگن یک دختم ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اد

 ےک ااشرہ ےس وجاب دای۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریکب، انلب اصبح، دبعاہلل انب رمع، بیہص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم السؾ اک وجاب ااشرہ ےس دانی اسیک ےہ

     1190    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور٣کی، سٔیا٪، زیسب٩ اس٥٠ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِّیُّ  ٤َِٟک ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر ا ٠ًََِیهٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز َزَخ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َزیِٔس اب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َیاُ٪  ِٔ ُس

 ٌَ ُِٟت ُػَهِیّبا َوکَاَ٪ ٣َ َ َشأ َٓ ٠ًََِیهٔ  ٠َِیهٔ رَٔجا٢ْ ُيَش٤ُِّ٠وَ٪  ًَ ََٓسَخ١َ  َِّی ٓٔیهٔ  َُٗباَئ ُٟٔیَؼل ٥َ ٣َِشحَٔس  َٕ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َوَس٠َّ ِی َٛ َّی  ُه  َػل

 ٔ ا٢َ کَاَ٪ ئُظيرُ بَٔیٔسه َٗ ٠َِیهٔ  ًَ ٍُ إَٔذا ُس٥َِّ٠  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِؼ٨َ  اہللُ 

دمحم نب وصنمریکم، ایفسؿ، زدینب املس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس دجسمابق ںیم امنز ادا رکےن ےک فاےطس رشتفی ےل ےئگ ھچک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس السؾ رکےن ےئگ رضحت 

فملس ےک اسھت ےھت ںیم ےن اؿ ےس درایتف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک اکؾ رکےت ےھت بیہص آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 السؾ ےک وجاب ںیم۔ رضحت بیہص ےن رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہوھتں ےس ااشرہ رفناای رکےت ےھت۔

 دمحم نب وصنمریکم، ایفسؿ، زدینب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم السؾ اک وجاب ااشرہ ےس دانی اسیک ےہ

     1191    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ جزیز، ٗیص ب٩ سٌس، ًلاء، ٣ح٤س ب٩ ًلی، ٤ًارب٩ یارس٣ح٤س ب٩ َظار، وہب يٌىی  :  راوی

 ٌِ ِیٔص ب٩ِٔ َس َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ىٔی اب٩َِ َجزٔیز ٌِ ث٨ََا َوهِْب َي ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  سٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًََلإئ   ٩ًَِ ٕس 

َّهُ  ارٔ ب٩ِٔ یَارٔسٕ أ٧َ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  ٠َِیهٔ  ب٩ِٔ  ًَ زَّ  ِّی ََفَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوهَُو يَُؼل َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٥َ  َس٠َّ

دمحم نب اشبر، فبہ ینعی انب رجری، سیق نب دعس، اطعء، دمحم نب یلع، امعرنب ایرس، ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رفنا رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب دای۔ دختم ںیم احرض وہ رک السؾ ایک آپ یلص



 

 

 دمحم نب اشبر، فبہ ینعی انب رجری، سیق نب دعس، اطعء، دمحم نب یلع، امعرنب ایرس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم السؾ اک وجاب ااشرہ ےس دانی اسیک ےہ

     1192    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ابوزبير، جابز :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ َٟٔحاَجٕة ث٥َُّ أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ اٟزُّبَيِر

ًَلَیَّ  ََ َس٤َِّ٠َت  َّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَانٔی  َْ َز ا ََفَ َّ٤٠ََٓ ٔلَیَّ  أََطاَر إ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َش٤َِّ٠ُت  َٓ ِّی  ُتُه َوهَُو ُيَؼل ِٛ ِّ أَِزَر ا َوأ٧ََا أَُػل ّٔ ٔ ْه  آن ٤ََّا هَُو ٣َُوجَّ ی َوإ٧ٔ

 ٔٚ ٤َِٟرِشٔ ٔلَی ا  َیِو٣َلٕٔذ إ

ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اکی اکؾ ےک فاےطس اجیھب ںیم سج 

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی اجبن فتق فاسپ آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رفنا رےہ ےھت ںیم ےن السؾ ایک

وغشمؽ اھت ااشرہ رفناای سج فتق امنز ےس رفاتغ وہیئگ وت ھجم وک البای افر رفناای ہک مت ےن ھجم وک ایھب ایھب السؾ ایک اھت۔ نکیل ںیم امنز ںیم 

 اجبن رشمؼ اھت اس ےئل ںیم وجاب ہن دے اکس اھت۔ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ ابمرک

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم السؾ اک وجاب ااشرہ ےس دانی اسیک ےہ



 

 

     1193    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ہاط٥ ٠ٌَبکی، ٣ح٤س ب٩ طٌیب ب٩ طابور، ٤ًزوب٩ حارث، ابوزبير، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِیٔب ب٩ِٔ َطابُوَر  ٌَ ُس ب٩ُِ ُط ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِّیُّ  ٠ََبک ٌِ َِٟب ُس ب٩ُِ َهأط٥ٕ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ

ا  ّٗ أََتِیُتهُ َوهَُو َئشيرُ ٣ُرَشِّ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ىٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ أََطاَر اٟزُّبَيِر َٓ ٠ًََِیهٔ  َش٤َِّ٠ُت  َٓ زِّبّا  َِ أَِو ٣ُ

 َٓ ٠َِیهٔ  ًَ ٤ُِت  ٔ ث٥َُّ َس٠َّ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔبَٔیٔسه ُ٘ َٓ أََتِیُتُه  َٓ ٨َاَزانٔی ا٨َّٟاُض یَا َجابٔزُ  َٓ ٨َاَزانٔی یَا َجابٔزُ  َٓ ُِٓت  َٓاِنََرَ  ٔ ِّی أََطاَر بَٔیٔسه ٔن  إ

ِّی ٨ُِت أَُػل ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ًَلَیَّ  ٥ِ٠َ َتزُزَّ  َٓ  ََ ٠َِی ًَ ٤ُِت   َس٠َّ

ی، دمحم نب بیعش نب اشوبر، رمعف

ی ک
ت عل

نب احرث، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب اہمش 

فآہل فملس ےن ھجم وک یسک ہگج جیھب دای سج فتق فاسپ آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وساری رپ رشتفی ےل اج رےہ ےھت اجبن 

ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت ےس ااشرہ رفناای۔  رشمؼ افر اجبن رغمب رھپ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ

ی رھپ ںیم ےن السؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت ےس ااشرہ رفناای۔ ںیم فاسپ آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آفاز د

فر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم ہک اے اجرب! ولوگں ےن یھب آفاز دی افر اہک ہک اے اجرب! افر ںیم احرض وہا ا

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب ںیہن دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای 

 ںیم امنز ںیم وغشمؽ اھت۔

ی، دمحم نب بیعش نب اشوبر، رمع :  رافی

ی ک
ت عل

 فنب احرث، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنعدمحم نب اہمش 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک دفراؿ رکنکویں وک اٹہان عنم ےہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےک دفراؿ رکنکویں وک اٹہان عنم ےہ



 

 

     1194    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، و حشين ب٩ رحیث، سٔیا٪، زہزی، ابواحوؾ، ابوذر :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُه  َٟ ُى  ِٔ یِٕث َوا٠َّٟ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ ٌٔیٕس َوا ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ا٢َ  اِْلَِحَؤؾ  َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔی َذٓرٕ 

إٔ٪َّ اٟزَّ  َٓ َِٟحَصی  َََٓل ی٤ََِشِح ا ََلةٔ  ٥ِ فٔی اٟؼَّ ُٛ ا٦َ أََحُس َٗ ٥َ إَٔذا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ِح٤ََة تَُوأجُههُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد  ہبیتق نب دیعس، ف نیسح نب رحثی، ایفسؿ، زرہی، اوباوحص، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص

رفناای مت ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش امنز یک احتل ںیم وہ وت اس وک اچےیہ ہک فہ )اسےنم ےس( رکنکایں ہن اٹہےئ ویکہکن رتمح 

 دخافدنی اس ےک اسےنم وہیت ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ف نیسح نب رحثی، ایفسؿ، زرہی، اوباوحص، اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی رمہبت رکنکویں وک اٹہےن یک ااجزت ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی رمہبت رکنکویں وک اٹہےن یک ااجزت ےس قلعتم

     1195    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣ٌی٘یب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٕ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٔير َٛ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ بٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ

٨َِت ََل  ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِی٘ٔیْب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ثَىٔی ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤َزَّةّ  ًَ َٓ أًَّل  َٓ  بُسَّ 

ارلنمح، ر بیقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، افزایع، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبع



 

 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ مت وک )احبتل امنز( رکنکایں اٹہان یہ وہں وت مت اکی رمہبت رکنکایں اٹہ دف۔

 ر بیقی ریض اہلل ہنع وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، افزایع، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احبتل امنز آامسؿ یک اجبن دےنھکی یک اممتعن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل امنز آامسؿ یک اجبن دےنھکی یک اممتعن ےس قلعتم

     1196    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس و طٌیب ب٩ یوسٕ، یحٌی و اب٩ سٌیسٗلا٪، اب٩ ابوْعوبة، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َیِحٌَی َوهَُو اب٩ُِ َس  َٕ ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ ٌٔیٕس َوُط ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َْعُ اُ٪  لَّ َ٘

وَ٪ أَََِؼاَرهُ  ٌُ َٓ ٕ َیزِ َوا٦ ِٗ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ أَ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٤َأئ فٔی َػََلتٔه٥ِٔ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٔلَی اٟشَّ ٥ِ إ

 َٗ َّی  ََ َحً ٔ ِوُٟهُ فٔی َذٟ َٗ اِطَتسَّ  ٩َّ أَََِؼاُره٥ُِ َٓ َٔ َُٟتِدَل ََ أَِو  ٔ ٩ًَِ َذٟ ََٟی٨َِتُه٩َّ   ا٢َ 

، اتقدہ، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 

ة
ی 
دیبع اہلل نب دیعس ف بیعش نب ویفس، ییحی ف انب دیعساطقؿ، انب اوبرعف

تل ںیم اینپ اگنںیہ آامسؿ یک اجبن ااھٹےت ںیہ رھپ آپ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اؿ ولوگں یک ایک احتل ےہ وج ہک امنز یک اح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہلسلس ںیم یتخس رفنایئ افر اراشد رفناای ولگ اس رحتک ےس ابز آاجںیئ فرہن اؿ یک آوھکنں یک رفینش 

 اضعئ وہ اجےئ یگ۔

، اتقدہ، اسن نب ناکل دیبعاہلل نب دیعس ف بیعش نب ویفس، ییحی ف انب دیعساطقؿ، انب :  رافی

 

ة
ی 
 اوبرعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل امنز آامسؿ یک اجبن دےنھکی یک اممتعن ےس قلعتم

     1197    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل :  راوی

٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ًَ

و ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّهُ َس٤ٔ ثَُه أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٍِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ ََل َیزِ َٓ ََلةٔ  ٥ِ فٔی اٟؼَّ ُٛ ٢ُ إَٔذا کَاَ٪ أََحُس

هُ  ََََرُ  ٍَ ٤َأئ أَِ٪ ی٠َُِت٤َ ٔلَی اٟشَّ ُه إ  ََََرَ

سن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وسدی نب رصن، دبع اہلل، وی

اکی احصیب ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش امنز یک احتل ںیم وہ وت فہ 

  اس یک آوھکنں یک رفینش ہن اضعئ وہاجےئ۔اینپ آںیھکن آامسؿ یک اجبن ہن ااھٹےئ فرہن ںیہک

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز یک احتل ںیم ادرھ ادرھ دانھکی ونممع ےہ

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز  :   ابب

 امنز یک احتل ںیم ادرھ ادرھ دانھکی ونممع ےہ

     1198    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یو٧ص، زہزی، ابواحوؾ، سٌیساب٩ ٣شیب و اب٩ ٣شیب، ابوذر :  راوی



 

 

ث٨َُ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ُت أَبَا اِْلَِحَؤؾ یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  ا فٔی َٗ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا َذٓرٕ َي َّهُ َس٤ٔ ٤َُِٟشیَّٔب َجأْٟص أ٧َ ٤َُِٟشیَّٔب َواب٩ُِ ا ٌٔیسٔ اب٩ِٔ ا ٥َ ََل ٣َِح٠ٔٔص َس ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 ًَ  َٖ َٖ َوِجَههُ اِنََرَ إَٔذا رَصَ َٓ ِٔٔت  ٥َِٟ َی٠َِت ِبسٔ فٔی َػََلتٔهٔ ٣َا  ٌَ ِٟ ًَلَی ا بَّٔل  ِ٘ زَّ َوَج١َّ ٣ُ ًَ  ٨ِهُ َیزَا٢ُ اہللُ 

تی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اوباوحص، دیعسانب بیسم ف انب بیسم، اوبذر ےس رفا

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دخافدن دقفس دنبہ یک اجبن اس فتق کت وتمہج راتہ ےہ سج فتق کت فہ دنبہ امنز یک احتل ںیم 

اجبن  ڑھکا راتہ ےہ افر فہ اس رطػ ای دفرسی رطػ ںیہن داتھکی افر سج فتق فہ رہچہ اک رخ ومڑ اتیل ےہ وت دخافدن دقفس یھب اس یک

 ےس رہچہ ومڑ اتیل ےہ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اوباوحص، دیعسانب بیسم ف انب بیسم، اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احتل ںیم ادرھ ادرھ دانھکی ونممع ےہامنز یک 

     1199    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، زائسة، اطٌث ب٩ ابواٟظٌَاء، ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٕٚ  أَِخبََر٧َا  و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  أئ  ََ ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط ث٨ََا َزائَٔسةُ  ا٢َ َحسَّ َٗ

 ٔ أت ف َٔ ٔ ِٟت ٩ًَِ أَل  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ َِٟت َسأ ا َٗ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ا٢َ اِختََٔلْض ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ٔ ََلة ی اٟؼَّ

ٔ َیدِ  ََلة ِیَلاُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ  َت٠ُٔشهُ اٟظَّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی 

 

عی

رمعفنب یلع، دبعارلنمح، زادئة، اثعش نب اوبااثعشلء، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ادرھ دانھکی اسیک ےہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک امنز زپےنھ یک احتل ںیم ادرھ



 

 

 اراشد رفناای ہک ہی اطیشؿ یک اکچ ےہ وج ہک امنز ےس اکچ اتیل ےہ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 رمعفنب یلع، دبعارلنمح، زادئة، اثعش نب اوبااثعشلء، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم ادرھ ادرھ دانھکی ونممع ےہ

     1200    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا٤ًزوب٩ ًلی، ًبس اٟزح٩٤، ارسائی١، اطٌث ب٩ ابیاٟظٌَاء، ابی ًلیة،  :  راوی

٩ًَِ أَ  َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ بٔیهٔ 

٠َِٔهٔ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ھا  ہی رفاتی ذموکرہ ابال رمع

 

عی

فنب یلع، دبع ارلنمح، ارسالیئ، اثعش نب اایباثعشلء، ایب  ،ۃی، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 رفاتی  یسی ےہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 رمعفنب یلع، دبع ارلنمح، ارسالیئ، اثعش نب اایباثعشلء، ایب  ،ۃی، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم ادرھ ادرھ دانھکی ونممع ےہ

     1201    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًبس اٟزح٩٤، ارسائی١، اطٌث ب٩ ابِی اٟظٌَاء، ابی ًلیة، ٣َّسوٚ، ًائظة رضی اہلل ٬٨ًا٤ًزو ب٩ ًلی،  :  راوی

َث ب٩ِٔ أَبٔی ا ٌَ ٩ًَِ أَِط ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َة  ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی  أئ  ََ ٌِ ٟظَّ

 ٩ًَِ  ٕٚ و ٠ٔهٔ  ٣ََِّسُ َِ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ًَائَٔظَة 

ھا  ہی رفاتی ذموکرہ ابال  یسی رفاتی 

 

عی

رمعف نب یلع، دبع ارلنمح، ارسالیئ، اثعش نب ایب ااثعشلء، ایب  ،ۃی، رسمفؼ، اعہشئ ریض اہلل 

 ےہ۔

  :  رافی

 

 

ھا  رمعف نب یلع، دبع ارلنمح، ارسالیئ، اثعش نب اب

 

عی

 ااثعشلء، ایب  ،ۃی، رسمفؼ، اعۃشئ ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم ادرھ ادرھ دانھکی ونممع ےہ

     1202    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء ب٩ ہَل٢، ٣ٌافی ب٩ س٠امی٪، ٗاس٥ و اب٩ ٩ٌ٣، ا٤ًع، ٤ًارة، ابوًلیہ :  راوی

أس٥ُ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ افَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌَ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ ب٩ِٔ هََٔل٢ٕ  ٌَ ِٟ ٩ِ  أَِخبََر٧َا هََٔل٢ُ ب٩ُِ ا ًَ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٩ٕ ٌِ َوهَُو اب٩ُِ ٣َ

ِیَلاُ٪  ََلةٔ اِختََٔلْض یَِدَت٠ُٔشهُ اٟظَّ اَت فٔی اٟؼَّ َٔ ٔ ِٟت ًَائَٔظُة إٔ٪َّ أَل َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ٔ ٤ًَُاَرَة  ََلة   ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

اوبہیطع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی ریض الہؽ نب االعلء نب الہؽ، اعمیف نب امیلسؿ، اقمس ف انب نعم، اشمع، امعرة، 

ھا  ےن رفناای امنز ںیم ادرھ ادرھ دانھکی اطیشؿ اک اکچ انیل ےہ احتل امنز ںیم۔

 

عی

 اہلل 

 الہؽ نب االعلء نب الہؽ، اعمیف نب امیلسؿ، اقمس ف انب نعم، اشمع، امعرة، اوبہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز ںیم ادرھ ادرھ دےنھکی یک ااجزت

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ںیم ادرھ ادرھ دےنھکی یک ااجزت

     1203    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ابوزبير، جابز :  راوی

ا٢َ اِطَتکَی َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ َّهُ  ٕ أ٧َ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ََٓؼ٠َِّی٨َا أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل

 ِٟ َٓا ٍُ ا٨َّٟاَض َتِٜبٔيَرُه  ِّرُ يُِش٤ٔ َٜب ُ أًْس َوأَبُو بََِکٕ ی َٗ ََٓؼ٠َِّی٨َا ََٔؼََلتٔهٔ َوَرائَُه َوهَُو  ِس٧َا  ٌَ َ٘ َٓ ِی٨َا  َٟ ٔ أََطاَر إ َٓ آ٧َا َٗٔیا٣ّا  َِٟی٨َا ََفَ ٔ َت إ َٔ َت

ًَلَی ٠٣ُُوٛٔه٥ِٔ َوه٥ُِ  و٣ُوَ٪  ُ٘ ٔ َي َٓارَٔض َواٟزُّو٦  ١َ ٌِ ٔ ٠ُوَ٪ ٓ ٌَ ِٔ ََ ا  ّٔ ٔ ٨ُِت٥ِ آن ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َٗ  ٥َ ا َس٠َّ َّ٤٠ََٓ وّزا  ٌُ وا ُٗ ٠ُوا ائَِت٤ُّ ٌَ ِٔ ََ ََل  َٓ وْز  ٌُ ُٗ  

وّزا ٌُ ُٗ وا  ََٓؼ٠ُّ أًّسا  َٗ َّی  ََٓؼ٠ُّوا َٗٔیا٣ّا َوإِٔ٪ َػل ائ٤ّٔا  َٗ َّی  ت٥ُِٜٔ إِٔ٪ َػل  بٔأَئ٤َّٔ

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رامر زپ ےئگ وت مہ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وہ رک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب وہےئ ےھت افر اوبرکب ریبکت یک آفاز وک ںیمہ انسای رکےت یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک ڑھکے 

ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہری اجبن داھکی )احتل امنز ںیم یہ( وت مہ ولگ ڑھکے ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ادا یک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےن ااشرہ رفناای مہ ولگ ھٹیب ےئگ۔ ےھٹیب ےھٹیب

السؾ ریھپا وت رفناای مت اس فتق کلم افرس ف رفؾ ےک ولوگں ےسیج اکؾ ااجنؾ دے رےہ ےھت فہ اےنپ ابداشوہں ےک اسےنم ڑھکے 

ومں یک اابتع رکف ارگ فہ ڑھکے وہ رک امنز زپںیھ وت مت یھب ڑھکے وہ افر رےتہ ںیہ افر اؿ ےک ابداشہ ےھٹیب رےتہ ںیہ ااسی ہن رکف ہکلب انا

 ارگ فہ ھٹیب رک امنز ادا رکںی وت مت یھب ھٹیب رک امنز ادا رکف۔

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 امنز ںیم ادرھ ادرھ دےنھکی یک ااجزت

     1204    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار حشين ب٩ رحیث، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ًبساہلل ب٩ سٌیس، ابوہ٨س، ثورب٩ زیس، ًَک٣ة، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔیٕس ب٩ُِ أَبٔی ه٨ِٕٔس أَِخبََر٧َا أَبُو  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ إر ا ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس ٤ًََّ

ُٔٔت  ٥َ َی٠َِت ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ُه  ٩ًَِ ًَِٔکٔ َ٘ فٔی َػََلتٔهٔ َی٤ٔی٨ّا َؤط٤َاَّل َوََل َی٠ِؤی ٨ًُُ

 ٔ َٕ َهِهزٔه  َخ٠ِ

، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

اوبامعر نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، دبعاہلل نب دیعس، اوب ،د، وثرنب زدی، مرکمة

اجبن دےتھکی ےھت نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ رگدؿ ےھچیپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احتل امنز ںیم داںیئ افر ابںیئ 

 یک اجبن ہن ریھپےت ےھت۔

، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

 اوبامعر نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، دبعاہلل نب دیعس، اوب ،د، وثرنب زدی، مرکمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احبتل امنز اسپن افر وھچب لتق رک ڈاانل درتس ےہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل امنز اسپن افر وھچب لتق رک ڈاانل درتس ےہ

     1205    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زریٍ، ٤ٌ٣ز، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ؿ٤ؼ٥ ب٩ جوض، ابوہزیزہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪ و یزیس اب٩ :  راوی

 ٔ َ َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٍٕ َیاَ٪ َوَیزٔیُس َوهَُو اب٩ُِ ُزَریِ ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا  ٥ٔ ب٩ِٔ َجِوٕض  ـَ ٩ًَِ َؿ٤ِ  ٕ ير



 

 

ا٢َ أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ٔ  هَُزیَِزَة  ََلة ِت١ٔ اِْلَِسَوَزی٩ِٔ فٔی اٟؼَّ َ٘ ٔ  َ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

، نب وجس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

مم

 

م

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ ف سیدی انب زرعی، رمعم، ییحی نب اوبریثک، 

 ےنل اک مکح رفناای ےہ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک احتل ںیم اسپن افر وھچب ےک نار ڈا

، نب وجس، اوبرہریہ :  رافی

مم

 

م

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ ف سیدی انب زرعی، رمعم، ییحی نب اوبریثک، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افر وھچب لتق رک ڈاانل درتس ےہ احبتل امنز اسپن

     1206    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، س٠امی٪ ب٩ زاؤز، ابوزاؤز، ہظا٦، اب٩ ابوًبساہلل، ٤ٌ٣ز، یحٌی، ؿ٤ـ٥، ابوہزیزہ :  راوی

 ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَِبسٔ اہللٔ  ث٨ََا هَٔظا٦ْ َوهَُو اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ب٩ُِ َزاُوَز أَبُو َزاُوَز 

ِت١ٔ اِْلَِسوَ  َ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز َٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هُزَیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٥ٕ ـَ ٩ًَِ َؿ٤ِ ٔ َیِحٌَی  ََلة  َزی٩ِٔ فٔی اٟؼَّ

،، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی  دمحم

 

مم

 

م

نب راعف، امیلسؿ نب داؤد، اوبداؤد، اشہؾ، انب اوبدبع اہلل، رمعم، ییحی، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک احتل ںیم اسپن افر وھچب ےک نار ڈاےنل اک مکح رفناای ےہ۔

،، اوبرہریہ دمحم نب راعف، امیلسؿ نب داؤد، اوبداؤد، اشہؾ، :  رافی

 

مم

 

م

 انب اوبدبعاہلل، رمعم، ییحی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 احبتل امنز اسپن افر وھچب لتق رک ڈاانل درتس ےہ

     1207    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًا٣ز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير، ٤ًزوب٩ س٠ی١٤ ابوٗتازہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ   ٩ًَِ  ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  َْ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی أَِخبََر٧َا  َتاَزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی 

َها ٌَ َٓ ا٦َ َر َٗ َها َوإَٔذا  ٌَ إَٔذا َسَحَس َوَؿ َٓ ِّی َوهَُو َحا١ْ٣ٔ أ٣َُا٣ََة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ُيَؼل  اہللُ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضح

 

عی

ل اوباتقدہ ریض اہلل 
 م
سلی

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ہبیتق، ناکل، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رمعفنب 

فآہل فملس اینپ ونایس وک وج ہک رضحت زبنی یک اصازبادی ںیھت اؿ وک احبتل امنز ااھٹےئ وہےئ ےھت افر سج فتق آپ دجسہ رفناےت 

 وت اس وک اٹہ دےتی ےھت افر سج فتق ڑھکے وہےت وت اس وک ااھٹ ےتیل ےھت۔

ھا  ہبیتق، ناکل، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، :  رافی

 

عی

ل اوباتقدہ ریض اہلل 
 م
سلی

 رمعفنب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل امنز اسپن افر وھچب لتق رک ڈاانل درتس ےہ

     1208    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ٤ًَا٪ ب٩ ابوس٠امی٪، ًا٣ز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير، ٤ًزو ب٩ س٠ی٥، ابوٗتازہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٪َ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُس٠َامِیَ َِ ًُ ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٔ  أَِخبََر٧َا  ٤ِز ًَ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر و ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیُؤ٦ُّ ا٨َّٟاَض َوهَُو َحا١ْ٣ٔ أ٣َُا٣ََة ب٨َِٔت أَبٔی  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ َتاَزَة  َٗ ٍَ َٛ إَٔذا َر َٓ ًَأَ٘ٔهٔ  ًَلَی  أؾ  ٌَ ِٟ ا

ًَاَزَها ٔ أَ َْ ٩ِ٣ٔ ُسحُوزٔه إَٔذا ََفَ َٓ َها  ٌَ  َوَؿ



 

 

ایفسؿ، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رمعف نب میلس، اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہبیتق، 

ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں یک اناتم رفناےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اناہم تنب 

وہےئ ےھت اےنپ ابمرک اکدنوھں رپ افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع رفناےت ےھت وت اھٹب دےتی اوبااعلص وک ااھٹےئ 

 ےھت رھپ سج فتق دجسہ ےس رفاتغ وہیت وت ااھٹ ےتیل ےھت۔

 ہبیتق، ایفسؿ، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رمعف نب میلس، اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم دنچ دقؾ ےلبق یک رطػ انلچ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ںیم دنچ دقؾ ےلبق یک رطػ انلچ

     1209    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، حات٥ ب٩ ورزا٪، بزز ب٩ س٨ا٪، ابواٌَٟلء، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا اسحاٚ :  راوی

 ِٟ ث٨ََا بُزِزُ ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ َوِرَزاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ًَ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ََلٔئ  ٌَ ٩ِ

ِّی  ٥َ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟباَب َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َتِحُت ا ِٔ َِٟت اِسَت ا َٗ ٨ًََِها  ِِٟ٘ٔب٠َةٔ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ًَلَی ا َِٟباُب  ا َوا ًّ َتَلوُّ

ٔلَی ٣َُؼَلَّ  ٍَ إ َِٟباَب ث٥َُّ َرَج َتَح ا َٔ َٓ  ٔ ٩ًَِ َيَشارٔه ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔهٔ أَِو  ی  َِ ٤َ  هُ َٓ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 

عی

ااحسؼ نب اربامیہ، احمت نب فرداؿ، ربد نب انسؿ، اوباالعلء، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

درفازہ ولھکاای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق امنز لفن ںیم وغشمؽ ےھت افر درفازہ ہلبق یک اجبن اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 افر درفازہ وھکال رھپ امنز ادا رفناےن ےگل فملس داںیئ

 

 اجبن ای ابںیئ اجبن لچ دی 

ھا   :  رافی

 

عی

 ااحسؼ نب اربامیہ، احمت نب فرداؿ، ربد نب انسؿ، اوباالعلء، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز یک احتل ںیم دکتس دےنی ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم دکتس دےنی ےس قلعتم

     1210    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًہٗتیبہ و ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ َٟهُ  ُى  ِٔ َّی َوا٠َّٟ ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ُٗتَِیَبُة َو٣َُح٤َّ َّی  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیِزََة  َس٤َ٠ََة 

 ُٙ ٔٔی ِؼ َجا٢ٔ َواٟتَّ ِشِٔیُح ٟرٔلِّ ا٢َ اٟتَّ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ٔ  اہللُ  ََلة َّی فٔی اٟؼَّ ى ََ ٤ُ ِٟ  ٨٠َِّٟٔشأئ َزاَز اب٩ُِ ا

ہبیتق ف دمحم نب ینثم، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اک وکیئ فاہعق شیپ آاجےئ وت رمدفں وک انہک اراشد رفناای رمدفں ےک فاےطس حیبست ےہ افر وخانیت ےئلیک دکتس ےہ ینعی امنز ںیم یسک مسق

 اچےیہ افر وخانیت وک حیبست یک اجبےئ دکتس دانی اچےیہ۔

 ہبیتق ف دمحم نب ینثم، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم دکتس دےنی ےس قلعتم

     1211    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب و ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔیُس بِ  ا٢َ أَِخبََرنٔی َس َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٔب َوأَبُو َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤َُِٟشیَّ ٩ُ ا

َّی  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ا أَبَا هَُزیَِزَة َي ٌَ َُّه٤َا َس٤ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ًَ ُٙ ب٩ُِ  ٔٔی ِؼ َجا٢ٔ َواٟتَّ ِشِٔیُح ٟرٔلِّ ٥َ اٟتَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 ٨٠َِّٟٔشائٔ 

دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

  ینعی ںیہک افر وخانیت ےک فاےطس دکتس دانی ےہ۔رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رمدفں ےک فاےطس حیبست ےہ

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احبتل امنز احبسؿ اہلل انہک

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   باب

 احبتل امنز احبسؿ اہلل انہک

     1212    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٓـی١ ب٩ ًیاق، ا٤ًع، سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، س٠امی٪ ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبُة  ًَِبُس اہللٔأَِخبََر٧َا  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٤ًَِٔع ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َ ٩ًَِ اِْل ِی١ُ ب٩ُِ ًَٔیإق  ـَ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ُٙ ٨٠َِّٟٔشائٔ اِْل ٔٔی ِؼ َجا٢ٔ َواٟتَّ ِشِٔیُح ٟرٔلِّ  ٥َ اٟتَّ

ہبیتق، لیضف نب ایعض، اشمع، وسدی نب رصن، دبع اہلل، امیلسؿ اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 ےک فاےطس دکتس دانی ےہ۔روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رمدفں ےک فاےطس حیبست ےہ افر وخانیت 



 

 

 ہبیتق، لیضف نب ایعض، اشمع، وسدی نب رصن، دبعاہلل، امیلسؿ اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل امنز احبسؿ اہلل انہک

     1213    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیس اہلل ب٩ سٌیس، یحٌی ب٩ سٌیس، ًوٖ، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هُ  ْس  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٌٔیٕس َحسَّ َّی اہللُ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزیَِزَة 

ُٙ ٨٠َِّٟٔشائٔ  ٔٔی ِؼ َجا٢ٔ َواٟتَّ ِشِٔیُح ٟرٔلِّ ا٢َ اٟتَّ َٗ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

 دیعس، ییحی نب دیعس، وعػ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس ہی رفاتی ذموکرہ ابال ومضمؿ یک رطح ےہ۔دیبع اہلل نب 

 دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، وعػ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز یک احتل ںیم اکنھکران

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم اکنھکران

     1214    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٣ِيرة، حارث اٌٟکلی، ابوزرًة ب٩ ٤ًزوب٩ جزیز، ًبساہلل ب٩ ٧طی، ًلی٣ح٤س  :  راوی



 

 

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر کِلٔیِّ  ٌُ ِٟ َِٟحارٔٔث ا ٩ًَِ ا  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ٩ًَِ ا ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ  ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز َة ب٩ِٔ 

ًَبِ  ث٨ََا  ٔ َحسَّ ًَْة آتٔیهٔ ٓ ٥َ َسا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ لٔی ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ َٓإَٔذا أََتِیُتُه ُس اہللٔ ب٩ُِ ٧َُطٓیٕ  یَها 

ُّا أَذَٔ٪ لٔی ارٔ َٓ َٓت٨ََِح٨ََح َزَخ٠ُِت َوإِٔ٪ َوَجِستُُه  ِّی   اِسَتأَِذ٧ُِت إِٔ٪ َوَجِستُُه ُيَؼل

 نب رمعفنب رجری، دبعاہلل نب یجن، یلع، ےن رفناای ہک ریما اکی فتق رقمر اھت ہک ںیم دمحم نب 

 

، رجری، ریغمة، احرث ایلکعل، اوبزرعة

 

دقامة

اس فتق دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا رکات اھت افر ںیم سج فتق احرض دختم وہات وت ےلہپ ااجزت احلص 

 فآہل فملس اس فتق امنز ںیم وغشمؽ وہےت وت رفنا دےتی افر ںیم ادنر دالخ وہ اجات افر ارگ افرغ وہےت وت رکات۔ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع

 ااجزت اطعء رفنا دےتی۔

 نب رمعفنب رجری، دبعاہلل نب یجن، یلع :  رافی

 

، رجری، ریغمة، احرث ایلکعل، اوبزرعة

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم اکنھکران

     1215    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حارث اٌٟکلی، اب٩ ٧طی٣ح٤س ب٩ ًِیس، اب٩ ًیاغ، ٣ِيرة،  :  راوی

 ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٧ کِلٔیِّ  ٌُ ِٟ َِٟحارٔٔث ا ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٣ُِٔيَرَة  ًَیَّإغ  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًَُِِیٕس  ًَلٔیٌّ کَاَ٪ لٔی ٩ِ٣ٔ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َطٓیٕ 

٥َ ٣َِسَخََلٔ٪ ٣َِسَخ١ْ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُُِٜت إَٔذا َزَخ٠ُِت بٔا٠َِّٟی١ٔ َت٨َِح٨ََح لٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ  بٔا٠َِّٟی١ٔ َو٣َِسَخ١ْ بٔا٨ََّٟهارٔ 

دمحم نب دیبع، انب ایعش، ریغمة، احرث ایلکعل، انب یجن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن رفناای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

رقمر ےھت اکی وترات اک فتق دفرسے دؿ اک فتق وت سج فتق یھب فآہل فملس یک دختم ںیم احرضی ےک فاےطس ریمے دف فتق 

 رات ںیم دالخ وہات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکسن دای رکےت ےھت۔



 

 

 دمحم نب دیبع، انب ایعش، ریغمة، احرث ایلکعل، انب یجن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز یک احتل ںیم اکنھکران

     1216    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، ابواسا٣ة، رشجی١ يٌىی اب٩ ٣سرک، ًبساہلل ب٩ ٧طی، ًلی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ىٔی اب٩َِ ٣ُِسرٕٔک أَِخبََر٧َا  ٌِ ِحِٔی١ُ َي ثَىٔی رُشَ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ًَِبُس  ا ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ

 َّ َْٟة ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ًَلٔیٌّ کَا٧َِت لٔی ٨ِ٣َز ا٢َ لٔی  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٙٔ اہللٔ ب٩ُِ ٧َُطٓیٕ  ٔ َِٟدََلئ ٥ِ َت٩ُِٜ ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ ا َٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ٔلَی أَهِلٔی َو  ُِٓت إ إِٔ٪ َت٨َِح٨ََح اِنََرَ َٓ ََ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  ٠َِی ًَ ََل٦ُ  ُٗو٢ُ اٟشَّ َ أ َٓ ٨ُُِٜت آتٔیهٔ ک١َُّ َسَْحٕ  ٠َِیهٔ َٓ ًَ  إَٔلَّ َزَخ٠ُِت 

، رشلیج

 

 ینعی انب دمرک، دبعاہلل نب یجن، یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ اقمس نب زرکای نب دانیر، اوبااسمة

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ریما اکی ااسی درہج اھت ہک وج یسک دفرسے وک ہن اھت۔ ںیم رہ رفز حبص ےک فتق دختم ادقس 

اکنھکر دےتی وت ںیم اےنپ اکمؿ فاسپ آاجات فرہن  ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملسںیم احرض وہا رکات اھت افر االسلؾ مکیلع ای یبن اہلل اتہک اھت 

 ادنر دالخ وہ اجات۔

، رشلیج ینعی انب دمرک، دبعاہلل نب یجن، یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 اقمس نب زرکای نب دانیر، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک دفراؿ رفےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 امنز ےک دفراؿ رفےن ےس قلعتم

     1217    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 (واٟس )حرضت ًبساہلل ب٩ خبرسویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ثابت ا٨ِٟانی، ٣ْطٖ، ےن اپ٨ے  :  راوی

 ٩ًَِ ٨َُِِٟانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  از ٩ًَِ َح٤َّ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕٖ ٣َُْطِّ

 ٔ ِّی َوٟ ٥َ َوهَُو يَُؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ىٔی یَِبکٔیَػل ٌِ ٤ِٟٔزَِج١ٔ َي ٔ ا أَزٔیز َٛ  َحِوٓٔهٔ أَزٔیزْ 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، امحدنب ہملس، باتب اانبلین، رطمػ، ےن اےنپ فادل )رضحت دبعاہلل نب ربخ( ےس رفاتی لقن یک ےہ ہک ںیم 

ز ںیم وغشمؽ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق امن

 فآہل فملس ےک ابمرک ہنیس ےس اس رطح یک آفاز وسحمس وہ ریہ یھت ہک سج رطح یک آفاز ےلکت )اہڈنی( ںیم ےس آیت ےہ۔

 (وسدی نب رصن، دبعاہلل، امحدنب ہملس، باتب اانبلین، رطمػ، ےن اےنپ فادل )رضحت دبعاہلل نب ربخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احبتل امنز اطیشؿ رپ تنعل رکےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل امنز اطیشؿ رپ تنعل رکےن ےس قلعتم

     1218    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ربیٌة ب٩ یزیس، ابوازریص خوَلنی، ابوزرزا ء :  راوی

 ًَ ُة ب٩ُِ َیزٔیَس  ٌَ ثَىٔی َربٔی ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیََة ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َِٟدِوََلنٔیِّ ٩ِ أَبٔی إِٔزرٔیَص أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا

و٢ُ أًَُوذُ  ُ٘ ٨َاُه َي ٌِ َش٤ٔ َٓ ِّی  ٥َ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِرَزأئ  ََ ٩ًَِ أَبٔی اٟسَّ ُ٨ ٌَ ِٟ ا٢َ أَ َٗ ََ ث٥َُّ  بٔاہللٔ ٨ِ٣ٔ



 

 

 َٓ َّهُ یَت٨ََاَو٢ُ َطِیّئا  أ٧َ َٛ َََشَم یََسُه  ٨َةٔ اہللٔ ثَََلثّا َو ٌِ ٔ ب٠َٔ ََلة و٢ُ فٔی اٟؼَّ ُ٘ ََ ٨َاَک  ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ََلةٔ  َْ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ا ََفَ َّ٤٠َ

ًَُسوَّ اہللٔ إٔب٠ِٔیَص َجاَئ َٔٔظ  ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ َََشِلَت یََسَک  ََ َوَرأَی٨َِاَک  ٔ ِب١َ َذٟ َٗ وُُٟه  ُ٘ ََ  ََ ٌِ ٥ِ َنِش٤َ َٟ ٔ َطِیّئا  ٠َُه ف ٌَ ی َهإب ٩ِ٣ٔ ٧َإر َٟٔیِح

٥ِ٠َ َيِشَتأَِٔخِ ثَََل  َٓ ٨َٔة اہللٔ  ٌِ ََ ب٠َٔ ُ٨ ٌَ ِٟ ٠ُُِٗت أَ ََ ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ  ٠ُِت أًَُوذُ بٔاہللٔ ٨ِ٣ٔ ُ٘ َٓ َث ٣َزَّإت ث٥َُّ أََرِزُت أَِ٪ آُخَذُه َوِجهٔی 

ُب بٔهٔ  ٌَ ا بَٔها َی٠ِ ّ٘ َ٪ َْلَِػَبَح ٣ُوَث ًَِوةُ أَخٔی٨َا ُس٠َامِیَ ِوََل َز َٟ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  َواہللٔ  َِٟساُ٪ أَه١ِٔ ا ٔ  و

 نب سیدی، اوبادرسی وخالین، اوبدرداء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

 ن عة
دمحم نب ہملس، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، رب

ںیم ھجت ےس دخا یک فآہل فملس امنز ادا رفناےن ےک فاےطس ڑھکے وہےئ۔ مہ ےن انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک 

سج رطہقی  انپہ نااتگن وہں رھپ اراشد رفناای ہک ںیم ھجت رپ دخا یک تنعل اتجیھب وہں ہی ہلمج نیت رمہبت اراشد رفناای افر اانپ اہھت الیھپای ہک

 فآہل فملس! مہ ےس ہک یسک زیچ وک ڑکپےت ںیہ سپ سج فتق امنز ےس رفاتغ وہیئگ وت مہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےک دفراؿ اس رطہقی ےس ےتہک وہےئ انس ےہ افر مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

ے اہھت الیھپےت وہےئ یھب داھکی ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخا اک دنمش وعلمؿ اطیشؿ اکی آگ اک ہلعش ےل رک ریم

دخا یک انپہ نااتگن وہں ہی ہلمج نیت رمہبت اراشد رفناای رھپ ںیم ےن اہک ہک ںیم  ہنم ںیم اگلےن ےک فاےطس آای اھت ۔ ںیم ےن اہک ہک ںیم ھجت ےس

امیلسؿ  ھجت رپ تنعل اتجیھب وہں دخایک۔ اس فتق یھب فہ ےھچیپ یک اجبن ںیہن اٹہ وت ںیم ےن اچاہ ہک اس وک ڑکپ ولں نکیل دخا یک مسق! ارگ

 یک داع اک ھجم وک ایخؽ ہن راتہ وت ںیم اس وک ابدنھ اتیل رھپ حبص وک دمہنی ےک ڑلےک اس ےس ےتلیھک۔

 نب سیدی، اوبادرسی وخالین، اوبدردا ء :  رافی

 

 ن عة
 دمحم نب ہملس، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ امنز وگتفگ رکےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ امنز وگتفگ رکےن ےس قلعتم

     1219    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 َٛيرب٩ ًِیس، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس٠َ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َٔيرُ ب٩ُِ ًَُِِیٕس  َٛ ا٦َ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٤ََة أَ٪َّ أَبَا هَُزیَِزَة 

ا٢َ  َ٘ َٓ ُه  ٌَ ٨َ٤ُِٗا ٣َ ٔ َو ََلة ٔلَی اٟؼَّ ٥َ إ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ّسا َوََل َتزَِح٥ِ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ا٠َُّٟه٥َّ اِرَح٤ِىٔی َو٣َُح٤َّ ََلة ابٔیٌّ َوهَُو فٔی اٟؼَّ أَِْعَ

زَِت  ِس َتَححَّ َ٘ َٟ ابٔیِّ  ِْعَ
ا٢َ ِْٟٔلَ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َس٠َّ َّ٤٠َ َٓ ٨َا أََحّسا  ٌَ َّ َوجَ ٣َ ًَز ا یُزٔیُس َرِح٤ََة اہللٔ  ٌّ  ١َّ َوأس

ریثکنب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز 

ںیم وغشمؽ وہےئگ ہک مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ےئلیک ڑھکے وہےئگ ےھت۔ اکی اگؤں اک رانہ فاال صخش احرض 

 )سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم وغشمؽ ےھت( ہک اے دخا ھجم رپ رتمح رفنا افر رضحت دمحم وہا اس ےن رعض ایک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رتمح انزؽ رفنا افر یسک دفرسے رپ رتمح ہن رفنا سپ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا 

 ڑبی تمعن یک دقر مک رک دی۔وت اس اگؤں فاےل ےس رفناای ہک مت ےن 

 ریثکنب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ امنز وگتفگ رکےن ےس قلعتم

     1220    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ زہزی، سٔیا٪، احٔوہ، زہزی، سٌیس، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزُّهِزٔیُّ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٌٔیْس  ا٢َ أَِخبََرنٔی َس َٗ ُوُه ٩َ٣ٔ اٟزُّهِزٔیِّ  َٔ ا٢َ أَِح

ّسا  ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ اِرَح٤ِىٔی َو٣َُح٤َّ َٗ َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ٤َِِٟشحَٔس  ابٔیاا َزَخ١َ ا ا٢َ َرُسو٢ُ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ أَِْعَ َ٘ َٓ ٨َا أََحّسا  ٌَ َوََل َتزَِح٥ِ ٣َ

َّی اہللُ  ااہللٔ َػل ٌّ زَِت َوأس ِس َتَححَّ َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ   



 

 

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی، ایفسؿ، اہظفح، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہیت اک رےنہ 

ہلل ہیلع فآہل فملس رپ رمح رفنا افر ہن رمح رفنا فاال صخش دجسم ںیم احرض وہا افر دف رتعک ادا رک ےک ےنہک اگل ہک اے دخا ھجم رپ افر دمحم یلص ا

امہرے اسھت یسک رپ یھب افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البہبش مت ےن اکی یلھک وہیئ ابت وک )ینعی 

 رتمح دخافدنی وک( گنت رک دای۔

 زرہی، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی، ایفسؿ، اہظفح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ امنز وگتفگ رکےن ےس قلعتم

     1221    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ہَل٢ ب٩ ابو٣ی٤و٧ہ، ًلاء ب٩ يشار، ٣ٌاویہ ب٩  :  راوی

 ح٥ٜ س٠یم

ثَىٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ُِ أَ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٕ َٔير َٛ بٔی 

٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٠َیٔمِّ  ٥َٜٔ اٟشَّ َِٟح اؤَیَة ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًََلاُئ ب٩ُِ َيَشإر  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّا َحسٔیُث هََٔل٢ٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َِی٤ُو٧ََة   َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ

ٔ َوإٔ٪َّ رَٔجاَّل ٨٣َّٔا  َحاَئ اہللُ بٔاِْلِٔسََل٦ َٓ ٕة  ِهٕس بَٔحاه٠ٔٔیَّ َُّه٥ِ ًَ ٧ ََل َيُؼسَّ َٓ ا٢َ َذاَک َطِیْئ یَحُٔسو٧َُه فٔی ُػُسورٔه٥ِٔ  َٗ َّرُوَ٪  َیَتَلي

 َ ا٢َ ک َٗ وَ٪  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َورَٔجا٢ْ ٨٣َّٔا یَُدلُّ َٗ ََل َتأِتُوه٥ُِ  َٓ ا٢َ  َٗ اَ٪  اَ٪ ٧َٔيیٌّ ٩ِ٣ٔ اِْل٧ََِِٔیأئ َیُدمُّ َورَٔجا٢ْ ٨٣َّٔا َیأِتُوَ٪ اِلُٜهَّ

٩ِ٤َ َو  ًََلَص َٓ ََلةٔ إٔذِ  ٥َ فٔی اٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َوبَِی٨َا أ٧ََا ٣َ َٗ ََٓذاَک  هُ  َٙ َخلُّ َٓ ٠ُِت  ا ُ٘ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا

َیاُه ٣َا َل٥ُِٜ  ٠ُِت َوا ثُک١َِ أ٣ُِّ ُ٘ َٓ ِو٦ُ بٔأَََِؼارٔه٥ِٔ  َ٘ ِٟ ىٔی ا َٗ َحسَّ َٓ ََ اہللُ  ًَلَی  َیزَِح٤ُ ِو٦ُ بٔأَیِٔسیه٥ِٔ  َ٘ ِٟ َب ا رَضَ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَیَّ  َت٨ُِوزُوَ٪ إ

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا اِنََرَ َّ٤٠ََٓ َٜتُّ  ٜٔىِّی َس ُِّٜتونٔی َل ا َرأَیُِتُه٥ِ يَُش َّ٤٠َ َٓ َِٓداذٔه٥ِٔ  ِّی هَُو ٣َا  أَ َبٔی َوأُم ًَانٔی بٔأ َوَس٥ََّ٠ َز

 َٛ بَىٔی َوََل  ا٢َ إٔ٪َّ َػََلَت٨َا هَذٔ ََرَ َٗ ٠امّٔی ٨ِ٣ُٔه  ٌِ ََ َسُه أَِحَش٩َ  ٌِ ََ ِب٠َُه َوََل  َٗ ٤ِّّ٠ا  ٌَ ٔ ََل َيِؼ٠ُُح ٓٔیَها َهَزنٔی َوََل َسبَّىٔی ٣َا َرأَیُِت ٣ُ ه



 

 

 َّ ا٢َ ث٥َُّ اك َٗ آٔ٪  ُِِٟقِ ِٜبٔيرُ َوتََٔلَوةُ ا ِشِٔیُح َواٟتَّ ٤ََّا هَُو اٟتَّ ٦ٔ ا٨َّٟأض إ٧ٔ ًَاَها َجارَٔیْة لٔی فٔی َٗٔب١ٔ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ لََکَ ٔلَی ٨َُُِی٤َٕة لٔی َتزِ ُت إ ٌِ ٠َ

ٕ َوأ٧ََا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی آَز٦َ  ِس َذَهَب ٨ِ٣َٔها ََٔظاة َٗ ئَِب  َوَجِسُت اٟذِّ َٓ ُت  ٌِ ٠ََّ ِّی اك ٔن ا٧ٔیَّةٔ َوإ َِٟحوَّ ُٔوَ٪ أُحُٕس َوا ٤َا َیأَِس َٛ  ُٕ  آَس

ُِٓت  َُِٜٜتَها َػَّّٜة ث٥َُّ اِنََرَ َؼ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ ُ٘ َٓ ًَلَیَّ   ََ ٔ ٥َ َذٟ وَّ ٌَ َٓ أَِخبَرِتُهُ  َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََل إ َٓ أَ

 َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز ٥َ أَی٩َِ اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ اِزًَُها  َٗ َها  ُ٘ ٔ ًِت َِٟت أَ ا َٗ ٩ِ٤َ أ٧ََا  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َأئ  َِٟت فٔی اٟشَّ ا

َها ِ٘ ٔ ًِت ا َٓ ََّها ٣ُِؤ٨َ٣ْٔة  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   أ٧ََِت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اتی ےہ ہک ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب ویفس، افزایع، ییحی نب اوبریثک، الہؽ نب اوبومیمہن، اطعء نب اسیر، اعمفہی نب مکح یملس ےس رف

ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں اک زناہن اجتیلہ اک زناہن یھب سگرا ےہ اس ےک دعب دخفدندقفس ےن االسؾ 

 انزؽ رفناای افر امہرے ںیم ےس ھچک ولگ دبافیل )ینعی ربا وگشؿ( ےتیل ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ہی اؿ ےک بلق یک

احتل ےہ وت ربا وگشؿ انیل یسک اکؾ ےس اؿ وک ہن عنم رکے۔ رھپ ںیم ےن اہک ہک امہرے ںیم ےس ھچک ولگ وجنیم ولوگں ےک اپس اجےت 

ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ رہسگ وجنیم ولوگں ےک اپس ہن اجؤ۔ رھپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 

فملس امہرے ںیم ےس ضعب ولگ ریکلںی چنیھک ےتیل ںیہ ینعی زنیم ےک افرپ ای یسک اکذغ فریغہ رپ النئ چنیھک ےتیل ںیہ آدنئہ اہلل ہیلع فآہل 

یک ابت االطع دےنی ےئلیک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اکی ربمغیپ رضحات اءایبء ںیم ےس ریکلںی اچنیھک رکےت ےھت 

رسی ہیلع االسلؾ ای رضحت دااینؽ ہیلع االسلؾ ےھت افر ملع رلم اؿ یک ااجید ےہ( اب سج صخش یک ریکلںی اؿ یک )فہ ربمغیپ رضحت اد

ریکل  یسی وہں وت درتس ےہ افر ےنھکیس یک اجنگشئ ےہ نکیل ولعمؾ ںیہن ہک فہ ریکلںی اؿ یک ریکل  یسی ںیہ ای ںیہن؟ رضحت اعمفہی ےن 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ راہ۔ امنز یک احتل ںیم ہک اس دفراؿ اکی صخش وک احتل امنز ںیم رفناای ہک رھپ ںیم روسؽ رکمی یلص ا

ُ اہک وت اس رپ ولگ ھجم وک وغر ےس دےنھکی گل ےئگ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ریمی فادل
َ
 اّلّ
َ
َمُک
ھ

ْ
ر ہ کنیھچ آیئگ۔ ںیم ےن امنز ےک دفراؿ ي َ

ےئ مت ولگ ھجم وک سک فہج ےس وغر ےس دھکی رےہ وہ( ہی ابت نس رک ولوگں ےن اےنپ ھجم رپ رفےئ )بلطم ہی ےہ ہک ریما ااقتنؽ وہاج

اےنپ اہھت راونں رپ نارے ھجم وک ایخؽ وہا ہک ھجم وک اخومش رےنہ وک رفنا رےہ ںیہ۔ اس فہج ےس ںیم اخومش راہ۔ سج فتق روسؽ 

ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک البای۔ رھپ ریمے فادلنی آپ یلص اہلل  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےس رفاتغ وہیئگ وت آپ یلص اہلل

 ےن وکیئ ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت ھجم وک نارا افر ہن ھجم وک ڈاٹن ڈٹپ یک افر ہن یہ ھجم وک ربا اہک۔ ںیم

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رتہب ںیہن  میلعت دےنی فاال آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لبق ای آپ یلص

داھکی۔ میلعت دےنی ےک وحاےل ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای امنز یک احتل ںیم مہ ولوگں وک یسک مسق یک وکیئ 

التفت رقآؿ رکمی ےہ۔ رضحت اعمفہی ےن رفناای رھپ ںیم اینپ ابت ولوگں وک ںیہن رکان اچےیہ۔ امنز ںیم وت حیبست ےہ ای ریبکت ےہ ای 



 

 

 رکبویں ںیم الچ ایگ ہک سج وک ریمی ابدنی رچاای رکیت یھت ادح اہپڑ افر وجاہین )ہی اکی اگؤں اک انؾ ےہ وج ہک ادح انیم اہپڑ ےک زندکی

اؿ ںیم ےس اکی رکبی وک ےل ایگ ےہ رھپ آرخ اکر ںیم دمہنی ونمرہ ےس اجبن امشؽ فاعق ےہ( اس یک اجبن ایگ وت ںیم ےن داھکی ہک ڑیھبای 

آدیم اھت سج رطہقی ےس دفرسے ااسنونں وک ہصغ آات ےہ ھجم وک یھب ہصغ آات ےہ۔ ںیم ےن اس وک اکی ہکم نارا رھپ ںیم روسؽ رکمی 

 ابت )ابدنی اک ناران( ھجم وک تہب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک افر ہی

ےن زایدہ انوگار سگرا ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس وک آزاد ہن رکدفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ملس ےن اس ےس درایتف ایک افر اراشد رفناای اس وک الب الؤ )نان ہچ ںیم الب رک ےل آای اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

رعض ایک ہک دخافدن دقفس سک ہگج ےہ؟ اس ابدنی ےن وجاب دای آامسؿ رپ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی وعرت 

 اصبح اامیؿ ےہ مت اس وک آزاد رک دف۔

 ء نب اسیر، اعمفہی نب مکح یملسااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب ویفس، افزایع، ییحی نب اوبریثک، الہؽ نب اوبومیمہن، اطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ امنز وگتفگ رکےن ےس قلعتم

     1222    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یحٌی ب٩ سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ ابوخاٟس، حارث ب٩ طِی١، ابو٤ًزو اٟظیبانی، زیسب٩ ار٥ٗ :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َِٟحارُٔث أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ ب٩ُِ َٗ

 ٔ ََلة ا٢َ کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ یُک٥ُِّ٠َ َػاحَٔبُه فٔی اٟؼَّ َٗ  ٥َ َٗ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِر ِیَبانٔیِّ  ٤ًَِزٕو اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔی  ًَِهسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ُطَِِی١ٕ  ًَلَی  َِٟحاَجةٔ   بٔا

ًَلَی  ٔ اِْلیَُة َحآُٔووا  َِٟت َهٔذه َّی ٧َزَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َحً َّی اہللُ  أ٣ُٔز٧َِا َػل َٓ ا٧ٔتٔيَن  َٗ ُٗو٣ُوا ِهَّلِل  ُِٟوِسَلی َو ٔ ا ََلة ٠ََوأت َواٟؼَّ اٟؼَّ

ُٜؤت   بٔاٟشُّ

، اوبرمعف اابیشلین، زدینب ارمق ےس رفاتی ےہ ہک ےلہپ رہ اکی 
 
 

 

اامسلیع نب دوعسد، ییحی نب دیعس، اامسلیع نب اوباخدل، احرث نب ش



 

 

 ایک رکات اھت۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم سپ سج آدیم اےنپ ےنلم فاےل صخش ےس احتل امنز ںیم وگتفگ

فتق ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ ینعی امنزفں یک افحتظ رکف افر درایمؿ فایل امنز یک افر مت ولگ اہلل اعتیل ےک وضحر اہلل ےک ےئل 

 رےنہ اک۔ڑھکے روہ اخومیش ےک اسھت نان ہچ اس دؿ ےس مہ ولوگں وک مکح وہا اخومش 

، اوبرمعف اابیشلین، زدینب ارمق :  رافی
 
 

 

 اامسلیع نب دوعسد، ییحی نب دیعس، اامسلیع نب اوباخدل، احرث نب ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رکےن ےس قلعتم دفراؿ امنز وگتفگ

     1223    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًار، اب٩ ابو٨ُیة و اس٤ہ، یحٌی ب٩ ًبسا٠٤َٟ و ٗاس٥ ب٩ یزیسجزمی، سٔیا٪، زبيرب٩ ًسی،  :  راوی

 ک٠َو٦، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز

ًَِبسٔ اہللٔ  ُس ب٩ُِ  َِٟحزِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ أس٥ُ ب٩ُِ یَزٔیَس ا َ٘ ِٟ َٔ َوا ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا َة َواِس٤ُُه یَِحٌَی ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٨َُٔیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ مٔیُّ ب٩ِٔ 

 َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ وزٕ َوَهَذا َحٔسیُث ا ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ َُو٦ٕ  ٩ًَِ ک٠ُِ ًَٔسٓیٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّبَيِر َیاَ٪  ِٔ َّی اہللُ ٩ًَِ ُس ٨ُِت آتٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُٛ ا٢َ 

 َٓ ِّی  ٠َِیهٔ َوهَُو ُيَؼل ًَ ٤ُِت  َش٠َّ َٓ أََتِیُتُه  َٓ ًَلَیَّ  يَرُزُّ  َٓ ٠َِیهٔ  ًَ أَُس٥ُِّ٠  َٓ ِّی  ٥َ َوهَُو ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ِو٦ٔ ًَ َ٘ ِٟ ٔلَی ا ٥َ أََطاَر إ ا َس٠َّ َّ٤٠َ َٓ ًَلَیَّ  ٥ِ٠َ َیزُزَّ 

 َّ ًَز ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َ٘ و٣ُوا  َٓ ُ٘ ََ ََلةٔ أَِ٪ ََل َتک٤َُّ٠َوا إَٔلَّ بٔٔذَِکٔ اہللٔ َو٣َا ی٨ََِبغٔی َل٥ُِٜ َوأَِ٪  ىٔی أَِحَسَث فٔی اٟؼَّ ٌِ ا٧ٔتٔيَن َوَج١َّ َي َٗ  ِهَّلِل 

 ف اہمس، ییحی نب دبعاکلمل ف اقمس نب سیدیرجیم، ایفسؿ، زریبنب دعی، وثلکؾ، دبع

 

ی ة

 

ی

 

اہلل نب دوعسد دمحم نب دبعاہلل نب امعر، انب اوبع

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا رکات اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس وجاب اطع رفناای رکےت ےھت نان ہچ ںیم اکی رمہبت دختم ادقس ںیم السؾ رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق امنز 

ؽ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب اطع ںیہن رفناای۔ سج فتق السؾ ریھپا وت ولوگں یک اجبن ااشرہ ایک افر ںیم وغشم

رسی اراشد رفناای ہک دخافدن دقفس ےن احتل امنز ںیم این مکح دای ہک مت ولگ ہن وگتفگ رکف رگم دخا وک اید رکف افر مت وک ںیہن انمبس ےہ دف



 

 

 فر مت ڑھکے روہ دخا ےک اسےنم اخومیش ےک اسھت ای رفنارادداری ےک اسھت۔وکیئ وگتفگ رکان ا

 ف اہمس، ییحی نب دبعاکلمل ف اقمس نب سیدیرجیم، ایفسؿ، زریبنب دعی، وثلکؾ، دبعاہلل نب  :  رافی

 

ی ة

 

ی

 

دمحم نب دبعاہلل نب امعر، انب اوبع

 دوعسد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ امنز وگتفگ رکےن ےس قلعتم

     1224    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين ب٩ رحیث، سٔیا٪، ًاػ٥، ابووائ١، اب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ أَِخبََر٧َا ا ٨َّا نَُش٥ُِّ٠ 

ِٟحَ  س٨َ٣ِٔا ٩ِ٣ٔ أَِرٔق ا َٗ َّی  ََل٦َ َحً ٠َِی٨َا اٟشَّ ًَ يَرُزُّ  َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  أََخَذنٔی ٣َا رَقَُب َػل َٓ ًَلَیَّ  ٥ِ٠َ یَزُزَّ  َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َش٤َِّ٠ُت  َٓ َبَظةٔ 

َّ َوَج١َّ یُِحٔسُث ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔهٔ ٣َا َيَظاُئ َو  ًَز ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ  َٗ ََلَة  َضی اٟؼَّ َٗ َّی إَٔذا  َح٠َِشُت َحً َٓ َس  ٌُ ََ ِس أَِحَسَث ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔهٔ أَِ٪ َو٣َا  َٗ َّهُ  إ٧ٔ

 ٥َ ٔ  ََل یَُتک٠ََّ ََلة  فٔی اٟؼَّ

ہیلع فآہل فملس وک امنز نیسح نب رحثی، ایفسؿ، اعا ، اوبفالئ، انب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ںیم السؾ ایک رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وجاب دای رکےت ےھت مہ ولگ سج فتق کلم ہشبح ےس فاسپ آےئ وت آپ یلص 

)ینعی مسق اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب ںیہن دای۔ ھجم وک اےنپ اپس افر افہلص یک رکف القح وہیئ۔ 

مسق ےک رپاےن افر ےئن ےئن ایخالت آےت ےئگ( افر اس اک اوسفس وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک فہج ےس وجاب ںیہن 

انعتئ رفناای؟سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت اراشد رفناای دخافدن دقفس سج فتق اچےتہ ںیہ این 

 ےتکس ںیہ۔ اب اس ےن ہی مکح دای ےہ ہک دفراؿ امنز وگتفگ ہن یک اجےئ۔رفناؿ اجری رفنا 



 

 

 نیسح نب رحثی، ایفسؿ، اعا ، اوبفالئ، انب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر درایمؿ ںیم فہ دعقہ ےن رکےوج صخش دف راعکت ادا رک ےک وھبؽ رک ڑھکا وہاجےئ اف

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش دف راعکت ادا رک ےک وھبؽ رک ڑھکا وہاجےئ افر درایمؿ ںیم فہ دعقہ ےن رکے

     1225    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اْعد، ًبساہلل اب٩ بحی٨ةٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤  :  راوی

ِبٔس اہللٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٔد  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلَِْعَ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٨ََٟا أَِخبََر٧َا  َّی  ا٢َ َػل َٗ ب٩ِٔ بَُحِی٨ََة 

ا َٗ َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٥َ َر ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّرَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ب َٛ ِش٠ٔی٤َُه  ََ َضی َػََلَتُه َو٧ََوز٧َِا  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُه  ٌَ ا٦َ ا٨َّٟاُض ٣َ َ٘ َٓ ٥ِ٠َ َیِح٠ِٔص  َٓ  ٦َ

ِش٠ٔی٥ٔ ث٥َُّ َس٥ََّ٠  ِب١َ اٟتَّ َٗ َشَحَس َسِحَسَتئِن َوهَُو َجأْٟص  َٓ 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 

ة

 

 ی
حی
ی 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبیتق نب دیعس، ناکل، انب اہشب، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل انب 

امنز زپاھیئ وت دف رتعک ادا رک ےک ڑھکے وہےئگ۔ درایمؿ اک دعقہ ںیہن ایک ولگ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے 

پ یلص وہےئگ۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئگ وت مہ ولگ السؾ ےک ااظتنر ںیم رےہ ہک اس دفراؿ آ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت زپیھ افر دف دجسے رفناےئ ےھٹیب ےھٹیب السؾ ےس لبق رھپ السؾ ریھپا۔

  :  رافی

 

ة

 

 ی
حی
ی 

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، انب اہشب، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وج صخش دف راعکت ادا رک ےک وھبؽ رک ڑھکا وہاجےئ افر درایمؿ ںیم فہ دعقہ ےن رکے

     1226    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز، ًبساہلل اب٩ بحی٨ة :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ هُز٣ُِزَ   ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  أَِخبََر٧َا  اہللٔ اب٩ِٔ بَُحِی٨ََة 

ِب١َ ااہللٔ َػ  َٗ َشَحَس َسِحَسَتئِن َوهَُو َجأْٟص  َٓ ٠ًََِیهٔ ُج٠ُوْض  ََلةٔ َو ا٦َ فٔی اٟؼَّ َٗ َُّه  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِش٠ٔی٥ٔ ل  ٟتَّ

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم

 

ة

 

 ی
حی
ی 

 ہبیتق، ثیل، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب رہزم، دبعاہلل انب 

ڑھکے وہ ےئگ افر اکی دعقہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر اھت )بلطم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایمؿ اک 

 دعقہ ںیہن رفناای( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ رفناای ےھٹیب ےھٹیب السؾ ےک ریھپےن ےس لبق۔

 ہبیتق، ثیل، ییحی نب دیعس، دبعا :  رافی

 

ة

 

 ی
حی
ی 

 رلنمح نب رہزم، دبعاہلل انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج صخش ےن دف رتعک ادا رک ےک وھبؽ رک السؾ ریھپ دای افر وگتفگ یھب رکیل وت اب فہ صخش ایک رکے؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 صخش ےن دف رتعک ادا رک ےک وھبؽ رک السؾ ریھپ دای افر وگتفگ یھب رکیل وت اب فہ صخش ایک رکے؟سج 

     1227    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣شٌسة، یزیس، اب٩ زریٍ، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

َٗ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس َوهَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ا٢َ أَبُو ٣َِش

ا٢َ أَبُو هَُزیِ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٔیِّ  ٌَ ِٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔحَسی َػََلتَِی ا ًَ َّی اہللُ  َّی ب٨َٔا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّی ب٨َٔا هَُزیَِزَة َػل ََٓؼل ا٢َ  َٗ ٜٔىِّی َنٔشیُت  َزَة َوَل



 

 

بَ  ـِ َُ َّهُ  أ٧َ َٛ ٠َِیَها  ًَ  ٔ ا٢َ بَٔیٔسه َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  زُوَؿٕة فٔی ا ٌِ ٔلَی َخَظَبٕة ٣َ َٙ إ َٓا٧َِل٠َ َتئِن ث٥َُّ َس٥ََّ٠  ٌَ ِٛ ًَاُ٪ ٩ِ٣ٔ َر َ َجِت اَّٟسَّ اُ٪ َوََخَ

ََلةُ  ِت اٟؼَّ َُٗٔرَ اُٟوا  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  ٔ َرُج١ْ فٔی أَبَِوأب ا ِو٦ َ٘ ِٟ ََٓهابَاُه أَِ٪ یُک٤َِّ٠َاُه َوفٔی ا ٨ًَُِه٤َا  ٔ أَبُو بََِکٕ َو٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ  ِو٦ َ٘ ِٟ َوفٔی ا

 ٥َِٟ ا٢َ  َٗ ََلةُ  ِت اٟؼَّ َُٗٔرَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََنٔشیَت أ٦َِ  َ٘ َٓ َِٟیَسی٩ِٔ  ا٢َ کَاَ٪ ُيَشیمَّ َذا ا َٗ َٟ  یََسیِهٔ كُو٢ْ  ََلةُ أ٧ََِص َو ََرِ اٟؼَّ ِ٘ َُ  ٥ِ

َّرَ  ب َٛ ُه ث٥َُّ َس٥ََّ٠ ث٥َُّ  َٛ َّٟٔذی کَاَ٪ َتَز َّی ا ََٓؼل َحاَئ  َٓ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ َِٟیَسی٩ِٔ  ا٢َ ذُو ا َٗ ٤َا  َٛ ا٢َ أَ َٗ ا٢َ َو ١ََِ ُسُحوزٔهٔ أَِو أَكَِو٢َ َٗ َشَحَس ٣ٔ َٓ  

 ١َ َِ ََّر ث٥َُّ َسَحَس ٣ٔ ب َٛ ََّر ث٥َُّ  ب َٛ ٍَ َرأَِسُه َو َٓ َّرَ ث٥َُّ َر ب َٛ ٍَ َرأَِسهُ ث٥َُّ  َٓ ٔ أَِو أَكَِو٢َ ث٥َُّ َر  ُسُحوزٔه

دیمحۃ نب دعسمة، سیدی، انب زرعی، انب وعؿ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

( وت دف راعکت ادا رک ےک السؾ ریھپا رھپ آپ یلص اہلل ےن امنز رہظ افر امنز رصع ادا رفنایئ۔ )رضحت اوبرہریہ ےن رفناای ہک ںیم وھبؽ ایگ

ہیلع فآہل فملس اکی ڑکلی یک اجبن رشتفی ےل ےئگ وج ہک دجسم ںیم یگل وہیئ یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ دتس 

 ےک درفازے ےس ابرہ لکن ابمرک اس رپ راھک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق ہصغ ںیم ےھت افر دلجی اجےن فاےل ولگ دجسم

ےئگ۔ ولوگں ےن ایبؿ ایک ہک وہ اتکس ےہ ہک امنز یک رتعک ںیم یمک فاعق وہیئگ ےہ ینعی اچر رتعک ےک دبےل دف رتعک یہ ابیق رہ یئگ۔ 

 ےکس اس فتق ولوگں ںیم رضحت اوبرکب افر رضحت رمع وموجد ےھت فہ یھب ڈر ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک ںیہن ہہک

اس فہج ےس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہصغ ےک اعمل ںیم دھک رےہ ےھت افر اکی آدیم ااسی اھت ہک سج ےک دفونں اہھت ےبمل ےبمل 

 فآہل ےھت۔ اس وک ذفادیلنی )ینعی ےبمل اہھت فاال( اہک رکےت ےھت اس ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ یلص اہلل ہیلع

فملس وھبؽ ےئگ ںیہ ای امنز مک وہیئگ ےہ؟ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایک ایس رطہقی ےس وہا ےہ ہک سج رطح ےس 

ذفادیلنی ےتہک ںیہ؟ ولوگں ےن رعض ایک یج اہں! ایس رطح ےس وہا ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےئ )یلصم یک اجبن( افر سج دقر امنز ابیق رہ یئگ یھت اس وک ادا رفناای رھپ السؾ ریھپا رھپ ریبکت رفنایئ افر دجسہ رفناای فملس رھپ رشتفی ال

ھچک ومعمیل دجسہ ےک ربارب ای اس ےس ھچک زایدہ وطلی دجسہ رفناای رھپ ریبکت رفنایئ اس ےک دعب دجسہ رفناای ومعمیل دجسہ ےک رباربای اس ےس 

 اھٹای افر ریبکت  یہ۔مک رھپ رس ا

 دمحم نب دعسمة، سیدی، انب زرعی، انب وعؿ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 السؾ ریھپ دای افر وگتفگ یھب رکیل وت اب فہ صخش ایک رکے؟ سج صخش ےن دف رتعک ادا رک ےک وھبؽ رک

     1228    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ

ََل  ِت اٟؼَّ َُٗٔرَ َِٟیَسی٩ِٔ أَ ُه ذُو ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٖ ٩ِ٣ٔ اث٨ََِتئِن  ٥َ اِنََرَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   ةُ أ٦َِ َنٔشیَت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاُض َن َ٘ َٓ َِٟیَسی٩ِٔ  َٚ ذُو ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أََػَس ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ٔ أَِو أَكَِو٢َ  ١ََِ ُسُحوزٔه َشَحَس ٣ٔ َٓ ََّر  ب َٛ َّی اث٨ََِتئِن ث٥َُّ َس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ٍَ ََٓؼل َٓ ٔ أَِو أَكَِو٢َ ث٥َُّ َر ١ََِ ُسُحوزٔه ٍَ َرأَِسهُ ث٥َُّ َسَحَس ٣ٔ َٓ  ث٥َُّ َر

دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، اویب، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف 

ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ایک امنز ںیم فیفخت رتعک ادا رفنا رک رفاتغ رفنایئ )وبہج وھبؽ ےک( وت ذفادیلنی 

وہیئگ ےہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھبؽ ےئگ ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس رفناای ایک ذفادیلنی درتس ہہک 

رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر دف راعکت رےہ ںیہ؟ ولوگں ےن رعض ایک یج اہں! ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! 

رس ااھٹای  ادا رفناںیئ رھپ السؾ ریھپا رھپ ریبکت رفنایئ افر اکی دجسہ رفناای ومعمیل دجسہ ےک ربارب ای اس ےس ھچک زایدہ وطلی دجسہ رفناای۔ رھپ

 ہ ایک رھپ رس ااھٹای۔رھپ دجسہ رفناای ومعمیل دجسہ ےک ربارب ای اس ےس ھچک زایدہ وطلی دجس

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، اویب، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ؾ ریھپ دای افر وگتفگ یھب رکیل وت اب فہ صخش ایک رکے؟سج صخش ےن دف رتعک ادا رک ےک وھبؽ رک الس

     1229    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، زاؤزب٩ حؼين، ابوسٔیا٪، اب٩ ابواح٤س، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ُِٟحَؼئِن  ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ ا  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّی أَِخبََر٧َا  و٢ُ َػل ُ٘ ُت أَبَا هَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّهُ  َیاَ٪ ٣َِولَی اب٩ِٔ أَبٔی أَِح٤ََس أ٧َ ِٔ أَبٔی ُس

َِٟیَسی٩ِٔ  ا٦َ ذُو ا َ٘ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ ٥َ فٔی َر َش٠َّ َٓ َِرٔ  ٌَ ِٟ ٥َ َػََلَة ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََلةُ یَ َٟ ِت اٟؼَّ َُٗٔرَ ا٢َ أَ َ٘ ا َرُسو٢َ َٓ

 ََ ِس کَاَ٪  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ  ََ ٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ک١ُُّ َذٟ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َب١َ اہللٔ أ٦َِ َنٔشیَت  ِٗ َ أ َٓ ََ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٔ ُف َذٟ ٌِ

ا٢َ أََػ  َ٘ َٓ ًَلَی ا٨َّٟأض   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ  أََت٥َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َ٘ َٓ َِٟیَسی٩ِٔ  َٚ ذُو ا َس

ِش٠ٔی٥ٔ  َس اٟتَّ ٌِ ََ ََلةٔ ث٥َُّ َسَحَس َسِحَسَتئِن َوهَُو َجأْٟص  ٥َ ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ  َوَس٠َّ

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ہبیتق، ناکل، داؤدنب نیصح، اوبایفسؿ، انب اوبادمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ 

! رصع زپاھیئ وت دف رتعک ادا رفنا رکالسؾ ریھپ دای۔ اس رپ ذفادیلنی ڑھکے وہےئگ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےہ؟ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک امنز ںیم فیفخت وہیئگ ےہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ںیم وھبؽ وہیئگ

ےن اراشد رفناای ایسی وکیئ ابت ںیہن ےہ۔ رضحت ذفادیلنی ےن رفناای وکیئ ابت رضفر شیپ آیئ ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہہک رےہ ںیہ؟ ولوگں ےن رعض  فملس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ولوگں یک اجبن وتمہج وہےئگ افر درایتف ایک ہک ذفادیلنی چس

 ایک یج اہں۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہیقب امنز لمکم رفنایئ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے

 رفناےئ السؾ ےک دعب۔

 ہبیتق، ناکل، داؤدنب نیصح، اوبایفسؿ، انب اوبادمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج صخش ےن دف رتعک ادا رک ےک وھبؽ رک السؾ ریھپ دای افر وگتفگ یھب رکیل وت اب فہ صخش ایک رکے؟

     1230    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ًِیساہلل، بہزب٩ اسس، طٌبہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ٔس ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُ ب٩ُِ أََسٕس  ث٨ََا بَِهز ا٢َ َحسَّ َٗ ُ٪ ب٩ُِ ًَُِِیٔس اہللٔ  َُّه أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٍَ أَبَا َس٤َ٠ََة إٔبَِزاهٔی٥َ أ٧َ َس٤ٔ

َتئِن  ٌَ ِٛ ٔ َر ِهز َّی َػََلَة اٟوُّ ٥َ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُث  ََلةُ  یَُحسِّ ِت اٟؼَّ َُٗٔرَ اُٟوا  َ٘ َٓ  ٥َ ث٥َُّ َس٠َّ

٥َ ث٥َُّ َسَحَس َسِحَستَ  َتئِن ث٥َُّ َس٠َّ ٌَ ِٛ َّی َر ا٦َ َوَػل َ٘  ئِن َٓ

امیلسؿ نب دیبع اہلل، زہبنب ادس، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن امنز رہظ یک دف رتعک ادا رفنایئ۔ رھپ السؾ ریھپا ولوگں ےن رعض ایک ہک ایک امنز ںیم وکیئ یسک مسق یک یمک فاعق وہیئگ ےہ؟ آپ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر دف رتعک ادا رفنایئ۔ رھپ السؾ ریھپا رھپ دف دجسے رفناےئ۔ یلص

 امیلسؿ نب دیبعاہلل، زہبنب ادس، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج صخش ےن دف رتعک ادا رک ےک وھبؽ رک السؾ ریھپ دای افر وگتفگ یھب رکیل وت اب فہ صخش ایک رکے؟

     1231    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوا٧ص، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہًیسی ب٩ ح٤از، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحِیب، ٤ًزا٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی أ٧ََٕص  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ازٕ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ َح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة 

َّی  ٥َ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ئِن  َٟ ٤َا ُه ذُو اٟظِّ َٛ أَِزَر َٓ  َٖ َتئِن ث٥َُّ اِنََرَ ٌَ ِٛ ٥َ فٔی َر َش٠َّ َٓ َیِو٣ّا 

 َٗ  ِّٙ َِٟح ََ بٔا ََ ٌَ ََ َّٟٔذی  ا٢َ بَلَی َوا َٗ ٥َِٟ أ٧ََِص  ََلةُ َو ِؽ اٟؼَّ َ٘ ٥َِٟ ت٨ُِ ا٢َ  َ٘ َٓ ََلةُ أ٦َِ َنٔشیَت  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أَنَُ٘ٔؼِت اٟؼَّ َػل

َتئِن  ٌَ ِٛ َّی بٔا٨َّٟأض َر ََٓؼل  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ َِٟیَسی٩ِٔ  َٚ ذُو ا  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أََػَس

یسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رمعاؿ نب اوباسن، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 رفنایئ افر دف رتعک ادا رفنا رک السؾ ریھپا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لچ زپے وت ذفادیلنی فآہل فملس ےن اکی رفز امنز یک اناتم



 

 

ہیلع احرض وہےئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! امنز ںیم ایک یسک مسق یک وکیئ یمک فاعق وہیئگ ےہ ای آپ یلص اہلل 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہن وت امنز ںیم یسک مسق یک وکیئ یمک فاعق وہیئ ےہ افر ہن یہ ھجم وک وھبؽ فآہل فملس وھبؽ ےئگ ںیہ؟ آپ یلص ا

وہیئ ےہ وت ذفادیلنی ےن رفناای رضفر اکی ابت شیپ آیئ ےہ اس ذات یک مسق ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچس روسؽ 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس درایتف رفناای ہک ذفادیلنی چس ہہک رےہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انب رک اجیھب ےہ۔ 

 ںیہ۔

 یسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رمعاؿ نب اوباسن، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج صخش ےن دف رتعک ادا رک ےک وھبؽ رک السؾ ریھپ دای افر وگتفگ یھب رکیل وت اب فہ صخش ایک رکے؟

     1232    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہہارو٪ ب٩ ٣وسٰی اٟرفوی، ابوؿ٤زة، یو٧ص، اب٩ طہاب،  :  راوی

 ٔ ا٢َ أَِخبََرن َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔی أَبُو َؿ٤َِزَة  ا٢َ َحسَّ َٗ ؤیُّ  ِٟرَفِ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی ا ی أَبُو َس٤َ٠ََة 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔسَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََلةُ أ٦َِ َنٔشیَت یَا َٗ ِت اٟؼَّ َُٗٔرَ َٟئِن أَ ٤َا َٟهُ ذُو اٟظِّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ فٔی َسِحَسَتئِن  َش٠َّ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

ا٦َ َرُسو َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ َِٟیَسی٩ِٔ  َٚ ذُو ا ٥َ أََػَس ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َّی اہللَُرُسو٢َ اہللٔ  ٥َ ٢ُ اہللٔ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  

ََلةَ  أََت٥َّ اٟؼَّ َٓ 

اہرفؿ نب ومٰیس ارفلفی، اوبرمضة، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

وت ذفادیلنی ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل فآہل فملس وک امنز ںیم وھبؽ وہیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک ادا رفنا رک السؾ ریھپا 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! امنز ںیم ایک یسک مسق یک وکیئ یمک فاعق وہیئگ ےہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ھچک وھبؽ وہیئگ؟ رضحت

یج اہں! رھپ روسؽ رکمی یلص  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ایک ذفادیلنی چس ہہک رےہ ںیہ؟ ولوگں ےن رعض ایک



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز لمکم رفنایئ۔

 اہرفؿ نب ومٰیس ارفلفی، اوبرمضة، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج صخش ےن دف رتعک ادا رک ےک وھبؽ رک السؾ ریھپ دای افر وگتفگ یھب رکیل وت اب فہ صخش ایک رکے؟

     1233    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ة، ًبساٟزح٤ا٪ ابوبَک ب٩ س٠امی٪ ب٩ ابی ح٤َة، حرضت ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوأَبٔی بََِکٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

ِهزَ ب٩ِٔ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟوُّ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٤ََة  َِ َ٪ ب٩ِٔ أَبٔی َح َتئِن ُس٠َامِیَ ٌَ ِٛ ٥َ فٔی َر َش٠َّ َٓ َِرَ  ٌَ ِٟ  أَِو ا

ََلةُ أ٦َِ نَ  ٤ًَِزٕو أَنَُ٘ٔؼِت اٟؼَّ َٟئِن اب٩ُِ  ٤َا َٟهُ ذُو اٟظِّ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٖ و٢ُ ذُو َواِنََرَ ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٔشیَت 

َؽ  َ٘ َتئِن َن َتئِن ا٠َّٟ ٌَ ِٛ أََت٥َّ بٔه٥ِٔ اٟزَّ َٓ َٚ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  اُٟوا َػَس َ٘ َٓ َِٟیَسی٩ِٔ   ا

 

 

حی
 ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبۃملس، دبعارلنمح اوبرکب نب امیلسؿ نب ایب 

 

مہ

ؾ ریھپا روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ ای امنز رصع ادا رفنایئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک ادا رفنا رک الس

فاعق وہیئگ ےہ ای آپ یلص اہلل  افر رفاتغ وہیئ افر ذفامشنیل وج ہک رمعف ےک اصبح زادے ےھت اوہنں ےن رفناای ایک امنز ںیم فیفخت

ہیلع فآہل فملس وک وھبؽ وہیئگ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس اراشد رفناای ذفادیلنی ایک ہہک رےہ ںیہ؟ احرضنی ےن 

 ںیئ۔رعض ایک فہ چس رفنا رےہ ںیہ ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر دف راعکت وج مک ںیھت فہ ادا رفنا

 ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 

مہ

 

حی
 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبۃملس، دبعارلامحؿ اوبرکب نب امیلسؿ نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رتعک ادا رک ےک وھبؽ رک السؾ ریھپ دای افر وگتفگ یھب رکیل وت اب فہ صخش ایک رکے؟سج صخش ےن دف 

     1234    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزاؤز، يٌ٘وب، ػاٟح، اب٩ طہاب، ابوبَک ب٩ س٠امی٪ ب٩ ابی ح٤َة :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََة أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  َِ َ٪ ب٩ِٔ أَبٔی َح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب أَ٪َّ أَبَا بََِکٔ ب٩َِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب  ُ٘ ٌِ َي

ُه ذُو اٟظِّ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ َّی اہللُ  ُه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِ َّهُ ب٠ََ َٟئِن أَِخبََرُه أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَهإب  ٤َا َٗ ٧َِحَوُه 

ًَِبٔس  ا٢َ َوأَِخبََر٧ٔیهٔ أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیُس ب٩ُِ ا َِٟدبََر َس ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََرنٔی َهَذا ا اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوأَبُو بََِکٔ ب٩ُِ 

ِبٔس اہللٔ  ًَ َِٟحارٔٔث َوًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ   ب٩ِٔ ا

 ےس رفاتی ےہ اؿ وک ولعمؾ وہا ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

مة

 

حی
اوبداؤد، وقعیب، اصحل، انب اہشب، اوبرکب نب امیلسؿ نب ایب 

 ہیلع فآہل فملس ےن وھبؽ ےس دف رتعک ادا رفناںیئ رھپ ذفامشنیل ےن ایبؿ رفناای۔ ہی دحثی ذموکرہ ابال دحثی  یسی ےہ۔

 اوبداؤد، وقعیب، اص :  رافی

 

مة

 

حی
 حل، انب اہشب، اوبرکب نب امیلسؿ نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحت اوبرہریہ ےس رفاایت اک االتخػ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہس ےک دجسے رفناےئ ای ںیہن؟

 قلعتم ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس  :   ابب

 رضحت اوبرہریہ ےس رفاایت اک االتخػ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہس ےک دجسے رفناےئ ای ںیہن؟

     1235    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس و ابو س٤٠ہ و ابوبَک ب٩ ًبساٟزح٩٤ و اب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب، ٟی :  راوی



 

 

 ابوح٤َة، ابوہزیزہ

 ًُ ٩ًَِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ثَىٔی اب٩ُِ ٔطَهإب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی١ٕ  َ٘

ٌٔیسٕ  ٥َِٟ َيِشحُ  ٩ًَِ َس ا٢َ  َٗ َّهُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أ٧َ ٤ََة  َِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َواب٩ِٔ أَبٔی َح َّی اہللُ َوأَبٔی َس٤َ٠ََة َوأَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ  ِس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َسهُ  ٌِ ََ ََل٦ٔ َوََل  ِب١َ اٟشَّ َٗ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٣َلٕٔذ 

، اوبرہریہ ےس دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش

 

مة

 

حی
، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس ف اوب ہملس ف اوبرکب نب دبعارلنمح ف انب اوب

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رفز )ینعی ذفادیلنی ےن سج فتق ہی اہک ہک ایک امنز ںیم وکیئ یمک 

 ےئگ ںیہ( دجسہ وہس ںیہن رفناےئ۔ ہن وت السؾ ےس لبق افر ہن یہ السؾ ےک دعب۔فاعق وہیئگ ےہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھبؽ 

، اوبرہریہ :  رافی

 

مة

 

حی
 دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس ف اوب ہملس ف اوبرکب نب دبعارلنمح ف انب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوبرہریہ ےس رفاایت اک االتخػ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہس ےک دجسے رفناےئ ای ںیہن؟

     1236    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ ٤ًزو، ًبساہلل ب٩ وہب، ٟیث ب٩ سٌس، یزیس ب٩ ابوحِیب، جٌرفب٩ ربیٌة، ْعاک ب٩ ٤ًزوب٩ سوازب٩ اسوز  :  راوی

 ٣اَٟ، ابوہزیزہ

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوهِٕب  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو  ٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز از ٤ِزُو ب٩ُِ َسوَّ ًَ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا  ٕس  ٌِ أَبٔی  ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  َٕ ٔ أک ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ ْٔعَ َة  ٌَ رَفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ٥َ َسَحَس َیِو٦َ ذٔی َحِٔیٕب  ِیهٔ َوَس٠َّ

 ٔ ََل٦ َس اٟشَّ ٌِ ََ َِٟیَسی٩ِٔ َسِحَسَتئِن   ا

، رعاک نب ناکل، اوبرہریہ، ےن 

 

 ن عة
رمعفنب وسادنب اوسد نب رمعف، دبعاہلل نب فبہ، ثیل نب دعس، سیدی نب اوببیبح، رفعجنب رب



 

 

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح ےس رفاتی لقن رفنایئ۔

، رعاک نب ناکل،  رمعفنب وسادنب اوسد نب رمعف، دبعاہلل نب فبہ، ثیل نب دعس، سیدی نب :  رافی

 

 ن عة
اوببیبح، رفعجنب رب

 اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ناےئ ای ںیہن؟رضحت اوبرہریہ ےس رفاایت اک االتخػ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہس ےک دجسے رف

     1237    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ سوازب٩ اسوز، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ حارث، ٗتازہ، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ  ٔ ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز از ٤ًَِزُو ب٩ُِ َسوَّ ٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ

٠َِٔهٔ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة   ٔسيرٔی٩َ 

ہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رمعفنب وسادنب اوسد، انب فبہ، رمعفنب احرث، اتقدہ، دمحم نب ریسنی، اوبرہری

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ذفادیلنی ےن السؾ ےک دعب دف دجسے ےئک۔

 رمعفنب وسادنب اوسد، انب فبہ، رمعفنب احرث، اتقدہ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوبرہریہ ےس رفاایت اک االتخػ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہس ےک دجسے رفناےئ ای ںیہن؟

     1238    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

٤ًزو ب٩ ٤ًَا٪ ب٩ سٌیس ب٩ َٛيرب٩ زی٨ار، َ٘یة، طٌبہ، اب٩ ًو٪ و خاٟساٟحذاء، اب٩ سيری٩، ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  َٔير َٛ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ِوٕ٪ أَِخبََر٧َا  ًَ ثَىٔی اب٩ُِ  ا٢َ َوَحسَّ َٗ ُة 

َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  اُئ  َِٟحذَّ ِش٠ٔی٥ٔ َوَخأْٟس ا َس اٟتَّ ٌِ ََ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َسَحَس فٔی َوه٤ِٔهٔ 

رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثکنب دانیر، ۃیقب، ہبعش، انب وعؿ ف اخدلاذحلاء، انب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دحثی سگط ے 

 دحثی ےک اطمقب ےہ افر اس اک رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

  نب ریثکنب دانیر، ۃیقب، ہبعش، انب وعؿ ف اخدلاذحلاء، انب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعرمعف نب امثعؿ نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہس ےک دجسے رفناےئ ای ںیہن؟رضحت اوبرہریہ ےس رفاایت اک االتخػ ہک آپ یلص

     1239    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل انؼاری، اطٌث، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، خاٟس، ابوَٗلبة، ابو٣ہ٠ب،  :  راوی

 ٤ًزا٪ ب٩ حؼين

ُس  ا٢َ أَِخ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ًَ ٩ًَِ ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  ُث  ٌَ بََرنٔی أَِط

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪  ٤َُِٟه٠َّٔب  ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٠ًََِیهٔ ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  اب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ََٓشَحَس َسِحَسَتئِن ث٥َُّ َس٥ََّ٠  َشَها  َٓ َّی بٔه٥ِٔ  ٥َ َػل  َوَس٠َّ

، اوببلہم، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ 

 

ة
ی 
دمحم نب ییحی نب دبع اہلل، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، اثعش، دمحم نب ریسنی، اخدل، اوبالق

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک امنز زپاھیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھبؽ ےئگ اس فہج ےس آپ یلص ہک رضحت روس



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ وہس ےک دف دجسے ےئک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا۔

، اوببلہم، رمعاؿ نب نیصحدمحم نب ییحی نب دبعاہلل، دمحم نب دبعاہلل ااصنر :  رافی

 

ة
ی 
 ی، اثعش، دمحم نب ریسنی، اخدل، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےن وہس ےک دجسے رفناےئ ای ںیہن؟رضحت اوبرہریہ ےس رفاایت اک االتخػ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

     1240    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابواطٌث، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، ابوَٗلبة، ابو٣ہ٠ب، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

اُئ  َِٟحذَّ ث٨ََا َخأْٟس ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ ٔث  ٌَ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِط ٤َُِٟه٠َّٔب  ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة 

 َ٘ َٓ َٟهُ  ٔ ََٓسَخ١َ ٨ِ٣َز َِرٔ  ٌَ ِٟ إت ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ثَََلٔث َر ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َس٥ََّ٠ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُٟه َٗ ا٢ُ  َ٘ َِٟیهٔ َرُج١ْ ُي ٔ ا٦َ إ

ا٢َ يَ  َ٘ َٓ  ُٚ بَا ِِٟٔخِ َٓ ا ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ  َٚ ا٢َ أََػَس َ٘ َٓ ّبا َیُحزُّ رَٔزائَُه  ـَ ِِ َد ٣ُ ََِٓخَ ََلةُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َؼِت اٟؼَّ َ٘ ىٔی َن ٌِ ََ َّی ت٠ِٔ َؼل

َة ث٥َُّ َس٥ََّ٠ ث٥َُّ َسَحَس َسِحَسَتِیَها ث٥َُّ َس٥ََّ٠  ٌَ ِٛ  اٟزَّ

، اوببلہم، 

 

ة
ی 
رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اوباثعش، سیدی نب زرعی، اخدل، اوبالق

فملس ےن امنز رصع نیت راعکت ادا رفنا رک السؾ ریھپ دای )وھبؽ یک فہج ےس( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اکمؿ ںیم رشتفی 

! ایک امنز ںیم وکیئ فیفخت رفنا دی یئگ ےہ؟ آپ ےل ےئگ اکی آدیم ہک سج وک ہک رخابؼ ےتہک ےھت اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہصغ ےس ابرہ رشتفی الےئ اینپ اچدر ابمرک وک ےتٹیسھگ وہےئ افر درایتف رفناای ہی اصبح چس ہہک رےہ ںیہ؟ 

وج رتعک ابیق رہ یئگ یھت فہ ادا احصہب رکاؾ ےن رعض ایک یج اہں! ہی ےچس ںیہ۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر 

 رفنایئ رھپ السؾ ریھپا رھپ دف دجسے رفناےئ رھپ السؾ ریھپا۔

، اوببلہم، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 

ة
ی 
 اوباثعش، سیدی نب زرعی، اخدل، اوبالق



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (ز ےک دفراؿ یسک مسق اک کش وہاجےئ؟ )وت ینتک رتعک زپےھ؟سج فتق امن

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 (سج فتق امنز ےک دفراؿ یسک مسق اک کش وہاجےئ؟ )وت ینتک رتعک زپےھ؟

     1241    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ًحَل٪، زیسب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابوسٌیسخسری رضی اہلل ٨ًہ یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، خاٟس، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔیٕ  ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر 

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔیٕس  َ َس َٓإَٔذا اِست َِٟی٘ٔئن  ًَلَی ا َِٟیبِٔن  ََّ َو ّٔ اٟظَّ ٠ُِی٠ِ َٓ ٥ِ فٔی َػََلتٔهٔ  ُٛ ََّ أََحُس ا٢َ إَٔذا َط َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ   ٩َ َ٘ ِی

 َ َّی أ َٟهُ َػََلَتُه َوإِٔ٪ َػل َتا  ٌَ َٔ َّی َخ٤ِّشا َط إِٔ٪ کَاَ٪ َػل َٓ أًْس  َٗ ٠َِیِشُحِس َسِحَسَتئِن َوهَُو  َٓ ٤َا٦ٔ  ِیَلا٪ٔ بٔاٟتَّ ا کَا٧ََتا َتزُِامّٔی ٠ٟٔظَّ ٌّ ََ  ِر

ییحی نب بیبح نب رعیب، اخدل، انب الجعؿ، زدینب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

وہاجےئ وت اس وک اچےیہ  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش وک امنز ںیم یسک مسق اک کش

ہک فہ کش دفر رکے افر سج ولہپ رپ نیقی وہ فہ اایتخر رکے افر سج فتق نیقی احلص وہاجےئ امنز ےک لمکم وہےن اک وت ےھٹیب ےھٹیب دف 

 دجسے رک ےل۔

 ییحی نب بیبح نب رعیب، اخدل، انب الجعؿ، زدینب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 (سج فتق امنز ےک دفراؿ یسک مسق اک کش وہاجےئ؟ )وت ینتک رتعک زپےھ؟



 

 

     1242    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ححين ب٩ ٣َىی، ًبساٌٟزیز، اب٩ ابوس٤٠ہ، زیسب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابوسٌیس خسری :  راوی

ٔ َوهَُو اب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ث٨ََا حَُحيُِن ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  أَبٔی َس٤َ٠ََة  أَِس٥َ٠َ 

٥َِٟ یَِسرٔ  ا٢َ إَٔذا  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ا ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر  ٌّ ََ َّی ثَََلثّا أ٦َِ أَِر ٥ِ َػل ُٛ  أََحُس

ََ َسِحَسَتئِن َوهَُو جَ  ٔ َس ذَٟ ٌِ ََ ّة ث٥َُّ َيِشُحِس  ٌَ ِٛ ٠ُِیَؼ١ِّ َر ا َٓ ٌّ ََ َّی أَِر َٟهُ َػََلَتهُ َوإِٔ٪ َػل َتا  ٌَ َٔ َّی َخ٤ِّشا َط إِٔ٪ کَاَ٪ َػل َٓ أْٟص 

ِیَلا٪ٔ   کَا٧ََتا َتزُِامّٔی ٠ٟٔظَّ

 نب ینثم، دبعازعلسی، انب اوبہملس، زدینب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

ن
 
ح ی
ھ

دمحم نب راعف، 

فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش وک ہی اید ہن رےہ ہک اس صخش ےن امنز یک نیت  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

راعکت زپیھ ںیہ ای اچر راعکت زپیھ ںیہ وت اس وک اچےیہ ہک زمدی اکی رتعک زپےھ افر رھپ ےھٹیب ےھٹیب دف دجسے رکے اب ارگ اس 

فہج ےس فہ رتعک دفاگہن رتعک نب یئگ افر ارگ اس ےن اچر رتعک زپھ یل وت ہی دف صخش ےن اپچن راعکت زپھ یل ںیہ وت اؿ دف دجسفں یک 

 دجسے اطیشؿ ےئلیک روسایئ وہیئ ہک اس ےک اکہبےن ےس یسک مسق اک وکیئ اگبڑ ںیہن وہا ہکلب دخافدن دقفس یک ابعدت وہیئ۔

 نب ینثم، دبعازعلسی، انب اوبہملس، زدینب املس،  :  رافی

 

ن
 
ح ی
ھ

 اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخریدمحم نب راعف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم

     1243    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، ٣ٔـ١ واب٩ ٣ہ٠ہ١، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی



 

 

١ْ َوهَُو  َـّ َٔ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  اب٩ُِ ٣َُه٠َِه١ٕ 

٥ِ فٔی ُٛ ََّ أََحُس ا٢َ إٔذَا َط َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل هُ إ ٌُ َٓ ًَِبٔس اہللٔ َیزِ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ َُّه  ًَ َّٟٔذی َیَزی أ٧َ ٠َِیَتَْحَّ ا َٓ َػََلتٔهٔ 

هُ ث٥َُّ  َٓیُت٤َّٔ َواُب  ٤َا أََرِزُت اٟؼَّ َٛ َف رُحُوٓٔهٔ  ٌِ ََ َِٓه٥ِ  ٥ِ أَ َٟ ىٔی َيِشُحُس َسِحَسَتئِن َو ٌِ  َي

دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم فانب لہلہم، وصنمر، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت 

تق وکیئ صخش امنز ےک دفراؿ کش رکے )ینعی وھبؽ ےس امنز روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفناؿ ابمرک ایبؿ رفناای سج ف

یک رتعک یک دعتاد ںیم کش وہاجےئ( وت فہ وخد وغر رکف رکے ہک اس ےن امنز درتس رطہقی ےس ادا یک ےہ )ای یطلغ یک ےہ( رھپ )یتح 

 االاکمؿ( درتس ولہپ اایتخر رکے افر دف دجسے )وہس ےک( رکےل۔

 آدؾ، لضفم فانب لہلہم، وصنمر، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسددمحم نب راعف، ییحی نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم

     1244    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک ٣ِخمی، وٛیٍ، ٣شٌز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ مٔیُّ  ٤َُِِٟخِّ ٤َُِٟباَرٔک ا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر 

٠َِیَتَْحَّ  َٓ ٥ِ فٔی َػََلتٔهٔ  ُٛ ََّ أََحُس ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َط ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  َس ٣َا ًَ ٌِ ََ  َوَيِشُحِس َسِحَسَتئِن 

 ُ ْ  َيرِفُ

، فعیک، رعسم، وصنمر، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش امنز یک رتعک ںیم کش رکے وت فہ صخش ذعر رکے افر 



 

 

 امنز ےس افرغ وہےن ےک دعب دف دجسے رکے۔

 دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، فعیک، رعسم، وصنمر، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم

     1245    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٣شٌز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ِ٠ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َّی َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا٢َ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘

٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َه١ِ َحَسَث فٔی اٟ ا َس٥ََّ٠  َّ٤٠َ َٓ َؽ  َ٘ َٓزَاَز أَِو َن ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََلةٔ اہللٔ َػل ِو َحَسَث فٔی اٟؼَّ َٟ ا٢َ  َٗ ََلةٔ َطِیْئ  ؼَّ

ٜٔىِّ  وَ َطِیْئ أ٧ََِبأِت٤ُُُٜوُه َوَل ٔلَی اٟؼَّ ََ إ ٔ ی َذٟ ٠َِی٨ُِوزِ أرَِحَ َٓ ََّ فٔی َػََلتٔهٔ  أَی٥ُُِّٜ ٣َا َط َٓ ٤َا َت٨َِشِوَ٪  َٛ ََرَشْ أ٧ََِسی  ٤ََّا أ٧ََا  ٠ِیُت٥َّٔ ی إ٧ٔ َٓ أب 

َِٟیِشحُِس َسِحَسَتئِن   ٠ًََِیهٔ ث٥َُّ ُٟٔیَش٥ِِّ٠ َو

نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسدی نب رصن، دبع اہلل، رعسم، وصنمر، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل 

ےن امنز زپاھیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ںیم ااضہف رفناای ای ھچک یمک رفنا دی۔ رضحات احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک ای 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ وکیئ این مکح انزؽ وہات وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک وکیئ این مکح انزؽ وہا ےہ؟ آپ یلص

ںیم مت ولوگں وک ربخ داتی۔ ویکہکن ریما یہی رفہضی ےہ نکیل رہب احؽ ںیم یھب اکی ااسنؿ وہں افر سج رطہقی ےس اہمترے اسھت وھبؽ 

 ولوگں ںیم ےس امنز ںیم وکیئ صخش یسک مسق ےک وچک یگل وہیئ ےہ ایس رطہقی ےس ریمے اسھت یھب وھبؽ وچک یگل وہیئ ےہ افر مت

کش ںیم التبم وہ اجےئ وت وخاہ وکیئ درتس ابت وہ وت اس وک وغر ف رکف رک ےک اکنےل افر ایس اابتعر ےس امنز وک لمکم رک ےل اس ےک دعب 

 السؾ ریھپے افر دف دجسے رک ےل۔



 

 

 دبعاہلل نب دوعسد وسدی نب رصن، دبعاہلل، رعسم، وصنمر، اربامیہ، ب ہمق، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم

     1246    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ اس٤اًی١ ب٩ س٠امی٪ ٣حاٟسی، ٓـی١ يٌىی اب٩ ًیاق، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ًَ ىٔی اب٩َِ ًَٔیإق  ٌِ ِی١ُ َي ـَ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟحأٟٔسیُّ  َ٪ ا ٌٔی١َ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ  ٩ِ ٨ِ٣َُؼوٕر 

 َ٘ زَاَز ٓٔیَها أَِو َن َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلّة  َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ٨َ٠ُِٗا یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ ه١َِ ًَ  ٥َ ا َس٠َّ َّ٤٠َ َٓ َؽ 

َّٟٔذی َٟهُ ا ٧َا  ََٓذََکِ ا٢َ َو٣َا َذاَک  َٗ ٔ َطِیْئ  ََلة ٔ ث٥َُّ  َحَسَث فٔی اٟؼَّ ِهو َشَحَس َسِحَستَِی اٟشَّ َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة  َب١َ ا ِ٘ َٓاِسَت ىَی رِٔج٠َُه  ََ َٓ  ١َ ٌَ َٓ

ََرَشْ  ٤ََّا أ٧ََا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٔ َطِیْئ َْل٧ََِبأِت٥ُُِٜ بٔهٔ ث٥َُّ  ََلة ِو َحَسَث فٔی اٟؼَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِی٨َا بَٔوِجهٔهٔ  ًَ َب١َ  ِٗ ََّ أَ أَی٥ُُِّٜ َط َٓ ٤َا َت٨َِشِوَ٪  َٛ فٔی   أ٧ََِسی 

 ٔ ِهو َّهُ َػَواْب ث٥َُّ ُيَش٥ِِّ٠ ث٥َُّ َيِشُحِس َسِحَستَِی اٟشَّ َّٟٔذی یََزی أ٧َ ٠َِیَتَْحَّ ا َٓ  َػََلتٔهٔ َطِیّئا 

نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ اجمدلی، لیضف ینعی انب ایعض، وصنمر، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

فآہل فملس ےن امنز زپیھ وت اس ںیم ااضہف ای یمک رفنا دی افر سج فتق السؾ ریھپا وت ولوگں ےن رعض ایک ہک ای  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ایبؿ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک امنز ںیم وکیئ این مکح انزؽ وہا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ےن ایک

ؿ ایک وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ہنم ابمرک ومڑ ایل افر ہلبق یک ایک؟ مہ ےن اہک فیہ ایب

اجبن رہچہ ابمرک رفناای رھپ دف دجسے رفناےئ وج وہس ےک دجسے ےھت۔ رھپ امہری اجبن رہچہ ایک افر اراشد رفناای ہک ارگ امنز ںیم یسک 

وہات وت ںیم مت ولوگں وک التبات نکیل ںیم ااسنؿ وہں افر سج رطہقی ےس مت ولوگں ےک اسھت وھبؽ وچک یگل وہیئ  مسق اک وکیئ این مکح انزؽ

ےہ ںیم یھب وھباتل وہں افر اہمترے ںیم ےس وج صخش کش ںیم التبم وہ اجےئ وت اس وک اچےیہ ہک فہ ایھچ رطح ےس وغر ف رکف رکے ہک 

 ےک دف دجسے رکے۔درتس ایک ےہ؟ رھپ السؾ ریھپے افر وہس 



 

 

 نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ اجمدلی، لیضف ینعی انب ایعض، وصنمر، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتمکش وہاجےن 

     1247    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟسب٩ حارث، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ُتهُ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٌِ ٠َِیهٔ َوَس٤ٔ ًَ أِتُهُ  ٔلَیَّ ٨ِ٣َُؼوْر َورَقَ َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َِٟحارٔٔث  ا

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُث َرُجَّل  بَ یَُحسِّ ِٗ ٔ ث٥َُّ أَ ِهز َّی َػََلَة اٟوُّ ٠َِیه٥ِٔ ٥َ َػل ًَ  ١َ

َب١َ  ِ٘ ىَی رِٔج٠َُه َواِسَت ََ َٓ ٌٔهٔ  أَِخبَرُوُه ََٔؼ٨ٔی َٓ ا٢َ َو٣َا َذاَک  َٗ ٔ َحَسْث  ََلة اُٟوا أََحَسَث فٔی اٟؼَّ َ٘ َٓ َشَحَس بَٔوِجهٔهٔ  َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة   ا

ََرَشْ  ٤ََّا أ٧ََا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٠َِیه٥ِٔ بَٔوِجهٔهٔ  ًَ َب١َ  ِٗ ٥َ ث٥َُّ أَ ِو کَاَ٪ َسِحَسَتئِن ث٥َُّ َس٠َّ َٟ ا٢َ  َٗ ونٔی َو ُ
ََٓذَکِّ إَٔذا َنٔشیُت  َٓ ٤َا َت٨َِشِوَ٪  َٛ أ٧ََِسی 

 ََ ٔ َب َذٟ ٠َِیَتَْحَّ أرَِقَ َٓ ٥ِ فٔی َػََلتٔهٔ  ُٛ ا٢َ إَٔذا أَِوَه٥َ أََحُس َٗ ََلةٔ َحَسْث أ٧ََِبأِت٥ُُِٜ بٔهٔ َو ٠َِیهٔ ث٥َُّ َحَسَث فٔی اٟؼَّ ًَ َوأب ث٥َُّ ٟٔیُت٥َّٔ   ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

 َسِحَسَتئِن  َيِشُحِس 

اامسلیع نب دوعسد، اخدلنب احرث، ہبعش، وصنمر، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 زہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ زپیھ رھپ ولوگں یک اجبن رہچہ ابمرک رفناای۔ اوہنں ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امن

ےن ںیم وکیئ این مکح انزؽ وہا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایک اوہنں ےن ایبؿ رفناای ہک وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ایبؿ رفناای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ابمرک اپؤں ومڑ ایل افر تیب اہلل رشفی یک اجبن رخ رفناای۔ رھپ دف دجسے ےئک 

السؾ ریھپا اس ےک دعب وتمہج وہےئ ولوگں یک اجبن افر رفناای ہک ںیم یھب ااسنؿ وہں افر ںیم یھب ایس رطہقی ےس وھباتل وہں ہک  افر

سج رطہقی ےس مت ولگ وھبےتل وہ۔ سج فتق ںیم وھبؽ اجؤں وت مت ولگ ھجم وک اید دال دف افر اراشد رفناای ہک ارگ امنز ںیم وکیئ یسک مسق 

ات وت ںیم مت وک ربخ داتی افر اراشد رفناای ہک سج فتق مت ولوگں ںیم ےس یسک صخش وک امنز ںیم فمہ ای کش وہ اجےئ وت وج ابت اک این مکح وہ



 

 

 درتس وہ اس وک وخب ایھچ رطح ےس وغر فرکف رک ےل رھپ ایس اسحب ےس امنز لمکم رکے افر دف دجسے رکے۔

 ر، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسداامسلیع نب دوعسد، اخدلنب احرث، ہبعش، وصنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم

     1248    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، طٌبہ، ح٥ٜ، ابووائ١ :  راوی

ُت أَبَا َوائ١ٕٔ يَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِبُس اہللٔ ٩ِ٣َ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ًَ ا٢َ  َٗ و٢ُ  أَِوَه٥َ فٔی ُ٘

ُْ َوهَُو َجأْٟص  َس ٣َا َيرِفُ ٌِ ََ َواَب ث٥َُّ َيِشُحِس َسِحَسَتئِن  ٠َِیَتَْحَّ اٟؼَّ َٓ  َػََلتٔهٔ 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہبعش، مکح، اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن رفناای ہک وج صخش امنز ںیم کش رکے وت 

ح 

ح
صی 

 وہ اس وک وغر رکے رھپ دف دجسے رکے امنز ےس رفاتغ ےک دعب ےھٹیب ےھٹیب۔اس وک اچےیہ ہک وج ابت 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ہبعش، مکح، اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم کش وہاجےن یک

     1249    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٣شٌز، ح٥ٜ، ابووائ١، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 َٜ َِٟح ٩ًَِ ا  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ََّ أَِو أَِوَه٥َ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا٢َ ٩ِ٣َ َط َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ   ٥ٔ

َواَب ث٥َُّ َٟٔیِشحُِس َسِحَسَتئِن  ٠َِیَتَْحَّ اٟؼَّ َٓ 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، رعسم، مکح، اوبفالئ، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ہک وج صخش کش ای فمہ رکے امنز 

 دفراؿ وت اس وک اچےیہ ہک وغر رکے درتس ابت وک رھپ دف دجسے رکے۔ےک 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، رعسم، مکح، اوبفالئ، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم

     1250    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، اب٩ ًو٪، ابزاہی٥ ٧دعی :  راوی

 ٩ًَِ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َواَب ث٥َُّ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ی اٟؼَّ وُٟوَ٪ إَٔذا أَِوَه٥َ یََتَْحَّ ُ٘ ا٢َ کَا٧ُوا َي َٗ إٔبَِزاهٔی٥َ 

 َيِشُحُس َسِحَسَتئِن 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، انب وعؿ، اربامیہ یعخن ےس رفاتی ےہ ہک رضحات احصہب رکاؾ رفناےت ےھت ہک سج فتق یسک صخش وک امنز ےک 

  فہ درتس ابت وسچ ےل رھپ دف دجسے رکے۔دفراؿ فمہ ای کش وہ اجےئ وت اس وک اچےیہ

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، انب وعؿ، اربامیہ یعخن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےس قلعتم کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن

     1251    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، اب٩ جزیخ، ًبساہلل ب٩ ٣شآٍ، ً٘بة ب٩ ٣ح٤س ب٩ حارث، ًبساہلل ب٩ جٌرف :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َبَة ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُشآ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ

ََّ فٔی َػََل  ٥َ ٩ِ٣َ َط ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ رَفٕ  ٌِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َج  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٠َِیِشُحِس َسِحَسَتئِن ا َٓ تٔهٔ 

َس ٣َا يَُش٥ِّ٠ُ  ٌِ ََ 

دی نب رصن، دبع اہلل، انب رججی، دبعاہلل نب اسمعف، ہبقع نب دمحم نب احرث، دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ وس

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق مت ولوگں ںیم ےس یسک صخش وک امنز ےک دفراؿ فمہ ای کش وہ اجےئ وت اس وک 

  ےک دعب دف دجسے رکےل۔اچےیہ ہک فہ السؾ رکےن

 نب دمحم نب احرث، دبعاہلل نب رفعج :  رافی

 

ی ة
 وسدی نب رصن، دبعاہلل، انب رججی، دبعاہلل نب اسمعف، عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم کش وہاجےن

     1252    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ہاط٥، وٟیس، اب٩ جزیخ، ًبساہلل ب٩ ٣شآٍ، ً٘بة ب٩ ٣ح٤س ب٩ اٟحارث، ًبساہلل ب٩ جٌرف :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َُشآ ًَ  ٩ًَِ َِٟؤٟیُس أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ُس ب٩ُِ َهأط٥ٕ أ٧ََِبأ٧ََا ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟحارٔٔث  سٔ ب٩ِٔ ا َبَة ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ِ٘ ًُ



 

 

 َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  رَفٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َج ِش٠ٔی٥ٔ ًَ َس اٟتَّ ٌِ ََ ٠َِیِشُحِس َسِحَسَتئِن  َٓ ََّ فٔی َػََلتٔهٔ   ا٢َ ٩ِ٣َ َط

نب دمحم نب ااحلرث، دبعاہلل نب رفعج اس دحثی اک رتہمج دنمرہج ابال دحثی  ہبقع دمحم نب اہمش، فدیل، انب رججی، دبعاہلل نب اسمعف،

 یک رطح ےہ۔

 دمحم نب اہمش، فدیل، انب رججی، دبعاہلل نب :  رافی

 

ی ہ
 نب دمحم نب ااحلرث، دبعاہلل نب رفعج  اسمعف، عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم

     1253    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ححاد، اب٩ جزیخ، ًبساہلل ب٩ ٣شآٍ، ٣ؼٌب ب٩ طیبة، ً٘بہ ب٩ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 اٟحارث، ًبساہلل ب٩ جٌرف

ًَِبُس اہللٔ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ َب ب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ٍٕ أَ٪َّ ٣ُِؼ ٔ  ب٩ُِ ٣َُشآ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٔس ب٩ِٔ ا َبَة ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ِ٘ ًُ ٩ًَِ ََّ فٔی َطِیَبَة أَِخبََرُه  ا٢َ ٩ِ٣َ َط َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  رَفٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َج

َس ٣َا ُيَش٥ِّ٠ُ  ٌِ ََ ٠َِیِشُحِس َسِحَسَتئِن  َٓ  َػََلتٔهٔ 

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اجحج، انب رججی، دبعاہلل نب اسمعف، بعصم نب ہبیش، ہبقع نب دمحم نب ااحلرث، دبعاہلل نب رفعج اس

 دحثی اک رتہمج یھب دنمرہج ابال دحثی اسیج ےہ۔

 دمحم نب الیعمس نب اربامیہ، اجحج، انب رججی، دبعاہلل نب اسمعف، بعصم نب ۃبیش، ہبقع نب دمحم نب ااحلرث، دبعاہلل نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم

     1254    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد و روح، اب٩ ًبازة، اب٩ جزیخ، ًبساہلل ب٩ ٣شآٍ، ٣ؼٌب ب٩ طیبة، ً٘بة ب٩ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 حارث، ًبساہلل ب٩ جٌرف

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد َوَرِوْح هَُو اب٩ُِ ًَُباَزَة  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٍٕ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُشآ ِخبََرنٔی 

سٔ  َبَة ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ِ٘ ًُ ٩ًَِ َب ب٩َِ َطِیَبَة أَِخبََرُه  ٌَ ٥َ  ٣ُِؼ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  رَفٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َج  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ب٩ِٔ ا

ا٢َ َرِوْح َوهَُو َجأْٟص  َٗ َس ٣َا يَُش٥ُِّ٠ َو ٌِ ََ ا٢َ َححَّاْد  َٗ ٠َِیِشُحِس َسِحَسَتئِن  َٓ ََّ فٔی َػََلتٔهٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ َط َٗ 

رفح، انب ابعدة، انب رججی، دبعاہلل نب اسمعف، بعصم نب ہبیش ، ہبقع نب دمحم نب احرث، دبعاہلل نب رفعج اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج ف 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک وج صخش امنز ےک دفراؿ کش رکے وت اس وک 

رفح ےن اہک ےھٹیب یہ ےھٹیب )فاحض رےہ ہک رفح افر اجحج ہی دفونں ےک  اچےیہ ہک دف دجسے رکے۔ اجحج ےن السؾ ےک دعب اہک افر

 (دفونں اس دحثی رشفی ےک رفاتی رکےن فاےل ںیہ۔

 نب دمحم نب احرث، دبعاہلل  :  رافی

 

ی ة
، عم

 

 ی ة
ی

 

اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج ف رفح، انب ابعدة، انب رججی، دبعاہلل نب اسمعف، بعصم نب س

 نب رفعج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس قلعتم

     1255    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب،  :  راوی

َّی ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ إٔ٪َّ  أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

٠َََٓبَص  ِیَلاُ٪  ِّی َجائَُه اٟظَّ ا٦َ ُيَؼل َٗ ٥ِ إَٔذا  ُٛ ٠َِیِشُحِس  أََحَس َٓ  ََ ٔ ٥ِ ذَٟ ُٛ إَٔذا َوَجَس أََحُس َٓ َّی  ٥ِ َػل َٛ َّی ََل یَِسرَٔی  ٠َِیهٔ َػََلَتُه َحً ًَ

 َسِحَسَتئِن َوهَُو َجأْٟص 

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البہبش

فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش امنز زپےنھ ےئلیک ڑھکا وہات ےہ )امنز رشفع رکات ےہ( وت اس وک اطیشؿ اکہبےن ےک فاےطس آات سج 

ےہ رھپ اس وک اید ںیہن راتہ ہک ںیم ےن امنز یک سک دقر رتعک زپیھ ںیہ سپ سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش وک اس رطح اک 

 دجسے رکے ےھٹیب ےھٹیب۔اافتؼ وہ وت اس وک اچےیہ ہک فہ دف 

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 قلعتمکش وہاجےن یک وصرت ںیم وسچ ںیم زپ اجےن ےس 

     1256    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َرشب٩ ہَل٢، ًبساٟوارث، ہظا٦ زستوانی، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ هَٔظا٦ٕ  َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا َرِٔشُ ب٩ُِ هََٔل٢ٕ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ َٔير َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ِسَتَوائٔیِّ  اٟسَّ

 َٓ اْن  َٟهُ َُرَ ِیَلاُ٪  ٔ أَِزبََز اٟظَّ ََلة ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا ٧ُوزَٔی ٠ٟٔؼَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َّ َب١َ َحً ِٗ َ ؤیُب أ َِ ُٗٔضَی اٟتَّ ی إَٔذا 

٠َِیِشُحِس َسِحَسَتئِن  َٓ  ََ ٔ ٥ِ َذٟ ُٛ إَٔذا َرأَی أََحُس َٓ َّی  ٥ِ َػل َٛ َّی ََل یَِسرَٔی  ٠ِبٔهٔ َحً َٗ ٤َِٟزِٔئ َو  َیِدُْطَ بَيَِن ا

رشبنب الہؽ، دبعاولارث، اشہؾ دوتساین، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 



 

 

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق امنز یک اذاؿ وہیت ےہ وت اطیشؿ رحی اخرج رکات وہا اھبگ ڑھکا وہات ےہ رھپ سج یلص اہلل ہیلع

فتق ریبکت وپری وہ اجیت ےہ وت فہ فاسپ آاجات ےہ افر فہ ااسنؿ ےک بلق ںیم دالخ وہ رک اس ےک بلق افر ذنہ ںیم فوسےس دیپا 

راتہ ہک ںیم ےن امنز یک سک دقر رتعک زپیھ ںیہ سپ سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش وک اس رکات ےہ یتح ہک اس وک اید یہ ںیہن 

 رطح اک اافتؼ وہ اجےئ وت اس وک اچےیہ ہک دف دجسے رک ےل۔

 رشبنب الہؽ، دبعاولارث، اشہؾ دوتساین، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج وکیئ صخش امنز یک اپچن راعکت زپےھ وت اس وک ایک رکان اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ صخش امنز یک اپچن راعکت زپےھ وت اس وک ایک رکان اچےئہ؟

     1257    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣َىی و ٣ح٤س ب٩ َظار، اب٩ ٣َىی، یحٌی، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

ُى َٔلب٩ِٔ  ِٔ إر َوا٠َّٟ ََظَّ ُس ب٩ُِ  َّی َو٣َُح٤َّ ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا یَِحٌَی  اََل َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ا

ُه  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ِهَز َخ٤ِّشا  ٥َ اٟوُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ اُٟ ٩ًَِ  َٗ ا٢َ َو٣َا َذاَک  َٗ ََلةٔ  وا أَزٔیَس فٔی اٟؼَّ

ىَی رِٔج٠َهُ َوَسَحَس َسِحَسَتئِن  ََ َٓ  َػ٠َِّیَت َخ٤ِّشا 

ؽ دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، انب ینثم، ییحی، ہبعش، مکح، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روس

ہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ یک اپچن راعکت زپںیھ۔ رضحات احص

فملس! امنز ںیم ااضہف وہایگ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفناای ہک سک رطح اک ااضہف وہایگ ےہ؟ احصہب رکاؾ ےن 

فملس ےن اانپ اکی اپؤں ومڑ ایل افر دف  رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپچن راعکت زپھ یل ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 دجسے ےئک۔

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، انب ینثم، ییحی، ہبعش، مکح، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ صخش امنز یک اپچن راعکت زپےھ وت اس وک ایک رکان اچےئہ؟

     1258    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساٟزحی٥، اب٩ ط٤ی١، طٌبہ، ح٥ٜ و ٣ِيرة، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ إ ٥َٜٔ َو٣ُِٔيَرةُ  َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  َٗ ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ِبَسةُ ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ بَِزاهٔی٥َ 

ِهَز َخ  َّی بٔه٥ِٔ اٟوُّ َُّه َػل ٥َ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ  َس ًَ ٌِ ََ َشَحَس َسِحَسَتئِن  َٓ ََ َػ٠َِّیَت َخ٤ِّشا  َّ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤ِّشا 

 ٣َا َس٥ََّ٠ َوهَُو َجأْٟص 

دبعة نب دبعارلمیح، انب لیمش، ہبعش، مکح ف ریغمة، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

اپچن راعکت زپھ یل احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپچن راعکت ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ زپاھیئ وت 

 زپھ یل ںیہ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے رفناےئ السؾ ےک دعب ےھٹیب یہ ےھٹیب۔

 ددبعة نب دبعارلمیح، انب لیمش، ہبعش، مکح ف ریغمة، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ صخش امنز یک اپچن راعکت زپےھ وت اس وک ایک رکان اچےئہ؟



 

 

     1259    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، ٣ٔـ١ ب٩ ٣ہ٠ہ١، حش٩ ب٩ ًِیساہلل، ابزاہی٥ ب٩ سویس :  راوی

َِٟحَش  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣َُه٠َِه١ٕ  َـّ َٔ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ٔ ب٩ِٔ ًَُِِیٔس اہللٔ 

ًَِوُر  إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ  ا٢َ َوأ٧ََِت یَا أَ َٗ ٠ُُِٗت بَٔزأِٔسی بَلَی  ٠ُِت  ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َٟهُ  ٘ٔی١َ  َٓ ٤َُة َخ٤ِّشا  َ٘ ٠ِ ًَ َّی  ا٢َ َػل َٗ ٥ِ  ُسَویِٕس  ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ

 َّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ث٨ََا  َشَحَس َسِحَسَتئِن ث٥َُّ َحسَّ ٔلَی َٓ ُه٥ِ إ ـُ ٌِ ََ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ َوِطَوَغ ا َٓ َّی َخ٤ِّشا  هُ َػل

 َّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َشَحَس َسِحَسَتئِن ث٥َُّ  َٓ ىَی رِٔج٠َُه  ََ َٓ أَِخبَرُوُه  َٓ ا٢َ ََل  َٗ ََلةٔ  ُه أَزٔیَس فٔی اٟؼَّ َٟ اُٟوا  َ٘ َٓ ٕف  ٌِ ٤َا َت٨َِشِوَ٪ ََ َٛ ََرَشْ أ٧ََِسی   ٤َا أ٧ََا 

نب لہلہم، نسح نب دیبع اہلل، اربامیہ نب وسدی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ب ہمق ےن )وھبؽ ےس( دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم 

اپچن راعکت زپھ یل احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک مت ےن وھبؽ ےس اپچن راعکت زپھ یل ںیہ وت اوہنں ےن ااکنر رفناای۔ رھپ ںیم ےن رس ےس 

اہں رضحت ب ہمق ےن دف دجسے رفناےئ اس ےک دعب دحثی ایبؿ رفنایئ رضحت  ااشرہ ایک ہک اپچن راعکت زپھ یل ںیہ ںیم ےن اہک ہک یج

دبعاہلل نب دوعسد ےس ہک اکی رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک اپچن راعکت زپھ یل۔ اوہنں ےن رفناای ہک افر مت 

 یج اہں رضحت ب ہمق ےن دف دجسے رفناےئ رھپ ےن یھب اپچن یہ راعکت زپھ یل ںیہ اے اکی آ ھک فاےل صخش! ںیم ےن رعض ایک

دحثی ایبؿ رفنایئ رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس ہک آج رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک اپچن راعکت زپھ یل 

 فآہل فملس ےن ںیہ۔ اس رپ ولوگں ےن آسپ ںیم آہتسہ آہتسہ اکی دفرسے ےس ابںیت رکان رشفع رک دںی۔ آرخاکر آپ یلص اہلل ہیلع

رعض ایک ہک امنز ںیم ااضہف وہایگ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیہن۔ اس رپ ولوگں ےن لقن ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

د رفناای فآہل فملس ےن اپچن راعکت زپھ یل ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ابمرک اپؤں ومڑ ایل افر دف دجسے رفناےئ رھپ اراش

 ہک ںیم ااسنؿ وہں سج رطہقی ےس مت ولگ وھبؽ اجےت وہ ںیم یھب وھبؽ اجات وہں۔

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم نب لہلہم، نسح نب دیبعاہلل، اربامیہ نب وسدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وج وکیئ صخش امنز یک اپچن راعکت زپےھ وت اس وک ایک رکان اچےئہ؟

     1260    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٣اَٟ ب٩ ٣ِو٢، طٌيی :  راوی

ا٢َ  َٗ ِیٕص فٔی أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٗ ٤َُة ب٩ُِ  َ٘ ٠ِ ًَ و٢ُ َسَها  ُ٘ ٔيیَّ َي ٌِ ُت اٟظَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َو٢ٕ  ِِ َٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ِبُس اہللٔ  ًَ أ٧ََِبأ٧ََا 

َح١َّ حُِبَوَتهُ ث٥َُّ َسَحَس َس  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ًَِوُر  ََ یَا أَ ٔ َذٟ َٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ َس ٣َا َتک٠ََّ ٌِ ََ َٟهُ  وا  ََٓذََکُ ََٜذا  ِحَستَیِ َػََلتٔهٔ  ا٢َ َه َٗ ٔ َو ِهو اٟشَّ

َّی َخ٤ِّشا ٤َُة َػل َ٘ ٠ِ ًَ و٢ُ کَاَ٪  ُ٘ ٥ََٜ َي َِٟح ُت ا ٌِ ا٢َ َوَس٤ٔ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ 

احصہب رکاؾ ےن وسدی نب رصن، دبع اہلل، ناکل نب وغمؽ، یبعش ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ب ہمق نب سیق وک امنز ےک دفراؿ وہس وہ ایگ۔ 

رعض ایک سپ سج فتق فہ وگتفگ ےس افرغ وہےئ وت اوہنں ےن اہک ہک فاہعق ایس رطح ےس شیپ آای ےہ اکی آ ھک فاےل صخش! اس ےن 

اہک ہک یج اہں۔ اوہنں ےن اانپ رمک دنب وھکؽ ایل رھپ دف دجسے رفناےئ افر رعض ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس 

  رفناای اھت رضحت یبعش ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن مکح ےس انس ہک رضحت ب ہمق ےن امنز یک اپچن راعکت زپھ یل ںیھت۔رطہقی ےس لمع

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ناکل نب وغمؽ، یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی امنز :   ابب

 وج وکیئ صخش امنز یک اپچن راعکت زپےھ وت اس وک ایک رکان اچےئہ؟

     1261    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، سٔیا٪، حش٩ ب٩ ًِیساہلل، ابزاہی٥ :  راوی

٩ًَِ إٔبِزَ أَِخ  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ًَُِِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ ا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َّی َخ٤ِّشا بََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٤ََة َػل َ٘ ٠ِ ًَ اهٔی٥َ أَ٪َّ 



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ُسَویِٕس یَا أَبَا ٔطِب١ٕ َػ٠َِّیَت َخ٤ِّشا  َٗ ا َس٥ََّ٠  َّ٤٠َ ََٜذا  َٓ ا٢َ َه َٗ ٔ ث٥َُّ  ِهو َشَحَس َسِحَستَِی اٟشَّ َٓ ًَِوُر  ََ یَا أَ ٔ َذٟ َٛ أَ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ایفسؿ، نسح نب دیبع اہلل، اربامیہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ب ہمق ےن اکی رفز امنز یک اپچن راعکت زپھ یل وت 

! مت ےن اپچن راعکت زپھ یل ںیہ اوہنں ےن اہک ہک اکی آ ھک فاےل اصبح! ہی ابت رضح
 

 

ت اربامیہ نب وسدی ےن رفناای ہک اے اوبش

 درتس ےہ۔ رھپ دف دجسے ےئک وہس ےک دعب۔ اس ےن اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس ایک ےہ۔

 ایفسؿ، نسح نب دیبعاہلل، اربامیہوسدی نب رصن، دبعاہلل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ صخش امنز یک اپچن راعکت زپےھ وت اس وک ایک رکان اچےئہ؟

     1262    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ابوبَک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی بََِکٕ ا٨َِّٟهَظلٔیِّ  ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ٩ٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  اِْلَِسَوزٔ 

ََل  ُه أَزٔیَس فٔی اٟؼَّ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ یِّ َخ٤ِّشا  ِٔ ٌَ ِٟ َّی إِٔحَسی َػََلتَِی ا ٥َ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اُٟوا َػ٠َِّیَت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ َو٣َا َذاَک  َٗ ةٔ 

 ِ ََرَشْ أ٧َ ٤ََّا أ٧ََا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ َت١َ َخ٤ِّشا  َٔ َشَحَس َسِحَسَتئِن ث٥َُّ اِن َٓ وَ٪  ٤َا َتِذَُکُ َٛ ٤َا َت٨َِشِوَ٪ َوأَذَُِکُ  َٛ  َسی 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  وسدی نب رصن، دبع اہلل، اوبرکب، دبعارلنمح نب اوسد، دبعاہلل نب دوعسد

ےن امنز رہظ ای امنز رصع یک اپچن راعکت زپھ ںیل۔ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک امنز ںیم ااضہف وہایگ ےہ؟ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک اپچن  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک سک رطہقی ےس؟ ولوگں ےن رعض ایک ہک آپ یلص

راعکت زپھ یل ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیم یھب آرخ اکی ااسنؿ وہں افر ںیم یھب اس رطہقی ےس وھبؽ اجات 

ےت وہ۔ وہں ہک سج رطہقی ےس مت ولگ وھبؽ اجےت وہ افر ںیم یھب اس رطح ےس اید رکات وہں ہک سج رطہقی ےس مت ولگ اید رک



 

 

 رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے رفناےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹ ڑھکے وہےئ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اوبرکب، دبعارلنمح نب اوسد، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اینپ امنز ںیم ےس ھچک وھبؽ اجےئ وت فہ صخش ایک رکے اس ےک قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اینپ امنز ںیم ےس ھچک وھبؽ اجےئ وت فہ صخش ایک رکے اس ےک قلعتم

     1263    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ربیٍ ب٩ س٠امی٪، طٌیب ب٩ ٟیث، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، ٤ًَا٪، ابویوسٕ :  راوی

ٔس بِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِحََلَ٪   ٩ٔ

 َِ َٕ ٣َِولَی ًُ َشبََّح ا٨َّٟاُض یُوُس َٓ ٠َِیهٔ ُج٠ُوْض  ًَ ٔ َو ََلة ا٦َ فٔی اٟؼَّ َ٘ َٓ َّی أ٣ََا٣َُه٥ِ  اؤیََة َػل ٌَ َٕ أَ٪َّ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔیهٔ یُوُس ًَلَی ٤َاَ٪  َت٥َّ  َٓ

 َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َس  ٌَ َٗ ََلَة ث٥َُّ  َس أَِ٪ أََت٥َّ اٟؼَّ ٌِ ََ َّی اہللُ َٗٔیا٣ٔهٔ ث٥َُّ َسَحَس َسِحَسَتئِن َوهَُو َجأْٟص  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ

ِحَسَتئِن  ١ََِ َهاَتئِن اٟشَّ ٠َِیِشُحِس ٣ٔ َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ ٧َٔسَی َطِیّئا ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ  ُ٘  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي

اعمفہی نب ایفسؿ  رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، ثیل، دمحم نب الجعؿ، دمحم نب ویفس، امثعؿ، اوبویفس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت

ےن امنز زپاھیئ وت فہ درایمؿ ںیم ہن ےھٹیب افر فہ ڑھکے وہ ےئگ ولوگں ےن اہک فہ ڑھکے رےہ رھپ سج فتق فہ امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت 

ہلل اوہنں ےن ےھٹیب ےھٹیب دف دجسے رفناےئ افر اس ےک دعب ربنم رپ ےئگ افر اوہنں ےن ایبؿ رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص ا

ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک وج صخش امنز ںیم ھچک وھبؽ اجےئ وت اس رطہقی ےس فہ 

 دجسے رکے۔

 رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، ثیل، دمحم نب الجعؿ، دمحم نب ویفس، امثعؿ، اوبویفس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ وہس ےک دفراؿ ریبکت انہک

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ وہس ےک دفراؿ ریبکت انہک

     1264    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یو٧ص واٟیث، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ اْعد، ًبساہلل اب٩ بحی٨ةاح٤سب٩ ٤ًزوب٩ رسح، اب٩ وہب، ٤ًزو و  :  راوی

یِ  ٤ِْزو َویُو٧ُُص َوا٠َّٟ ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اَّٟسَّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ   ُث أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَهإب أَِخبََره٥ُِ 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ثَهُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبَس اہللٔ اب٩َِ بَُحِی٨ََة َحسَّ ٔد أَ٪َّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلَِْعَ ًَ ٥ِ٠َ َٓ  ٔ ِهز ٨َِتئِن ٩ِ٣ٔ اٟوُّ َِّ ا٦َ فٔی اٟ َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

ََّر فٔی ک١ُِّ َس  ب َٛ َضی َػََلَتهُ َسَحَس َسِحَسَتئِن  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُه ٣َکَاَ٪ َیِح٠ِٔص  ٌَ ِب١َ أَِ٪ ُيَش٥َِّ٠ َوَسَحَسه٤َُا ا٨َّٟاُض ٣َ َٗ ِحَسةٕ َوهَُو َجأْٟص 

ُِٟح٠ُوضٔ   ٣َا ٧َٔسَی ٩ِ٣ٔ ا

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

ة

 

 ی
حی
ی 

ادمحنب رمعفنب رسح، انب فبہ، رمعف ف ویسن فاثیل، انب اہشب، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل انب 

امنزرہظ یک دف رتعک زپھ رک ڑھکے وہ ےئگ افر درایمؿ اک دعقہ ںیہن رفناای۔ سج فتق آپ  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 یہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے رفناےئ افر رہ دجسہ ںیم ریبکت رفنایئ ےھٹیب

 ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ دفونں دجسے ےیک ہی اس دعقہ ےک دبےل ےھت ہک سج ےھٹیب السؾ ےس لبق افر ولوگں ےن یھب آپ یلص اہلل

 وک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھبؽ ےئگ ےھت۔

  :  رافی

 

ة

 

 ی
حی
ی 

 ادمحنب رمعفنب رسح، انب فبہ، رمعف ف ویسن فاثیل، انب اہشب، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آرخ ہسلج ںیم سک رطہقی ےس انھٹیب اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 آرخ ہسلج ںیم سک رطہقی ےس انھٹیب اچےئہ؟

     1265    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

زورقی و ٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥  :  راوی

 ابوح٤یس ساًسی

ث٨ََا اََل َحسَّ َٗ َٟهُ  ُى  ِٔ ارٔ ب٨َُِساْر َوا٠َّٟ ََظَّ ُس ب٩ُِ  ِوَرقٔیُّ َو٣َُح٤َّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ًَ  أَِخبََر٧َا َي ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ِبُس َیِحٌَی ب٩ُِ َس

ا٢َ کَاَ٪ ا َٗ أًٔسیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ ًََلإئ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ٠َِیهٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیُّ َػل

 َ
ََلةُ أََخَّ ٔضی ٓٔیه٤َٔا اٟؼَّ َ٘ َتئِن َت٨ِ َتئِن ا٠َّٟ ٌَ ِٛ ٥َ إَٔذا کَاَ٪ فٔی اٟزَّ کّا ث٥َُّ َس٥ََّ٠  َوَس٠َّ هٔ ٣َُتَورِّ ِّ٘ ًَلَی ٔط َس  ٌَ َٗ ی َو ُِٟیَِّسَ  رِٔج٠َهُ ا

وقعیب نب اربامیہ دفریق ف دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب رمعف نب اطعء، اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک 

 نج رپ امنز لمکم وہاجیت ےہ اس رطہقی ےس ےھٹیب ابایں اپؤں رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آرخ یک دف رتعک ےک دعب ہک

 داںیئ اجبن اکنؽ دےتی افر اےنپ اکی رسنی رپ زفر دے رک ھٹیب اجےت رھپ السؾ ریھپےت۔

 وقعیب نب اربامیہ دفریق ف دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب رمعف نب اطعء، اوبدیمح اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 آرخ ہسلج ںیم سک رطہقی ےس انھٹیب اچےئہ؟

     1266    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ک٠یب، وائ١ ب٩ ححز ٗتیبہ، سٔیا٪، ًاػ٥ :  راوی

ا٢َ َرأَ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ حُِحز ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  یُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ََلَة َوإَٔذا َر  ِٓتََتَح اٟؼَّ ٍُ یََسیِهٔ إَٔذا ا َٓ ٥َ َیزِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ی َوَنَؼَب ًَ ُِٟیَِّسَ ٍَ ا َٔ َوإَٔذا َج٠ََص أَِؿَح و ُٛ
ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٍَ َوإَٔذا َر َٛ

َس ث٨ِٔتَ  َ٘ ًَ ِٟی٤ُِىَی َو ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  ِٟی٤ُِىَی  ی َویََسُه ا ِٟیَُِّسَ ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  ی  ِٟیَُِّسَ ٍَ یََسُه ا ُِٟی٤ِىَی َوَوَؿ ُِٟوِسَلی َواِْلٔبَِها٦َ ا ئِن ا

 َوأََطاَر 

ہبیتق، ایفسؿ، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں ابمرک اہوھتں وک ااھٹےت ےھت سج فتق امنز رشفع رفناےت افر سج فتق روکع رفناےت افر سج فتق 

ں اپؤں اھچب دےتی افر داایں اپؤں ڑھکا رےتھک ابایں اہھت راؿ رپ رھک دےتی افر داایں اہھت داینہ رطػ فایل روکع ےس رس ااھٹےت وت ابای

 راؿ رپ رھک دےتی افر درایمؿ یک ایلگن افر اوگنےھٹ اک ہقلح ابدنھ ےتیل افر ااشرہ رفناےت۔

 ہبیتق، ایفسؿ، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں ابزف سک ہگج رےھک؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفونں ابزف سک ہگج رےھک؟

     1267    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ یوسٕ َفیابی، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، وائ١ ب٩ ححز٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ ٣ی٤و٪ رقی، ٣ح٤س،  :  راوی

یَابٔیُّ  ِٟرٔفِ َٕ ا ْس َوهَُو اب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِّیُّ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ اٟزَّق ُس ب٩ُِ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ

٩ًَِ َوائ١ٔٔ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ی ک٠َُِیٕب  ُِٟیَِّسَ ِٓتََرَغ رِٔج٠َهُ ا ا َٓ  ٔ ََلة ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َج٠ََص فٔی اٟؼَّ ًَ َّی اہللُ  َّهُ َرأَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٕ أ٧َ ب٩ِٔ حُِحز



 

 

بَّابَٔة یَِسًُو بَٔها دَٔذیِهٔ َوأََطاَر بٔاٟشَّ َٓ ًَلَی  ًَِیهٔ  ٍَ ذَٔرا  َوَوَؿ

ؿ، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی ہک دمحم نب یلع نب ومیمؿ ریق، دمحم، انب ویفس رفاییب، ایفس

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم بج  ےتھٹی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رےھک افر ہملک یک ایلگن ےس ااشرہ رفناای افر آپ یلص اہلل ہیلع ابایں اپؤں اھچبای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہھت راونں رپ

 فآہل فملس اس ےس داع ناےتگن ےھت۔

 دمحم نب یلع نب ومیمؿ ریق، دمحم، انب ویفس رفاییب، ایفسؿ، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں اینہکں ےنھٹیب ےک فتق سک ہگج رینھک اچںیئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفونں اینہکں ےنھٹیب ےک فتق سک ہگج رینھک اچںیئہ؟

     1268    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، وائ١ ب٩ ححزاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، َرشب٩ ٣ٔـ١،  :  راوی

 ٩ًَِ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ک٠َُِیٕب  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َرِٔشُ ب٩ُِ ا َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ٩ًَِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ حُِحز أَبٔیهٔ 

َّی اہللُ  ٔلَی َػََلةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب١َ  ٠ُُِٗت َْل٧َُِوَز٪َّ إ ِ٘ اِسَت َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِّی  َٕ ُيَؼل ِی َٛ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

ٍَ َر  َٛ ا أََراَز أَِ٪ َیزِ َّ٤٠ََٓ َُٟه بَٔی٤ٔی٨ٔهٔ  َّی َحاَذَتا أُذ٧َُِیهٔ ث٥َُّ أََخَذ ٔط٤َا ٍَ یََسیِهٔ َحً َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة ََفَ ََ ا ٔ ١ََِ َذٟ ُه٤َا ٣ٔ ٌَ ًَلَی  َٓ ٍَ یََسیِهٔ  َوَوَؿ

 َ٤ِٟ ََ ا ٔ ٍَ َرأَِسُه بَٔذٟ ا َسَحَس َوَؿ َّ٤٠ََٓ  ََ ٔ ١ََِ َذٟ ُه٤َا ٣ٔ ٌَ َٓ َٔ َر و ُٛ
ٍَ َرأَِسُه ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ا َر َّ٤٠َ َٓ َِتَِیهٔ  ِٛ ٨ِز٢ٔٔ ٩ِ٣ٔ یََسیِهٔ ث٥َُّ َج٠ََص ُر

دٔذٔ  َٓ ًَلَی  ی  ُِٟیَِّسَ ٍَ یََسُه ا ی َوَوَؿ ِٟیَُِّسَ ِٓتََرَغ رِٔج٠َُه ا ا َبَف ث٨َِٔتئِن َٓ َٗ ِٟی٤ُِىَی َو ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  ُه اِْلَی٩َ٤َِ  َ٘ َٓ ی َوَحسَّ ٣ٔزِ ُِٟیَِّسَ ٔ ا ه

ُِٟوِسَلی َٙ اِْلٔبَِها٦َ َوا ُِٟی٤ِىَی َوَح٠َّ بَّابَٔة ٩ِ٣ٔ ا و٢ُ َهََٜذا َوأََطاَر َرِٔشْ بٔاٟشَّ ُ٘ َٙ َوَرأَیُِتُه َي  َوَح٠َّ



 

 

، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل اامسلیع نب دوعسد، رشبنب لضفم، اعا  نب بیلک

 ہیلع فآہل فملس یک امنز دوھکیں اگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطہقی ےس امنز زپےتھ ےھت وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع

ں اہھت ااھٹےئ دفونں اکونں ےک ربارب۔ رھپ داںیئ اہھت ےس ابںیئ اہھت فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر اخہن ہبعک یک اجبن رخ رفناای رھپ دفون

ڑکپا افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع رکےن اک ارادہ رفناای وت دفونں اہوھتں وک اس رطہقی ےس ااھٹای ینعی اکونں ےک 

روکع ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس ابمرک ربارب افر رھپ دفونں اہوھتں وک دفونں رطػ ےک ونٹھگں رپ راھک۔ سج فتق 

اہھت  ااھٹای وت دفونں اہھت وک اس رطہقی ےس ااھٹای رھپ سج فتق دجسہ ایک وت رس وک اس ہگج رپ راھک ینعی سج ہگج کت اہھت ااھٹای اھت فںیہ کت

راؿ رپ راھک افر داںیئ اجبن یک ینہک راؿ ےس ااھٹ دجسے ںیم رس ےک زندکی رےہ۔ رھپ ےھٹیب وت ابایں اپؤں اھچبای افر ابایں اہھت ابںیئ 

 وک افر ہقلح ریھک ینعی ینہک وک ولہپ ےس ںیہن المای )دحیلعہ راھک( افر دف ایلگن وک دنب رک ایل۔ ینعی ہک یلگنھچ ایلگن وک افر اس ےک اپس فایل ایلگن

 ایلگن ےس ااشرہ رفناای داںیئ اہھت ےک اوگنےھٹ افر ابدناھ اس رطح ےس ہی رشب وج ہک اس دحثی یک رافی ںیہ ہک اوہنں ےن اہشدت یک

 درایمؿ یک ایلگن اک ہقلح انبای۔

 اامسلیع نب دوعسد، رشبنب لضفم، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک فتق سک ہگج رینھک اچےئہ؟دفونں ایلیھتہں ےنھٹیب 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفونں ایلیھتہں ےنھٹیب ےک فتق سک ہگج رینھک اچےئہ؟

     1269    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٣٩٤ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ش٥٠ ب٩ ابو٣زی٥ طیذ، ًلی ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ أَب ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ی ٣َزَِی٥َ َطِیْذ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

َٟ٘ٔیُت  ٤َِٟٔسی٨َٔة ث٥َُّ  َٓ ا َِٟحَصی  ٠َِّبُت ا َ٘ َٓ ٔلَی َج٨ِٔب اب٩ِٔ ٤ًََُز  و٢ُ َػ٠َِّیُت إ ُ٘ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ًَلٔیَّ ب٩َِ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ِیَذ  ا٢َ لٔی اٟظَّ َ٘



 

 

٤َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ  َٛ  ١ِ ٌَ ِٓ ِیَلأ٪ َوا َِٟحَصی ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٠ٔیَب ا ِ٘ ََ َٓإٔ٪َّ  َِٟحَصی  ٠ِِّب ا َ٘ َُ ١ُ  اب٩ُِ ٤ًََُز ََل  ٌَ ِٔ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

ُِٟی٤ِىَی َوأَِؿحَ  ََٜذا َوَنَؼَب ا ا٢َ َه َٗ  ١ُ ٌَ ِٔ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرأَیَِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِی َٛ ٍَ یََسُه ٠ُُِٗت َو ی َوَوَؿ ُِٟیَِّسَ ٍَ ا

ُِٟیَِّسَ  ُِٟی٤ِىَی َویََسُه ا ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  ُِٟی٤ِىَی  بَّابَةٔ ا ی َوأََطاَر بٔاٟشَّ ِٟیَُِّسَ ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی   ی 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ملسم نب اوبرممی خیش، یلع نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع یک 

( ھجم ےس اہک ہک مت امنز ےک دفراؿ رکنکویں وک ادتقاء ںیم امنز ادا یک وت ںیم رکنکایں اٹل ٹلپ رکےن اگل دبعاہلل نب رمع ےن )امنز ےک دعب

ہن اٹل ٹلپ رکف۔ اس ےئل ہک ہی اطیشین اکؾ ےہ )بلطم ہی ےہ ہک ہی لمع اطیشؿ یک اجبن ےس اکی فوسہس ےہ( ہکلب مت اس رطہقی 

ےہ۔ اس رپ ںیم  ےس لمع رکف ہک سج رطہقی ےس ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک لمع رکےت وہےئ داھکی

ےن رعض ایک ہک مت ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک سک رطہقی ےس لمع رکےت وہےئ داھکی ےہ؟ اوہنں ےن رفناای ہک ںیم 

رپ راھک  ےن اس رطہقی ےس داںیئ اپؤں وک ڑھکا ایک افر ابایں اپؤں وک ااٹل دای افر داںیئ اہھت وک داںیئ راؿ رپ راھک افر ابایں اہھت ابںیئ راؿ

 افر ہملک یک ایلگن ےس ااشرہ رفناای۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ملسم نب اوبرممی خیش، یلع نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ اویلگنں وک دنب رکےن ےس قلعتماہشدت یک ایلگن ےک العفہ داںیئ اہھت یک امت

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اہشدت یک ایلگن ےک العفہ داںیئ اہھت یک امتؾ اویلگنں وک دنب رکےن ےس قلعتم

     1270    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًبساٟزح٩٤ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ٣ش٥٠ ب٩ ابو٣زی٥، ًلی  :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َزَِی٥َ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ًَِبُث  أَِخبََر٧َا  َرآنٔی اب٩ُِ ٤ًََُز َوأ٧ََا أَ

٤َا کَاَ٪  َٛ  ٍِ ا٢َ اِػ٨َ َٗ َٖ ٧ََهانٔی َو ا اِنََرَ َّ٤٠ََٓ ََلةٔ  َِٟحَصی فٔی اٟؼَّ َٕ کَاَ٪  بٔا ِی َٛ ٠ُُِٗت َو  ٍُ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِؼ٨َ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

هُ ک٠َُّهَ  ٌَ ىٔی أََػأَ ٌِ َبَف َي َٗ ٔ َو دٔٔذه َٓ ًَلَی  ِٟی٤ُِىَی  ُه ا َّٔ َٛ  ٍَ ََلةٔ َوَؿ ا٢َ کَاَ٪ إَٔذا َج٠ََص فٔی اٟؼَّ َٗ  ٍُ ًَّٟٔی َتلٔی َيِؼ٨َ ٌٔهٔ ا ا َوأََطاَر بٔإِٔػَب

یاِْلٔبِهَ  ُِٟیَِّسَ ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  ی  ُِٟیَِّسَ ُه ا َّٔ َٛ  ٍَ  ا٦َ َوَوَؿ

ہبیتق نب دیعس، ناکل، ملسم نب اوبرممی، یلع نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن داھکی افر ںیم اس 

 وک عنم رفناای افر رعض ایک مت اس رطہقی فتق امنز ںیم رکنکویں ےس لیھک راہ اھت فہ سج فتق امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت اوہنں ےن ھجم

ےس رکف سج رطہقی ےس ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لمع رفناےت ےھت ںیم ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطح 

رےتھک افر امتؾ اویلگنں وک دنب  رکےت ےھت اوہنں ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ںیم ےھٹیب ےھت وت داںیئ یلیھتہ وک راؿ رپ

 رکےت ےھت افر ہملک یک ایلگن وج اوگنےھٹ ےک اپس ےہ ااشرہ رک ےک افر ابںیئ ابزف وک ابںیئ راؿ رپ رےتھک۔

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، ملسم نب اوبرممی، یلع نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اویلگنں وک دنب رکان افر درایمؿ یک ایلگن افر اوگنےھٹ اک ہقلح ابدنےنھ ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اویلگنں وک دنب رکان افر درایمؿ یک ایلگن افر اوگنےھٹ اک ہقلح ابدنےنھ ےس قلعتم

     1271    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، زائسة، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ثَىٔی أَبٔی أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ک٠َُِیٕب 

 ِّ َٕ ُيَؼل ِی َٛ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَی َػََلة ٠ُُِٗت َْل٧َُِوَز٪َّ إ ا٢َ  َٗ  ٕ ا٢َ ث٥َُّ َوائ١َٔ ب٩َِ حُِحز َٗ  َٕ ََٓوَػ َِٟیهٔ  ٔ ٨ََوزُِت إ َٓ ی 

ِٟیَُِّسَ  ِٓتََرَغ رِٔج٠َُه ا َس َوا ٌَ َٗ ٔ دٔٔذه َٓ ًَلَی  ٘ٔهٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ  َٓ ١َ َحسَّ ٣ٔزِ ٌَ ی َوَج ُِٟیَِّسَ َِتٔهٔ ا ِٛ ٔ َوُر دٔٔذه َٓ ًَلَی  ی  ِٟیَُِّسَ ُه ا َّٔ َٛ  ٍَ ی َوَوَؿ

َها یَِس  ُٛ أَیُِتُه یَُْحِّ هُ ََفَ ٌَ ٍَ أُِػبُ َٓ ّة ث٥َُّ َر َ٘ َٙ َح٠ِ ٌٔهٔ َوَح٠َّ َبَف اث٨ََِتئِن ٩ِ٣ٔ أََػأَ َٗ ُِٟی٤ِىَی ث٥َُّ   ا ٣ُِدَتََرْ ًُو بٔهَ ا



 

 

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، زادئة، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن رضحت 

ر اھچبای افروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز وک داھکی افر ایبؿ ایک وت رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب افر ابایں اپؤں 

 ابدنھ ابںیئ یلیھتہ ابںیئ راؿ افر ےنٹھگ رپ ریھک افر داںیئ اہھت یک ینہک داںیئ رطػ یک راؿ ےک ربارب یک۔ رھپ دف ایلگن دنب رکیل افر اکی ہقلح

 ایل رھپ ایلگن ااھٹیئ وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک الہےت ےھت افر اس ےس داع رکےت ےھت۔

 نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، زادئة، اعا  نب بیلک، فالئ نب رجح وسدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابںیئ اہھت وک ونٹھگں رپ رےنھک ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےس قلعتم ابںیئ اہھت وک ونٹھگں رپ رےنھک

     1272    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًِیساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ًَُِِیٔس  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ اہللٔ 

 َّٟ هُ ا ٌَ ٍَ أُِػبُ َٓ َِتَِیهٔ َوَر ِٛ ًَلَی ُر ٍَ یََسیِهٔ  ََلةٔ َوَؿ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا َج٠ََص فٔی اٟؼَّ َّی اہللُ  ًَا بَٔها َویَُسُه َػل َس َٓ ًٔی َتلٔی اِْلٔبَِها٦َ 

 َ ِ ِٛ ًَلَی ُر ی  ُِٟیَِّسَ ٠ًََِیَهاا  تٔهٔ بَأسُلَها 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج 

ےس داع رکےت افر  فتق امنز ںیم ھٹیب اجےت ےھت وت دفونں اہھت اےنپ ونٹھگں رپ امجےت افر اہشدت یک ایلگن داںیئ اہھت یک ااھٹےت افر اس

 اہھت ےنٹھگ رپ امجےت۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ونٹھگں رپ رےنھک ےس قلعتمابںیئ اہھت وک 

     1273    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ایوب ب٩ ٣ح٤س و زا٪، ححاد، اب٩ جزیخ، زیاز، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، ًا٣ز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َِٟوزَّ ٕس ا ِبٔس  أَِخبََر٧َا أَیُّوُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی زٔیَاْز 

٥َ کَاَ٪ ُئظيرُ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر  ٩ًَِ  ٔ ًَا َوََل یَُْحِّ اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٌٔهٔ إَٔذا َز ا٢َ اب٩ُِ  بٔأُِػبُ َٗ َها  ُٛ

َّهُ َرأَی ا٨َّٟٔيیَّ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ  ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبَرَنٔی  َٗ ٤ِْزو  ًَ ََ  ُجَزیِٕخ َوَزاَز  ٔ َذٟ َٛ ٥َ یَِسًُو  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ی ُِٟیَِّسَ ًَلَی رِٔج٠ٔهٔ ا ی  ُِٟیَِّسَ ٔ ا  َوَیَتَحا١ُ٣َ بَٔیٔسه

اویب نب دمحم ف زاؿ، اجحج، انب رججی، زاید، دمحم نب الجعؿ، اعرم نب دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس اینپ ایلگن ےس ااشرہ رفناےت سج فتق داع ناےتگن نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ایلگن وک ںیہن الہےت ےھت۔ 

رضحت دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک دفرسی رفاتی ںیم 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطہقی ےس داع ناےتگن ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابایں اہھت ابںیئ اپؤں رپ رےتھک ےھت۔

 جی، زاید، دمحم نب الجعؿ، اعرم نب دبعاہلل نب زریباویب نب دمحم ف زاؿ، اجحج، انب رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہشت ےک درایمؿ ایلگن ےس ااشرہ رکےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ےس قلعتم دہشت ےک درایمؿ ایلگن ےس ااشرہ رکےن

     1274    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًار، ٣ٌافی، ًؼا٦ ب٩ ٗسا٣ة، ٣اَٟ ب٩ ٤٧يرخزاعی :  راوی

٩ًَِ ًَٔؼا٦ٔ ب٩ِٔ  افَی  ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ٤َِِٟؤػلٔیُّ  إر ا َّ٤ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ُِٟدزَاعٔیُّ  ٕ ا َٕ َوهَُو اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ َُٗسا٣ََة 

ِٟی٤ُِىَی ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  ِٟی٤ُِىَی  ا یََسُه ا ٌّ ٥َ َوأؿ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٌٔهٔ  أَبٔیهٔ  ََلةٔ َوُئظيرُ بٔأُِػبُ  فٔی اٟؼَّ

، ناکل نب ریمنزخایع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس فہ رفناےت ےھت دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعم

 

یف،  اصؾ نب دقامة

 ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داایں اہھت داںیئ راؿ رپ رےتھک امنز ںیم

 افر ایلگن ےس ااشرہ رکےت۔

، ناکل نب ریمنزخایع دمحم :  رافی

 

 نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف،  اصؾ نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف ایلگن ےس ااشرہ رکےن یک اممتعن افر وکیسن ایلگن ےس ااشرہ رکے؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 یلگن ےس ااشرہ رکےن یک اممتعن افر وکیسن ایلگن ےس ااشرہ رکے؟دف ا

     1275    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ػٔوا٪ ب٩ ًیسی، اب٩ ًحَل٪، ٌٗ٘اَ، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح   َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَِحََلَ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َواُ٪ ب٩ُِ ًٔیَسی  ِٔ ث٨ََا َػ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  بٔی هَُزیَِزَة ََظَّ

ِس  ِس أَحِّ ٥َ أَحِّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِیهٔ  ٌَ  أَ٪َّ َرُجَّل کَاَ٪ یَِسًُو بٔأُِػبُ



 

 

دمحم نب اشبر، وفصاؿ نب یسیع، انب الجعؿ، اقعقع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دف ایلگن ےس ااشرہ رکات اھت وت روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت اکی ایلگن ےس ےل رک اکی ایلگن ےس ااشرہ رکف )اس ےئل ہک ہی ااشرہ ےہ وتدیح یک 

 اجبن(۔

 دمحم نب اشبر، وفصاؿ نب یسیع، انب الجعؿ، اقعقع، اوباصحل، اوبرہریہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رکے؟ دف ایلگن ےس ااشرہ رکےن یک اممتعن افر وکیسن ایلگن ےس ااشرہ

     1276    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک ٣ِخمی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، سٌس :  راوی

ا٢َ  َٗ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ مٔیُّ  ٤َُِِٟخِّ ٤َُِٟباَرٔک ا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل َحسَّ

ِس َو  ِس أَحِّ ا٢َ أَحِّ َ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا أَِزًُو بٔأََػابٔعٔی  َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ٣َزَّ  بَّابَةٔ َٗ  أََطاَر بٔاٟشَّ

حل، دعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، اوباعمفہی، اشمع، اوباص

اکی رفز ریمے زندکی ےس سگرے ںیم اویلگنں ےس داع ناگن راہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت اکی ایلگن ےس 

 ناای۔داع ناوگن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہشدت یک ایلگن یک اجبن ااشرہ رف

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہشدت یک ایلگن وک ااشرہ ےک دفراؿ اکھجےن ےس قلعتم



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اہشدت یک ایلگن وک ااشرہ ےک دفراؿ اکھجےن ےس قلعتم

     1277    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ یحٌی ػوفی، ابونٌی٥، ًؼا٦ ب٩ ٗسا٣ة، ٣اَٟ ب٩ ٤٧ير خزاعی :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ وفٔیُّ  ٕ أَِخبََرنٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َیِحٌَی اٟؼُّ َُ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَسلٔیُّ  َُٗسا٣ََة ا ث٨ََا ًَٔؼا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ نُ

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُّه َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ثَهُ أ٧َ ٔ أَ٪َّ أَبَاُه َحسَّ ة َِٟبَِرَ ُِٟدزَاعٔیُّ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ا ٔ َوأؿ  ا ََلة أًّسا فٔی اٟؼَّ ُه َٗ ًَ ا ذَٔرا ٌّ

ِس أَِح٨َاَها َطِیّئا َوهَُو یَِسًُو َٗ بَّابََة  ُه اٟشَّ ٌَ ا أُِػبُ ٌّ ٔ ُِٟی٤ِىَی َرآ ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  ُِٟی٤ِىَی   ا

، ناکل نب ریمن زخایع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس افر اوہنں ےن 

 

ادمحنب ییحی وصیف، اوبمیعن،  اصؾ نب دقامة

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک دفراؿ ےھٹیب وہےئ ےھت افر آپ یلص اہلل رضحت روسؽ رکمی یلص

ہیلع فآہل فملس داایں اہھت داںیئ راؿ رپ رےھک وہےئ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہملک یک ایلگن وک ااھٹےئ وہےئ ےھت افر آپ 

 اس وک یسک دقر ومڑ ایل اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق داع ناگن رےہ ےھت۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

، ناکل نب ریمن زخایع :  رافی

 

 ادمحنب ییحی وصیف، اوبمیعن،  اصؾ نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سک ہگج ریھک اجےئ؟ وبتق ااشرہ اگنہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق ااشرہ اگنہ سک ہگج ریھک اجےئ؟

     1278    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی، اب٩ ًحَل٪، ًا٣ز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير :  راوی

وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا َي  ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ  َرُسو٢َ اہللٔ إٔبَِزاهٔی٥َ 

ٔ ا دٔٔذه َٓ ًَلَی  ی  ُِٟیَِّسَ ُه ا َّٔ َٛ  ٍَ ٔس َوَؿ َظهُّ َس فٔی اٟتَّ ٌَ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا  َّی اہللُ  ُه َػل ََََرُ بَّابَةٔ ََل یَُحاؤُز  ی َوأََطاَر بٔاٟشَّ ِٟیَُِّسَ

 إَٔطاَرَتهُ 

وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب الجعؿ، اعرم نب دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج 

ػ یک یلیھتہ ابںیئ راؿ رپ رھک دےتی افر داںیئ اہھت یک ایلگن فتق دہشت ںیم ھٹیب اجای رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابںیئ رط

 ےس ااشرہ رفناےت افر اس ہگج رپ اینپ اگنہ رےتھک ےھت۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب الجعؿ، اعرم نب دبعاہلل نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک دفراؿ داع ناےتگن فتق آامسؿ یک اجبن رظن ےن ااھٹےئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےک دفراؿ داع ناےتگن فتق آامسؿ یک اجبن رظن ےن ااھٹےئ

     1279    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٤ًزوب٩ رسح، اب٩ وہب، ٟیث، جٌرفب٩ ربیٌة، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ َة  ٌَ رَفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ا٢َ أَِخبََرنٔی ا٠َِّٟیُث  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ٔح  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اَّٟسَّ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ ٩ِ اِْلَِْعَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٔد 

ًَائٔ  ٍٔ أَََِؼارٔه٥ِٔ ٨ًَِٔس اٟسُّ ِٓ ٩ًَِ َر َوا٦ْ  ِٗ ََٟی٨َِتهٔيَنَّ أَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َأئ أَِو  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔلَی اٟشَّ ٔ إ ََلة فٔی اٟؼَّ

٩َّ أَََِؼاُره٥ُِ  َٔ ُتِدَل َٟ 



 

 

، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ادمحنب رمعفنب رسح، انب فبہ، ثیل

 

 ن عة
، رفعجنب رب

فملس ےن اراشد رفناای ہک ولوگں وک امنز ےک دفراؿ داع ناےتگن فتق آامسؿ یک اجبن دےنھکی ےس ابز آان فرہن دخافدن دقفس اؿ یک آوھکنں 

 راگہ دخافدنی ںیم ہی رحتک ےب ادیب افر اکی رطح یک اتسگیخ ےہ(۔یک رفینش متخ رک دے اگ )ہی مکح اس فہج ےس ےہ ویکہکن اب

، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 

 ن عة
 ادمحنب رمعفنب رسح، انب فبہ، ثیل، رفعجنب رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہشت زپےنھ ےک فوجب ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دہشت زپےنھ ےک فوجب ےس قلعتم

     1280    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوًِیساہلل ٣دزومی، سٔیا٪، ا٤ًع و ٨٣ؼور، ط٘یٙ ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٣شٌوز :  راوی

ًَِبسٔ  ٌٔیُس ب٩ُِ  ٙٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َس ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع َو٨ِ٣َُؼوْر  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِِٟدزُومٔیُّ  َس٤َ٠ََة اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَبُو ًَُِِیسٔ اہللٔ ا

ََل  ًَلَی اہللٔ اٟشَّ ََل٦ُ  ُس اٟشَّ َظهُّ َق اٟتَّ ِب١َ أَِ٪ يرُِفَ َٗ  ٔ ََلة و٢ُ فٔی اٟؼَّ ُ٘ ٨َّا َن ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ًَلَی ٔجبِرٔی١َ َو٣ٔیکَائٔی١َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش  ٦ُ

ََل٦ُ  َّ َوَج١َّ هَُو اٟشَّ ًَز إٔ٪َّ اہلَل  َٓ ََٜذا  وُٟوا َه ُ٘ ََ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ اُت ِهَّلِل  َٓ ٔحیَّ ُٗوُٟوا اٟتَّ  ٩ِٜٔ َوَل

ََ أَیُّ  ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ أٟحٔيَن أَِطَهُس َواٟؼَّ ٔ اہللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠ًََِی٨َا َو ََل٦ُ  َها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُهُ اٟشَّ

ًَِبُسُه َوَرُسوُٟهُ  ّسا  َه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ  أَِ٪ ََل إ

قیقش نب ہملس، انب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ امنز ےک  دیعس نب دبعارلنمح، اوبدیبع اہلل زخمفیم، ایفسؿ، اشمع ف وصنمر،

دفراؿ دہشت ےک رفض وہےن ےس لبق اس رطہقی ےس اہک رکےت ےھت السؾ اہلل رپ السؾ رضحت ربجالیئ رپ السؾ رضحت اکیملیئ رپ۔ 

دقفس وخد السؾ ےہ نکیل مت اس  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت اس رطہقی ےس ہن وہک ویکہکن دخافدن
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 دیعس نب دبعارلنمح، اوبدیبعاہلل زخمفیم، ایفسؿ، اشمع ف وصنمر، قیقش نب ہملس، انب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رطہقی ےس الھکسان ہک سج رطہقی ےس رقآین وسرت الھکسےت ںیہ اسیک ےہ؟دہشت اےسی 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دہشت اےسی رطہقی ےس الھکسان ہک سج رطہقی ےس رقآین وسرت الھکسےت ںیہ اسیک ےہ؟

     1281    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪، یحٌی ب٩ آز٦، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤یس، ابوزبير، كاؤض، ًبساہلل اب٩ ًباضاح٤سب٩  :  راوی

 َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر ا٢َ َحسَّ

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  وَرَة كَاُوٕض  ٨َ٤ُِّ٠ا اٟشُّ ٌَ ٤َا يُ َٛ َس  َظهُّ ٨َ٤ُِّ٠ا اٟتَّ ٌَ ٥َ ُي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ آ٪ٔ بَّإض  ُِِٟقِ  ٩ِ٣ٔ ا

ادمحنب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، دبعارلنمح نب دیمح، اوبزریب، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 ہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں وک اس رطہقی ےس دہشت الھکسای رکےت ےھت ہک سج رطہقی ےس رقآؿ رکمی یک وسرت الھکسےت ںیہ ۔ا

 ادمحنب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، دبعارلنمح نب دیمح، اوبزریب، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہشت ےس قلعتم ااحدثی

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دہشت ےس قلعتم ااحدثی

     1282    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٓـی١، اب٩ ًیاؾ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبساہلل :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٗتَِیَبُة  َّ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ِی١ُ َوهَُو اب٩ُِ ًَٔیإق  ـَ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ی اہللُ َحسَّ

اُت ِهَّلِل ٔحیَّ ١ِ اٟتَّ ُ٘ ٠َِی َٓ  ٥ِ ُٛ َس أََحُس ٌَ َٗ إَٔذا  َٓ ََل٦ُ  زَّ َوَج١َّ هَُو اٟشَّ ًَ ٥َ إٔ٪َّ اہلَل  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ََ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ  َواٟؼَّ

أٟحٔيَن أَِطَهُس أَِ٪  ٔ اہللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠ًََِی٨َا َو ََل٦ُ  ّسا  أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُُه اٟشَّ ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ ََل إ

 ُ ِبُسُه َوَرُسوُُٟه ث ِٟکَََل٦ٔ ٣َا َطاَئ ًَ ََ ٩ِ٣ٔ ا ٔ َس ذَٟ ٌِ ََ َّرِ   ٥َّ َٟٔیَتَدي

ہبیتق، لیضف، انب ایعص، اشمع، قیقش، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البہبش 

ںیم ےس )امنز زپےنھ ےئلیک( ھٹیب اجےئ وت اس وک اہلل وخد السؾ ےہ ینعی اہلل اک اکی انؾ السؾ یھب ےہ۔ وت سج فتق وکیئ صخش اہمترے 

 اایحتلت ہلل انہک اچےیہ۔

 ہبیتق، لیضف، انب ایعص، اشمع، قیقش، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسی مسق ےک دہشت ےس قلعتم

 رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثیامنز  :   ابب

 اکی دفرسی مسق ےک دہشت ےس قلعتم

     1283    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ َظار، یحٌی ب٩ سٌیس، ہظا٦، ٗتازہ، ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی، ہظا٦، ٗتازہ، یو٧ص ب٩ جبير، حلا٪ ب٩  ٣ح٤س :  راوی



 

 

 ًبساہلل، ابو٣وسی اطٌزی

َتاَزَة ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ هَٔظا٦ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا

 ٔ ٩ًَِ ح  ٕ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ُجَبيِر َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا هَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ َیِحٌَی  َٗ زٔیَّ  ٌَ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ اِْلَِط ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  لَّ

٤ُُِٗت٥ِ  ا٢َ إَٔذا  َ٘ َٓ ٨ََٟا َػََلَت٨َا  ََّن  ٨َ٤ََّ٠ا ُس٨َّت٨ََا َوبَي ٌَ َٓ ٥َ َخَل٨ََِا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ُِٜ  اہللٔ َػل ٥ُِٜ ث٥َُّ َٟٔیُؤ٣َّ َٓ ُٔو أَٗٔی٤ُوا ُػ َٓ ََلةٔ  ٔلَی اٟؼَّ إ

َّرَ أَ  ب َٛ وُٟوا آ٣ٔيَن یُحِٔب٥ُِٜ اہللُ ث٥َُّ إَٔذا  ُ٘ َٓ ِّٟيَن  ا َـّ ا٢َ َوََل اٟ َٗ ِّرُوا َوإَٔذا  َٜب َٓ ََّر  ب َٛ إَٔذا  َٓ  ٥ِ ُٛ َٓإٔ٪َّ اِْل٣َٔا٦َ  َحُس وا  ٌُ َٛ ِّرُوا َواِر َٜب َٓ  ٍَ َٛ َوَر

َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ  ٍُ َٓ ِب٥ُِٜ٠َ َوَیزِ َٗ  ٍُ َٛ وُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ  َیزِ ُ٘ َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ا٢َ َس٤ٔ َٗ ََ َوإَٔذا  ََ بٔت٠ِٔ َٓت٠ِٔ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

 ٍَ ٥َ َس٤ٔ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َٟٔشأ٪ ٧َِٔیِّهٔ َػل ا٢َ  َٗ ًَزَّ َوَج١َّ  إٔ٪َّ اہللَ  َٓ َِٟح٤ُِس  ََ ا َٟ ُ َرب٨ََّا  ََّر َوَسَحَس اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه ث ب َٛ ٥َّ إَٔذا 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ  ٍُ َٓ ِب٥ُِٜ٠َ َوَیزِ َٗ إٔ٪َّ اِْل٣َٔا٦َ َيِشحُُس  َٓ ِّرُوا َواِسُحُسوا  َٜب ََ َوإَٔذا کَاَ٪ َٓ ََ بٔت٠ِٔ ت٠ِٔ َٓ ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

٥ِ أَِ٪  ُٛ ِو٢ٔ أََحٔس َٗ ٠َِی٩ُِٜ ٩ِ٣ٔ  َٓ َسةٔ  ٌِ َ٘ ِٟ ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ  ٨ًَِٔس ا ٠َِی ًَ ََل٦ُ  ٠ََواُت ِهَّلِل اٟشَّ َباُت اٟؼَّ یِّ ٔحیَّاُت اٟلَّ و٢َ اٟتَّ ُ٘ َي

 َ ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أ ٔ أٟٔحيَن أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ اہللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠َِی٨َا َو ًَ ََل٦ُ  ّس َوبََزکَاتُُه اٟشَّ ِبُسُه َوَرُسوُٟهُ ٪َّ ٣َُح٤َّ ًَ  ا 

اتی دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، اشہؾ، اتقدہ، دمحم نب ینثم، ییحی، اشہؾ، اتقدہ، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبع اہلل، اوبومیس ارعشی ےس رف

ےقی الھکسےئ افر ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ دای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک رط

رطہقی امنز الھکسای رھپ اراشد رفناای سج فتق مت ولگ امنز ادا رکےن ےئلیک ڑھکے وہ اجؤ وت مت ولگ وفصں وک درتس رکول رھپ مت ولوگں 

ںیم ےس وکیئ اکی اناتم رکے۔ سج فتق اناؾ ریبکت ےہک افر سج فتق فہ ےہک وت مت ولگ آنیم زپوھ دخافدن دقفس وبقؽ رفناےئ اگ 

ر سج فتق فہ ریبکت زپےھ افر روکع ںیم اجےئ وت مت ولگ یھب ریبکت زپوھ افر روکع ںیم ےلچ اجؤ ویکہکن اہمترے ےس لبق اناؾ روکع اف

ںیم اجات ےہ افر اہمترے ےس لبق رس ااھٹات ےہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رھپ وت اس یک اجبن یک 

اجےئ یئگ افر سج فتق اناؾ عمس اہلل  نم دمحہ زپےھ وت مت ولگ رانب کل ادمحل زپوھ ویکہکن دخافدن دقفس ےن اےنپ  یمک دفرسی اجبن لکن

ربمغیپ یک زابؿ رپ رفناای ہک دخافدن دقفس ےن نس ایل اس وک ہی وج صخش اس یک رعتفی رکے رھپ سج فتق فہ ریبکت زپےھ افر دجسہ ںیم 

فر دجسہ ںیم اجؤ ویکہکن اناؾ مت ولوگں ےس لبق دجسہ ںیم اجات ےہ افر اہمترے ےس لبق رس ااھٹات ےہ اجےئ وت مت ولگ یھب ریبکت زپوھ ا

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اس اجبن یک یمک دفرسی اجبن لکن اجےئ یگ افر سج فتق اناؾ ھٹیب 
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 دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، اشہؾ، اتقدہ، دمحم نب ینثم، ییحی، اشہؾ، اتقدہ، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبعاہلل، اوبومیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحد :   ابب

 اکی دفرسی مسق ےک دہشت ےس قلعتم

     1284    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ابوًاػ٥، ای٩٤ اب٩ ٧اب١، ابوزبير، جابزب٩ ًبساہلل :  راوی

ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  أَِخبََر٧َا  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَی٩ُ٤َِ اب٩ُِ ٧َاب١ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ

آ ُِِٟقِ وَرَة ٩ِ٣ٔ ا ٨َ٤ُِّ٠ا اٟشُّ ٌَ ٤َا ُي َٛ َس  َظهُّ ٨َ٤ُِّ٠ا اٟتَّ ٌَ ٥َ ُي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اُت ِهَّلِل  ٔ٪ َِٔش٥ٔ اہللٔکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔحیَّ َوبٔاہللٔ اٟتَّ

٠ًََِی٨َا  ََل٦ُ  ََ أَیَُّها ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُهُ اٟشَّ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ أٟحٔيَن أَِطَهُس َواٟؼَّ ٔ اہللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز َو

ّس  َه إَٔلَّ اہللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ ٥ُ٠َ أَِ٪ ََل إ ٌِ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََل َن ا٢َ أَبُو  َٗ َِٟح٨ََّة َوأًَُوذُ بٔهٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ِبُسُه َوَرُسوُُٟه َوأَِسأ٢َُ اہلَل ا ًَ أََحّسا ا 

َِٟحٔسیُث َخَلأْ َوبٔاہللٔ ٔ اٟزَِّوایَةٔ َوأَی٩ُ٤َِ ٨ًَِٔس٧َا ََل بَأَِض بٔهٔ َوا ًَلَی هَٔذه ٍَ أَی٩َ٤َِ ب٩َِ ٧َاب١ٕٔ  ُٙ  َتابَ ِوٓٔی  اٟتَّ

رمعفنب یلع، اوباعا ، اک ن انب انلب، اوبزریب، اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں وک 
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ھد  الھکسای رکےت ےھت ہک سج رطہقی ےس رقآؿ رکمی یک وکیئ وسرت الھکسای رکےت ےھت ِب
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 ِر۔ اناؾ اسنیئ ےن رفناای ہک مہ ولگ ںیہن اجےتن یسک صخش وک اس ےن اتمَع 
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وہاک ن نب انلب یک اس رفاتی رپ مہ ولوگں ےک زندکی رافی اک ن نب انلب ںیم یسک مسق اک وکیئ بیع ںیہن ےہ نکیل دحثی اطخ ےہ 

 دخافدن دقفس ےس وتقیف ناےتگن ںیہ۔افر مہ 



 

 

 رمعفنب یلع، اوباعا ، اک ن انب انلب، اوبزریب، اجربنب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ ےس قلعتم

     1285    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بسارزاٚ،  :  راوی  ً ًبساٟوہاب ب٩ ًبساٟح٥ٜ اٟوراٚ، ٣ٌاذب٩ ٣ٌاذ، سٔیا٪ ب٩ سٌیس، ٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، وٛیٍ و

 بساہلل ب٩ سائب، زاذا٪، ًبساہللسٔیا٪، ً

َیاَ٪ ب٩ِٔ َس  ِٔ ٩ًَِ ُس اذٕ  ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٚ ا َِٟورَّ ٥َٜٔ ا َِٟح ًَِبٔس ا َِٟوهَّأب ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ٌٔیٕس ح و أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا 

٩ًَِ ُس   ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ٍْ َو ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ َُِیََلَ٪  َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ َزاَذاَ٪  ائٔٔب  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ

ًٔی اٟشَّ  ونٔی ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ُِ احٔيَن فٔی اِْلَِرٔق یَُب٠ِّ َّٜة َسیَّ ٔ ٥َ إٔ٪َّ ِهَّلِل ٣َََلئ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ََل٦َ اہللٔ َػل

راؼ، اعمذنب اعمذ، ایفسؿ نب دیعس، ومحمدنب الیغؿ، فعیک ف دبعارزاؼ، ایفسؿ، دبعاہلل نب اسبئ، دبعاولاہب نب دبعا،مکح اول

زاذاؿ، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البہبش دخافدن دقفس ےک رفط ے زنیم ںیم 

  ںیہ۔وھگےتم رےتہ ںیہ افر ریمی اتم اک السؾ ھجم کت اچنہپےت

دبعاولاہب نب دبعا،مکح اولراؼ، اعمذنب اعمذ، ایفسؿ نب دیعس، ومحمدنب الیغؿ، فعیک ف دبعارزاؼ، ایفسؿ، دبعاہلل نب  :  رافی

 اسبئ، زاذاؿ، دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہیلع فآہل فملس رپ السؾ رکےن ےک اضفلئ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ رکےن ےک اضفلئ

     1286    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪، حش٩، اب٩ ًلی، ز٩٣ ححاد، ًبساہلل ب٩ ابوك٠حہاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور الٜوسخ، ًٔا٪، ح٤از، ثابت، ٗس٦،  :  راوی

ث٨ََا ثَابْٔت  ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َِٜوَسُخ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر اِل ُ٪ ٣َِولَی  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٠َِی٨َا ُس٠َامِیَ ًَ ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ

ِٟحَ  ًَلٓٔیٕ َز٩َ٣َ ا َِٟحَش٩ٔ اب٩ِٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ا َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة   ٩ًَِ ث٨ََا  َحسَّ َٓ أد  ٥َ َجاَئ حَّ

 َُ ٠َ٤َِٟ َُّه أََتانٔی ا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ََ ٔ ی فٔی َوِجه ِٟبرُِشَ َٟنََری ا َّا  ٨َ٠ِا إ٧ٔ ُ٘ َٓ ی فٔی َوِجهٔهٔ  ِٟبرُِشَ و٢ُ أ٣ََا  َذاَت یَِو٦ٕ َوا ُ٘ ََ َي ُس إٔ٪َّ َربَّ ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ

ََ أََحْس إَٔلَّ َس٠َّ  ٠َِی ًَ ا َوََل ُيَش٥ُِّ٠  ًَرِشّ ٠َِیهٔ  ًَ ََ أََحْس إَٔلَّ َػ٠َِّیُت  ٠َِی ًَ ِّی  َّهُ ََل ُيَؼل ََ أ٧َ ایُزِٔؿی ًَرِشّ ٠َِیهٔ  ًَ  ٤ُِت 

، انب یلع، زنم اجحج، دبعاہلل نب اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااحسؼ نب وصنمر اوکلجس، افعؿ، امحد، باتب، دقؾ، امیلسؿ، نسح

دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ اونر رپ وخیش وسحمس وہ ریہ یھت 

 ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ ابمرک رپ وخیش ےک مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولگ آپ یلص اہلل

آبار وسحمس رک رےہ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البہبش ریمے اپس رفہتش احرض وہا افر رعض ایک ہک اے دمحم 

 درفد ےجیھب اگ وت ںیم اس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخافدن دقفس رفناات ےہ ایک مت ولگ وخش ںیہن وہےت وج صخش اہمترے افرپ اکی

صخش رپ دس رمہبت رتمح وجیھبں اگ افر اہمترے ںیم ےس وج صخش السؾ )اکی رمہبت( ےجیھب اگ وت ںیم اس رپ دس رمہبت السؾ رکفں 

 اگ۔

 ااحسؼ نب وصنمر اوکلجس، افعؿ، امحد، باتب، دقؾ، امیلسؿ، نسح، انب یلع، زنم اجحج، دبعاہلل نب اوبہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز ےک دفراؿ تمظع دخافدنی ایبؿ رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےک دفراؿ تمظع دخافدنی ایبؿ رکان

     1287    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ابوہانی، ابوًلی ج٨يی، ٓـاٟة ب٩ ًِیس :  راوی

 َ ث َِٟح٨ِٔيیَّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا ٩ًَِ أَبٔی َها٧ٕٔئ أَ٪َّ أَبَا  ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  و٢ُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ ََٟة ب٩َِ ًَُِِیٕس َي ا ـَ َٓ  ٍَ َُّه َس٤ٔ ُه أ٧َ

 ٍَ ًَلَی اَس٤ٔ ٥َِٟ يَُؼ١ِّ  ِس اہلَل َو ٥َِٟ ی٤َُحِّ ٥َ َرُجَّل یَِسًُو فٔی َػََلتٔهٔ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل

ِّی ٤َُِٟؼل ًَح٠َِٔت أَیَُّها ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٍَ َرُسو٢ُ  َٓ ٥َ َوَس٤ٔ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََّ٠ًَُه٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ث٥َُّ 

َّی اہللُ ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی  َس اہلَل َوَح٤َٔسُه َوَػل ٤َحَّ َٓ ِّی  ٥َ َرُجَّل ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔاہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی    َػل

َم  ٌِ َُ َُ تَُحِب َوَس١ِ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِز  اہللُ 

 نب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم وک 

 

دمحم نب ہملس، انب فبہ، اوباہین، اوبیلع یبنج، اضفلة

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد اجیھب اس رپ امنز ےک دفراؿ داع ناےتگن انس ہک اس ےن دخافدن دقفس یک تمظع ایبؿ یک افر 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اے امنزی! مت ےن تلجع ےس اکؾ ایل اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک 

رپ درفد اجیھب رکف اس ےک دعب داع نااگن رکف(  الھکسای ہک )ےلہپ دخافدن دقفس یک تمظع ایبؿ رکان رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اتہک اہمتری داع دلج وبقؽ وہاجےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم وک امنز زپےتھ وہےئ انس اس صخش ےن دخافدن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دقفس یک تمظع ایبؿ یک افر اس یک رعتفی یک رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد اجیھب۔ آپ یلص

 رفناای اب وت داع وبقؽ وہیگ افر دصقم احلص وہاگ۔

 نب دیبع :  رافی

 

 دمحمنب ہملس، انب فبہ، اوباہین، اوبیلع یبنج، اضفلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قلعتمدرفدرشفی ےنجیھب یک اتدیک ےس 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 درفدرشفی ےنجیھب یک اتدیک ےس قلعتم

     1288    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، نٌی٥ ب٩ ًبساہلل ا٤ٟح٤ز، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ زیاز  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ زیس، ابو٣شٌوز انؼاریانؼاری و 

٩ًَِ ابِ  َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا َْ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

َس  ٔ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٤ُِِٟح٤ٔز ِبٔس اہللٔ ا ًَ ِی٥ٔ ب٩ِٔ  ٌَ َّٟٔذی أُرَٔی ا٨َِّٟساَئ  ٩ًَِ نُ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزیِٕس ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َزیِٕس اِْلَِنَؼارٔیَّ َو ًَ ب٩َِ 

٠ًََِیهٔ َو  َّی اہللُ  ا٢َ أََتا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َُّه  وزٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ أ٧َ ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ََلةٔ أَِخبََرُه  ٌِ بٔاٟؼَّ ٥َ فٔی ٣َِح٠ٔٔص َس ٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة َس٠َّ

َٕ نَُؼ١ِّ  َِٜی َٓ ََ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ٠َِی ًَ َِّی  َّ َوَج١َّ أَِ٪ نَُؼل ًَز ٕس أ٣َََز٧َا اہللُ  ٌِ ََٔظيرُ ب٩ُِ َس َُٟه  ا٢َ  َ٘ َّی  َٓ ََٜت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش َٓ  ََ ٠َِی ًَ

ِٟهُ  َ ٥َِٟ َيِشأ َّهُ  َّی َت٨٤ََِّی٨َا أ٧َ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَلَی آ٢ٔ اہللُ  ٤َا َػ٠َِّیَت  َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو ًَلَی ٣َُح٤َّ ُٗوُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ َػ١ِّ  ا٢َ  َٗ ث٥َُّ 

 ََ َّ ٤َٟٔيَن إ٧ٔ ا ٌَ ِٟ ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ فٔی ا َت  ِٛ ٤َا بَاَر َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو ًَلَی ٣َُح٤َّ ََل٦ُ  إٔبَِزاهٔی٥َ َوبَارِٔک  ٤َا َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس َواٟشَّ َٛ

 ٤ِٔ٠ًَُت٥ِ 

رر، دمحم نب دبعاہلل نب زاید ااصنری ف دبعاہلل نب زدی، اوبدوعس
، 
ح
،
ل

د دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، میعن نب دبعاہلل ا

ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفز مہ ولوگں ےک اپس رشتفی الےئ رضحت دعس نب 

دہ ےک رھگ رشتفی الےئ وت رضحت ریشبنب دعس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! دخا ےن مہ وک مکح رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ابع

درفد ےنجیھب اک اس ےئل ہک دخافدن دقفس رفناای ےہ ہک اے الہ اامیؿ! درفد ںیجیھب مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ۔ روسؽ اہلل یلص 

 ہی ابت نس رک اخومش وہ ےئگ اہیں کت ہک مہ ےن انمت یک اکش مہ ولوگں ےن وساؽ ہن ایک وہات رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اہلل ہیلع فملس
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رر، دمحم نب دبعاہلل نب زاید ااصنری ف دبعاہلل نب زدی،  :  رافی
، 
ح
،
ل

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، میعن نب دبعاہلل ا

 ااصنریاوبدوعسد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ےنجیھب اک رطہقی

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ےنجیھب اک رطہقی

     1289    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ یحٌی، ًبساٟوہاب ب٩ ًبساٟح٤یس، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س، ًبساٟزح٩٤ ب٩ َرش، ابو٣شٌوز انؼاری :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤َِٟحٔیٔس  ًَِبٔس ا َِٟوهَّأب ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ یَِحٌَی  ًَ  ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اَ٪  ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ َحسَّ

٥َ أ٣ُٔزِ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٗٔی١َ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٗ وزٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ا اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َرِٔشٕ  ََ َونَُش٥َِّ٠ أ٣ََّ ٠َِی ًَ َِّی  ٧َا أَِ٪ نَُؼل

 ِٓ ِس َْعَ َ٘ َٓ ََل٦ُ  ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ ا٠َّٟهُ اٟشَّ ٤َا َػ٠َِّیَت  َٛ ٕس  ًَلَی ٣َُح٤َّ ُٗوُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ َػ١ِّ  ا٢َ  َٗ  ََ ٠َِی ًَ ِّی  َٕ نَُؼل َِٜی َٓ ٥َّ بَارِٔک ٨َاُه 

ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  َت  ِٛ ٤َا بَاَر َٛ ٕس   ًَلَی ٣َُح٤َّ

نمح نب رشب، اوبدوعسد ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ زاید نب ییحی، دبعاولاہب نب دبعادیمحل، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم، دبعارل

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مہ ولوگں وک مکح وہا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع

ایگ نکیل درفد مہ ولگ سک رطہقی ےس ںیجیھب ۔ آپ یلص فآہل فملس رپ درفد ےنجیھب اک افر السؾ ےنجیھب اک۔ وت السؾ مہ ولوگں وک ولعمؾ وہ
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 افالد رپ۔ رتمح یجیھب مت ےن اربا میہ یک افالد رپ افر ربتک انزؽ رفنا دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ےسیج ربتک رفنایئ وت ےن اربامیہ یک



 

 

 زاید نب ییحی، دبعاولاہب نب دبعادیمحل، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم، دبعارلنمح نب رشب، اوبدوعسد ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسی مسق اک درفد

 دثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااح :   ابب

 اکی دفرسی مسق اک درفد

     1290    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، حشين ب٩ ًلی، زائسة، س٠امی٪، ٤ًزوب٩ ٣زة، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیلی، ٌٛب ب٩ ًحزة :  راوی

یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر ٩ِ٣ٔ  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َٛٔتابٔهٔ 

ِس َْعَ  َٗ  ََ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ اٟشَّ ا٢َ  َٗ ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟیلَی  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ َٕ َِٜی َٓ ٨َاُه  ا٢َ ِٓ َٗ ََلةُ  اٟؼَّ

ََ َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس  َّ ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ إ٧ٔ ٤َا َػ٠َِّیَت  َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو ًَلَی ٣َُح٤َّ ٕس  ُٗوُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ َػ١ِّ  ًَلَی ٣َُح٤َّ ا٠َُّٟه٥َّ بَارِٔک 

ََ َح٤ٔیْس ٣َ  َّ ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ إ٧ٔ َت  ِٛ ٤َا بَاَر َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ا٢َ أَبُو َو َٗ ُه٥ِ  ٌَ ٠َِی٨َا ٣َ ًَ و٢ُ َو ُ٘ َِٟیلَی َو٧َِح٩ُ َن ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی  َٗ حٔیْس 

 ْ ث٨ََا بٔهٔ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابٔهٔ َوهََذا َخَلأ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ

ہک مہ  اقمس نب زرکای نب دانیر، نیسح نب یلع، زادئة، امیلسؿ، رمعفنب رمة، دبعارلنمح نب اوب،یلی، بعک نب ةزجة ےس رفاتی ےہ

ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ انجیھب وت مہ ولگ ولعمؾ رک ےکچ نکیل مہ ولگ 
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 درفد رشفی سک رطہقی ےس اجیھب رکںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ولگ اس رطہقی ےس وہکا
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 ےن اینپ اتکب ےس لقن رفنایئ افر ہی اکی وھبؽ ےہ۔



 

 

 اقمس نب زرکای نب دانیر، نیسح نب یلع، زادئة، امیلسؿ، رمعفنب رمة، دبعارلنمح نب اوب،یلی، بعک نب ةزجة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق اک درفد

     1291    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیلی، ٌٛب ب٩ ًحزة ٗاس٥ ب٩ زَکیا، حشين، زائسة، س٠امی٪، :  راوی

ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ث٨ََا حَُشيِْن  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ٔب أَِخبََر٧َا ا ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟیلَی  ٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی 

٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا ا٢َ  َٗ ٕس ب٩ِٔ ًُِحَزَة  ًَلَی ٣َُح٤َّ ُٗوُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ َػ١ِّ  ا٢َ  َٗ  ََ ٠َِی ًَ ََلةُ  َٕ اٟؼَّ َِٜی َٓ ٨َاُه  ِٓ ِس َْعَ َٗ  ََ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  ٟشَّ

سٕ  ًَلَی ٣َُح٤َّ ََ َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس َوبَارِٔک  َّ ًَلَی إٔبَِزاهٔی٥َ َوآ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ إ٧ٔ ٤َا َػ٠َِّیَت  َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ  َو ٤َا َو َٛ ٕس 

٠َِی٨َا ًَ و٢ُ َو ُ٘ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو٧َِح٩ُ َن ًَ ا٢َ  َٗ ََ َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس  َّ ًَلَی إٔبَِزاهٔی٥َ َوآ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ إ٧ٔ َت  ِٛ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  بَاَر ا٢َ أَبُو  َٗ ُه٥ِ  ٌَ ٣َ

 ٔ ا٢َ ٓ َٗ ٥ُ٠َ أََحّسا  ٌِ ِب٠َُه َوََل َن َٗ َّٟٔذی  َوأب ٩ِ٣ٔ ا ٥٠ًَُِ َوَهَذا أَِولَی بٔاٟؼَّ الَی أَ ٌَ ََ َُيَِر هََذا َواہللُ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣ُزََّة   یهٔ 

اقمس نب زرکای، نیسح، زادئة، امیلسؿ، مکح، دبعارلنمح نب اوب،یلی، بعک نب ةزجة ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل 

ولوگں وک ولعمؾ وہایگ نکیل مہ ولگ درفد رشفی سک رطہقی  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ انجیھب وت مہ
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 وھبؽ ےہ۔

 اقمس نب زرکای، نیسح، زادئة، امیلسؿ، مکح، دبعارلنمح نب اوب،یلی، بعک نب ةزجة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق اک درفد

     1292    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابوٟیلی :  راوی

ا٢َ  َٗ َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُب أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٌِ َٛ ا٢َ لٔی  ب٩ُِ ًُِحَزَة أَََل َٗ

ا٢َ  َٗ  ََ ٠َِی ًَ ِّی  َٕ نَُؼل َِٜی َٓ  ََ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َٕ اٟشَّ ِی َٛ ٨َِٓا  ِس َْعَ َٗ ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ََ َهٔسیَّّة  َٟ ًَلَی  أُهِٔسی  ُٗوُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ َػ١ِّ 

ََ َح٤ٔیْس  َّ ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ إ٧ٔ ٤َا َػ٠َِّیَت  َٛ ٕس  ٕس َوآ٢ٔ ٣َُح٤َّ َت  ٣َُح٤َّ ِٛ ٤َا بَاَر َٛ ٕس  ٕس َوآ٢ٔ ٣َُح٤َّ ًَلَی ٣َُح٤َّ ٣َحٔیْس ا٠َُّٟه٥َّ بَارِٔک 

ََ َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس  َّ  ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ إ٧ٔ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہبعش، مکح، انب اوب،یلی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت بعک نب ةزجہ ےن ھجم ےس لقن ایک ہک ںیم مت وک اکی دہہی 

ں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مہ ولگ السؾ رکےن وک وخب اچہپؿ ےتیل ںیہ نکیل مہ ولگ دے دفں۔ مہ ولوگ
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 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ہبعش، مکح، انب اوب،یلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسی مسق ےک درفد رشفی ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق ےک درفد رشفی ےس قلعتم



 

 

     1293    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ َرش، ٣ح٤ٍ ب٩ یحٌی، ٤ًَا٪ ب٩ ٣وہب، ٣وسٰی ب٩ ك٠حہ، ك٠حہاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س  :  راوی

 ًُ ٩ًَِ ٍُ ب٩ُِ َیِحٌَی  ث٨ََا ٣َُح٤ِّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َرِٔشٕ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٣َِوَهٕب  َِ

 َ٨٠ُِٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٤َا ك٠ََِحَة  َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو ًَلَی ٣َُح٤َّ ُٗوُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ َػ١ِّ  ا٢َ  َٗ  ََ ٠َِی ًَ ََلةُ  َٕ اٟؼَّ ِی َٛ ا یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

٤َا َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو ًَلَی ٣َُح٤َّ ََ َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس َوبَارِٔک  َّ ًَلَی إٔبَِزاهٔی٥َ َوآ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ إ٧ٔ ِٛ  َػ٠َِّیَت  ًَلَی إٔبَِزاهٔی٥َ َوآ٢ٔ بَاَر َت 

ََ َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس  َّ  إٔبَِزاهٔی٥َ إ٧ٔ

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رشب، عمجم نب ییحی، امثعؿ نب ومبہ، ومٰیس نب ہحلط، ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک ای 

رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اس  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مہ ولگ درفد رشفی سک رطہقی ےس اجیھب
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 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رشب، عمجم نب ییحی، امثعؿ نب ومبہ، ومٰیس نب ہحلط، ہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 مسق ےک درفد رشفی ےس قلعتماکی دفرسی 

     1294    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ًیم، رشیَ، ٤ًَا٪ ب٩ ٣وہب، ٣وسٰی ب٩ ك٠حہ، ك٠حہ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ٕس  ٌِ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٌِ ٩ًَِ ٣ُوَسی أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٣َِوَهٕب  َِ ًُ ٩ًَِ  َْ ی ث٨ََا رَشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَیمِّ  ث٨ََا  سَّ

 َ٠ًَ ِّی  َٕ نَُؼل ِی َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ُٗوُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  ا٢َ  َٗ ََ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  َػ١ِّ  ِی



 

 

ٕس َو  ًَلَی ٣َُح٤َّ ََ َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس َوبَارِٔک  َّ ًَلَی إٔبَِزاهٔی٥َ إ٧ٔ ٤َا َػ٠َِّیَت  َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو ٤َا ًَلَی ٣َُح٤َّ َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ

ََ َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس  َّ ًَلَی إٔبَِزاهٔی٥َ إ٧ٔ َت  ِٛ  بَاَر

، امثعؿ نب ومبہ، ومٰیس نب ہحلط، ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم اکی رفز دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، یمع، رشکی

دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولگ سک رطہقی ےس درفد 
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 نب دعس، یمع، رشکی، امثعؿ نب ومبہ، ومٰیس نب ہحلط، ہحلطدیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق ےک درفد رشفی ےس قلعتم

     1295    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ یحٌی ب٩ سٌیس اَل٣وی، ٤ًَا٪ ب٩ حٜی٥، خاٟسب٩ س٤٠ہ، ٣وسٰی ب٩ ك٠حہ، زیسب٩ خارجہ :  راوی

 ًَ ٜٔی٥ٕ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح َِ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٌٔیٕس اِْل٣َُؤیُّ فٔی َحٔسیَٔهٔ  ٌٔیُس ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َس ٩ِ َخأٟٔس ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ أ٧ََا َسأ َٗ ُِٟت َزیَِس ب٩َِ َخارَٔجَة  َ ا٢َ َسأ َٗ ًَلَیَّ َواِجَتهُٔسوا فٔی ك٠ََِحَة  َػ٠ُّوا 

ٕس َو  ًَلَی ٣َُح٤َّ ُٗوُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ َػ١ِّ  ًَأئ َو سٕ اٟسُّ  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ

دیعس نب ییحی نب دیعس االومی، امثعؿ نب میکح، اخدلنب ہملس، ومٰیس نب ہحلط، زدینب اخرہج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ 

گ داع رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ولگ ریمے افرپ درفد وجیھب افر مت ول
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 دیعس نب ییحی نب دیعس االومی، امثعؿ نب میکح، اخدلنب ہملس، ومٰیس نب ہحلط، زدینب اخرہج :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسی مسق اک دفد رشفی

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 مسق اک دفد رشفیاکی دفرسی 

     1296    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، بَکو اب٩ ٣رض، اب٩ ہاز، ًبساہلل ب٩ خباب، ابوسٌیس خسری :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ َِٟهازٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا بََِکْ َوهَُو اب٩ُِ ٣ُرَضَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٨َ٠ُِٗا أَِخبََر٧َا  ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ب٩ِٔ َخبَّإب 

ًَلَی ٣ُ  ُٗوُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ َػ١ِّ  ا٢َ  َٗ  ََ ٠َِی ًَ ََلةُ  َٕ اٟؼَّ َِٜی َٓ ٨َِٓاُه  ِس َْعَ َٗ  ََ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  ٤َا َیا َرُسو٢َ اہللٔ اٟشَّ َٛ  ََ ٔ ًَِبسَٔک َوَرُسوٟ ٕس  َح٤َّ

ًَلَی إٔبَِزاهٔی٥َ َوبَارٔ ًَلَی إٔبَِزاهٔی٥َ َػ٠َِّیَت  َت  ِٛ ٤َا بَاَر َٛ ٕس  ٕس َوآ٢ٔ ٣َُح٤َّ ًَلَی ٣َُح٤َّ  ِک 

ہبیتق، رکبف انب رضم، انب اہد، دبعاہلل نب ابخب، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ؾ وہایگ اب مہ ولگ درفد رشفی سک رطہقی ےس اجیھب رکںی۔ آپ فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ انجیھب وت مہ وک ولعم
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 ہبیتق، رکبف انب رضم، انب اہد، دبعاہلل نب ابخب، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قلعتم ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس  :   ابب

 اکی دفرسی مسق اک دفد رشفی

     1297    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ابوبَک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزوب٩ حز٦، وہ  :  راوی

 اپ٨ے واٟس سے، ٤ًزوب٩ س٠ی٥ زرقی، ابوح٤یس ساًسی

٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش َٕ َوا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا   َْ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ أًٔسیُّ ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو ح٤َُِیٕس اٟشَّ َٗ و ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ اٟزَُّرقٔیِّ 

ُٗوُٟ   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ََ ٠َِی ًَ ِّی  َٕ نَُؼل ِی َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َُّه٥ِ  ٕس أ٧َ ًَلَی ٣َُح٤َّ وا ا٠َُّٟه٥َّ َػ١ِّ 

ٔ َوأَِزَوأجهٔ َوذُ  یَّت ٕس َوأَِزَوأجهٔ َوذُرِّ ًَلَی ٣َُح٤َّ ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ َوبَارِٔک  ٤َا َػ٠َِّیَت  َٛ َِٟحارٔٔث  یَّتٔهٔ فٔی َحٔسیٔث ا ٤َا رِّ َٛ ا  ٌّ اََل َج٤ٔی َٗ هٔ 

ُٗتَِیبَ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧ََِبأ٧ََا  ا٢َ أَبُو  َٗ ََ َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس  َّ ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاهٔی٥َ إ٧ٔ َت  ِٛ ِس بَاَر َٗ ٠َّهُ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ٌَ َٟ َِٟحٔسیٔث ٣َزََّتئِن َو ُة بَٔهَذا ا

٠ًََِیهٔ ٨ِ٣ٔهُ َطِْطْ  َم  َ٘  َس

ہبیتق نب دیعس، ناکل ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، دبعاہلل نب اوبرکب نب دمحم نب رمعفنب زحؾ، فہ اےنپ فادل ےس، رمعفنب میلس 

ات احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مہ ولگ سک رطہقی زریق، اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک رضح

 ٍ  
َ
ّ َ
ُ
 حُم

َ
َ
ِ لَع ّ
َ
 ص
َ
،ّ
ُ
ه

َ
ّ لل

َ  ےس درفد رشفی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اجیھب رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ا
َ
َ ٍ  
َ
ّ َ
ُ
آِؽ حُم

َ
ف

 
 

يِی

ا
َ
ر  آِؽ ِإي ْ

َ
َ
َ لَع

 

ت
ْ
ن 
َ
ّ ل
َ
 ص

َ
َ
ّ

 

َ، ِإي
 

يِی

ا
َ
ر  آِؽ ِإي ْ

َ
َ
 لَع
َ

 

ْ
ک
َ
 ر
َ
َ  ئ 
َ
َ ٍ  
َ
ّ َ
ُ
آِؽ حُم
َ
ٍ ف  
َ
ّ َ
ُ
 حُم

َ
َ
 لَع
ْ
 ِرک
َ
 ئ 
َ
،ّ
ُ
ه

َ
ّ لل

د  ٌ ا
َح ِی 
م

 
ٌ 
 ََحِ  
َ
َ
ّ

 

۔ اس رطح ےس اہک َ، ِإي د  ٌ
َح ِی 
م

 
ٌ 
ََحِ  

۔ اناؾ اسنیئ ےن رکف افر احرث یک رفاتی ںیم ہی زمدی ااضہف ےہ آرخ کت۔ رھپ احرث افر ہبیتق دفونں رضحات یک رفاتی ںیم ےہ ہک

 رفناای ہک ہبیتق ےن ھجم ےس ہی دحثی رشفی دفرسی رمہبت ایبؿ رفنایئ وت اغابل اؿ ےس اس رفاتی اک ضعب زج لقن رکےن ےس رہ ایگ۔

ہبیتق نب دیعس، ناکل ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، دبعاہلل نب اوبرکب نب دمحم نب رمعفنب زحؾ، فہ اےنپ فادل ےس،  :  رافی

 نب میلس زریق، اوبدیمح اسدعیرمعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تلیضف درفد ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف درفد ےس قلعتم

     1298    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

سویس ب٩ نَر، ًبساہلل يٌىی اب٩ ٣بارک، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ثابت، س٠امی٪، ٣ولی اٟحش٩ ب٩ ًلی، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ابوك٠حہ، ابوك٠حہ

ازُ ب٩ُِ َس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َح٤َّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ِبُس اہللٔ َي ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ٣َِولَی  ٤َ٠َةَ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ثَابٕٔت 

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة   ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ِٟبرِٔشُ یَُزی فٔی ا ٥ََّ٠ َجاَئ َذاَت یَِو٦ٕ َوا

َُّه َجائَىٔی ٔجبِرٔی١ُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ََ إَٔلَّ َوِجهٔهٔ  ٔ ت ََ أََحْس ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٠َِی ًَ َِّی  ُس أَِ٪ ََل ُيَؼل ََ یَا ٣َُح٤َّ ا٢َ أ٣ََا یُزِٔؿی َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ا ًَرِشّ ٠َِیهٔ  ًَ ٤ُِت  ََ إَٔلَّ َس٠َّ ٔ ت ََ أََحْس ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٠َِی ًَ ا َوََل ُيَش٥َِّ٠  ًَرِشّ ٠َِیهٔ  ًَ  َػ٠َِّیُت 

 ینعی انب ابمرک، امحدنب ہملس، باتب، امیلسؿ، ومیل انسحل نب یلع، دبعاہلل نب اوبہحلط، اوبہحلط ےس رفاتی ےہ وسدی نب رصن، دبعاہلل

ہک اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ ابمرک رپ 

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ ابمرک رپ وخیش سک فہج ےس ےہ؟ آپ یلص اہلل وخیش وسحمس وہ ریہ یھت مہ ےن درایتف ایک

ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایھب ریمے اپس ربجالیئ رشتفی الےئ افر اوہنں ےن اہک دخافدن دقفس رفناات ےہ ہک ایک مت اس ےس اے 

صخش مت رپ اکی درفد رشفی ےجیھب اگ وت ںیم اس رپ دس رمہبت رتمح دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخش افر راضدنم ںیہن وہےت ہک وج 

انزؽ رکفں اگ افر اہمتری اتم ںیم ےس وج صخش مت رپ اکی رمہبت السؾ ےجیھب اگ وت ںیم اس رپ دس رمہبت السیتم وجیھبں اگ افر اہمتری 

  وجیھبں اگ۔اتم ںیم ےس وج صخش اکی رمہبت مت رپ السؾ زپےھ اگ وت ںیم اس رپ دس رمہبت السیتم

 وسدی نب رصن، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، امحدنب ہملس، باتب، امیلسؿ، ومیل انسحل نب یلع، دبعاہلل نب اوبہحلط، اوبہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااح :   ابب

 تلیضف درفد ےس قلعتم

     1299    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤ی١ ب٩ جٌرف، ابیہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیهٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٥َ أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة 

ا ًَرِشّ ٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َواحَٔسّة َػل َّی  ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َٗ 

ل نب رفعج، اہیب، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس ہی رفاتی ذموکرہ ابال رفاتی یک رطح ےہ۔
ی 
م
ش

 یلع نب رجح، ا

ل نب رفعج، اہیب، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
ی 
م
ش

 یلع نب رجح، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف درفد ےس قلعتم

     1300    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، یو٧ص ب٩ ابواسحاٚ، یزیس ب٩ ابو٣زی٥، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ أَبٔی إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ بَُزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی ٣َزَِی٥َ 

 ٔ ًَلَیَّ َػََلّة َواح َّی  ٥َ ٩ِ٣َ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َاٟ ًَرِشَ َحسَّ ٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  َسّة َػل

ًَرِشُ َزَرَجإت  َٟهُ  ِت  ٌَ ٔ ًَرِشُ َخٔلیَئإت َوُرٓ ٨ُِه  ًَ ِت   َػ٠ََوإت َوحُلَّ



 

 

دمحم نب ویفس، ویسن نب اوبااحسؼ، سیدی نب اوبرممی، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص ااحسؼ نب وصنمر، 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ریمے افرپ اکی رمہبت درفد ےجیھب اگ وت دخافدن دقفس اس رپ دس رمہبت رتمح ےجیھب اگ افر 

 ےک دنلب وہں ےگ۔دس انگہ اعمػ وہں ےگ افر دس دراجت اس 

 ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب ویفس، ویسن نب اوبااحسؼ، سیدی نب اوبرممی، اسن نب ناکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 درفد رشفی زپےنھ ےک دعب امنز ںیم وج دؽ اچےہ داع ناگن اتکس ےہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 درفد رشفی زپےنھ ےک دعب امنز ںیم وج دؽ اچےہ داع ناگن اتکس ےہ

     1301    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ زورقی و ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، س٠امی٪ ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََاأَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  اََل َحسَّ َٗ َٟهُ  ُى  ِٔ ًَلٓٔیٕ َوا٠َّٟ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ِوَرقٔیُّ َو وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ا٢َ  َي َٗ ٤ًَُِع  َ ُ٪ اِْل ُس٠َامِیَ

َّی اہللُ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا إَٔذا َج٠َِش٨َا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ْٙ ثَىٔی َط٘ٔی ًَلَی اہللٔ َحسَّ ََل٦ُ  ٨َ٠ُِٗا اٟشَّ ََلةٔ  ٥َ فٔی اٟؼَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  

وُٟوا اٟشَّ  ُ٘ ََ ٥َ ََل  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََُٓلٕ٪  ََُٓلٕ٪ َو ًَلَی  ََل٦ُ  ٔ اٟشَّ إٔ٪َّ اہللَ هَُو ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔه َٓ ًَلَی اہللٔ  ََل٦ُ 

 ٜٔ ََل٦ُ َوَل ََ أَیَُّها ا٨َّٟ اٟشَّ ٠َِی ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ یِّ ٠ََواُت َواٟلَّ اُت ِهَّلِل َواٟؼَّ ٔحیَّ ١ِ اٟتَّ ُ٘ ٠َِی َٓ  ٥ِ ُٛ ٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ ٩ِ إَٔذا َج٠ََص أََحُس

 ََ ٔ ٠ُُِٗت٥ِ َذٟ ٥ُِ إَٔذا  َّٜ إ٧ٔ َٓ أٟٔحيَن  ٔ اہللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠َِی٨َا َو ًَ ََل٦ُ  ٤َأئ َواِْلَِرٔق  َوبََزکَاتُُه اٟشَّ ِبٕس َػأٟٕح فٔی اٟشَّ ًَ أََػابَِت ک١َُّ 

ًَأئ  َّرِ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ًَِبُسُه َوَرُسوُُٟه ث٥َُّ َٟٔیَتَدي ّسا  ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ َِٟیهٔ یَِسًُو بٔهٔ أَِطَهُس أَِ٪ ََل إ ٔ ًَِحَبُه إ ُس أَ ٌِ ََ 

یلع، ییحی، امیلسؿ اشمع، قیقش، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی وقعیب نب اربامیہ دفریق ف رمعفنب 

السؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ارماہ ےھٹیب ےھت امنز یک احتل ںیم وت مہ ےتہک ےھت ینعی السؾ وہ اہلل رپ اہلل ےک دنبفں یک انجب ےس افر 



 

 

فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ اہلل رپ السؾ ہن وہک ویکہکن اہلل وخد السؾ ےہ ہکلب اہمترے الفں رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 
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َ
ّ َ
ُ
س رطہقی ےس ےہک اگ وترہ اکی کین دنبہ وک آامسؿ افر زنیم ںیم السؾ چنہپ اجےئ اگ اس ےک دعب حُم

 وج داع زایدہ دنسپدیہ وہ فہ داع ناےگن۔

 وقعیب نب اربامیہ دفریق ف رمعفنب یلع، ییحی، امیلسؿ اشمع، قیقش، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم دہشت زپےنھ ےک دعب ایک رپانھ اچےئہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ںیم دہشت زپےنھ ےک دعب ایک رپانھ اچےئہ؟

     1302    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جزاح، سٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، ًَک٣ة ب٩ ٤ًار، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ ًِیسب٩ وٛیٍ ب٩ :  راوی

 ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ َیاَ٪ ب٩ِٔ َوٛٔی ِٔ َِٟحزَّاحٔ أَُخو ُس ٍٔ ب٩ِٔ ا ِبٔس اہللٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس ب٩ُِ َوٛٔی ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح إر  َّ٤

َِٟت یَ ب٩ِٔ أَبٔی  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجائَِت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ إ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٤ِِّ٠ًَىٔی ك٠ََِحَة  ا َرُسو٢َ اہللٔ 

ِّرٔی ب َٛ ا َو ًَرِشّ ا َواِح٤َٔسیهٔ  ًَرِشّ هٔی اہللَ  ا٢َ َسبِّ َٗ ٥ِ ک٤َٔ٠َإت أَِزًُو بٔه٩َّٔ فٔی َػََلتٔی  ٌَ ٥ِ َن ٌَ ١ِ َن ُ٘ َٔ َي ا ث٥َُّ َس٠ٔیهٔ َحاَجَت ًَرِشّ  هٔ 

 نب امعر، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ 

 

دیبعنب فعیک نب رجاح، ایفسؿ نب فعیک، مرکمة

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل میلس اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل

 ہیلع فآہل فملس ھجم وک دنچ املکت الھکس دںی ہک ںیم اؿ املکت ےک فےلیس ےس داع ناگن ایل رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای

د ُ لِِل وہک افر اس ےک دعب داع ناوگن افر
َم
ح
ل

ا َؿ اہلل وہک دس رمہبت رھپ دس رمہبت اَ
َ
ح
ی  ُ
ص
مت اےنپ دصقم وک دخافدن دقفس ےس ناوگن فہ مکح  ہک مت 



 

 

 رفنا دے اگ۔ بلطم ہی ےہ ہک داین افر آرخت ںیم فہ وبقؽ رکے اگ۔

 نب امعر، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، اسن نب ناکل :  رافی

 

 دیبعنب فعیک نب رجاح، ایفسؿ نب فعیک، مرکمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داع ناوثرہ ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 داع ناوثرہ ےس قلعتم

     1303    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، خ٠ٕ ب٩ خ٠یٔة، حٔؽ ب٩ اخی ا٧ص، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ٍَ َر أَِخبََر٧َا  ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٔٔؽ ب٩ِٔ أَخٔی أ٧ََٕص  ٩ًَِ َح َة  َٔ ُٕ ب٩ُِ َخ٠ٔی ث٨ََا َخ٠َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُسو٢ٔ اہللٔ ُٗتَِیَبُة 

 ًَ َس َز َظهَّ ََ ٍَ َوَسَحَس َو َٛ ا َر َّ٤٠َ َٓ ِّی  ائ٥ْٔ ُيَؼل َٗ ىٔی َوَرُج١ْ  ٌِ ٥َ َجأّٟشا َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ َػل ِّی أَِسأَُٟ ٔن ًَائٔهٔ ا٠َُّٟه٥َّ إ ا٢َ فٔی زُ َ٘ َٓ ا 

ا َِٟحََل٢ٔ َواِْلَِٔکَ ٤َاَوأت َواِْلَِرٔق َیا َذا ا ٍُ اٟشَّ ٨٤ََِّٟاُ٪ بَٔسی ََٟه إَٔلَّ أ٧ََِت ا ٔ َِٟح٤َِس ََل إ ََ ا َٟ ا٢َ بٔأَ٪َّ  َ٘ َٓ  ََ ِّی أَِسأَُٟ ٔن و٦ُ إ یُّ َٗ ٦ٔ یَا َویُّ یَا 

َّی اہللُ  ٔ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔسی بَٔیٔسه ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ  ٥ُ٠ًَِ اُٟوا اہللُ َوَرُسوُٟهُ أَ َٗ ًَا  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔلَِػَحابٔهٔ َتِسُروَ٪ ب٤َٔا َز ًَا اہللَ ًَ ِس َز َ٘ َٟ

ًَِلی َّٟٔذی إَٔذا زُعَٔی بٔهٔ أََجاَب َوإَٔذا ُسل١َٔ بٔهٔ أَ ٔوی٥ٔ ا ٌَ ِٟ  بٔاِس٤ٔهٔ ا

، ب ص نب
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 ایخ اسن، اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہبیتق، فلخ نب ح

زندکی اھٹیب وہا اھت افر اکی آدیم فاہں رپ ڑھکا وہا امنز ںیم وغشمؽ اھت سج فتق روکع افر دجسے افر دہشت ےس رفاتغ وہیئ وت داع 
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ْسَ کَُلَ زپاھ رکف۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب رکاؾ ےس رفناای ہک ایک مت
َ
ولگ اس ےس فافق وہ ہک وکؿ  أ

ےس ولمجں ےس داع نایگن اجےئ؟ اوہنں ےن رفناای ہک دخا افر اس اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخب فافق ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ اس ےس دخافدن دقفس وک آفاز دی۔ اس ےک امس امظع



 

 

)ینعی ڑبے انؾ( ےس سج فتق دخافدن دقفس وک اس ےک انؾ ےس آفاز دی اجیت ےہ افر اس وک اید ایک اجات ےہ افر سج فتق وکیئ صخش 

 نااتگن ےہ اس ےس ہی انؾ ےل رک وت فہ انعتئ رکات ےہ۔

، ب ص نب ایخ اسن، اسن نب ناکل :  رافی

 

ن فة
ل

 

 ہبیتق، فلخ نب ح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 داع ناوثرہ ےس قلعتم

     1304    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بزیسة، ح٨و٠ة ب٩ ًلی، ٣حح٩ ب٩ ٤ًزوب٩ یزیس، ابوبزیس ََری، ًبساٟؼ٤سب٩ ًبساٟوارث، حشين ٥٠ٌ٣، اب٩  :  راوی

 ازرَ

ث٨ََا أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ًَِبسٔ ا ٤َسٔ ب٩ِٔ  ًَِبٔس اٟؼَّ  ٩ًَِ یُّ  َِٟبَِرٔ ٤ِزُو ب٩ُِ یَزٔیَس أَبُو بَُزیِٕس ا ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا   ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشيِْن ا ا٢َ َحسَّ َٗ بٔی 

ثَىٔی َح٨َِو٠َُة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٥َ َزَخ١َ  اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَُه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٔ َحسَّ ًَلٓٔیٕ أَ٪َّ ٣ِٔحَح٩َ ب٩َِ اِْلَِزَر

 ََ َّ ََ یَا أہلَلُ بٔأ٧َ ِّی أَِسأَُٟ ٔن ُه٥َّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َ٘ َٓ ُس  َضی َػََلَتهُ َوهَُو َیَتَظهَّ َٗ ِس  َٗ ٤َِِٟشحَٔس إَٔذا َرُج١ْ  َِٟواحُٔس اِْلَحَ ا ٥َِٟ َی٠ِٔس ا َّٟٔذی  ٤َُس ا ُس اٟؼَّ

ا٢َ َرُس  َ٘ َٓ ُٔوُر اٟزَّحٔی٥ُ  َِ ِٟ ََ أ٧ََِت ا َّ رٔفَ لٔی ذ٧ُُوبٔی إ٧ٔ ِِ ََ ُّٔوا أََحْس أَِ٪  ُٛ ُه  َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ َِٟس َو ٥ِ یُو َٟ ِس ُرُٔفَ َو َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

ُه ثَََلثّا َٟ 

 نب یلع، نجحم نب ادرع ےس رفاتی ےہ ہک رمعفنب سیدی، اوبربدی رصبی

 

لة

 

ع

 

، دبعادمصلنب دبعاولارث، نیسح ملعم، انب ربدیة، حن

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی ےل ےئگ ہک اکی آدیم امنز زپھ رک دہشت زپےنھ ںیم وغشمؽ اھت ہک اس 

 ہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ہی صخش رفغمت رک دای ایگ۔دفراؿ فہ صخش ےنہک اگل نیت رمہبت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 نب یلع، نجحم نب ادرع :  رافی

 

لة

 

ع

 

 رمعفنب سیدی، اوبربدی رصبی، دبعادمصلنب دبعاولارث، نیسح ملعم، انب ربدیة، حن



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق یک داع ےس قلعتم اکی دفرسی

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک داع ےس قلعتم

     1305    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحِیب، ابوخير، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو، ابوبَک ػسیٙ :  راوی

٩ًَِ ًِبٔس اہللٔ بِ أَِخبََر٧َا   ٔ َِٟديِر ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحِٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی بََِکٕ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٤ِزٕو  ًَ  ٩ٔ

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َّهُ  ٨ًَُِه٤َا أ٧َ ٙٔ َرضَٔی اہللُ  ی سِّ ِّی  اٟؼِّ ٔن ُه٥َّ إ ١ُِٗ ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ًَاّئ أَِزًُو بٔهٔ فٔی َػََلتٔی  ٤ِِّ٠ًَىٔی زُ

ّة ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسَٔک َواِرَح٤ِىٔی رٔفَ ِِ َٓاُرِٔفِ لٔی ٣َ ٧ُوَب إَٔلَّ أ٧ََِت  رٔفُ اٟذُّ ِِ َٔيّرا َوََل َي َٛ ٔسی ُه٤ّ٠ِا  ِٔ ُٔوُر اٟزَّحٔی٥ُ  َه٤ِ٠َُت َن َِ ِٟ ََ أ٧ََِت ا َّ  إ٧ٔ

، سیدی نب اوببیبح، اوبریخ، دبعاہلل نب رمعف، اوبرکب دصقی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی ہبیتق نب دیعس، ثیل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک اکی داع الھکس دںی ہک سج وک ںیم امنز ںیم زپاھ رکفں۔ 

  اس رطح ےس وہکآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اوبریخ، دبعاہلل نب رمعف، اوبرکب دصقی :  رافی
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 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک داع ےس قلعتم

     1306    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 یو٧ص ب٩ ًبساَلًلی، اب٩ وہب، حیوة، ً٘بة ب٩ ٣ش٥٠، ابوًبساٟزح٩٤، ؿابهی، ٣ٌاذب٩ جب١ :  راوی

ُت َحِیَوَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی  َبَة ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ُث  یَُحسِّ

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََخَذ بَٔیٔسی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ اذٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٨َابٔهٔیِّ  ٩ًَِ اٟؼُّ ُِٟحبُلٔیِّ  اذُ ا ٌَ ََ یَا ٣ُ ِّی َْلُحٔبُّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ

 ُ ٠ُِت َوأ٧ََا أ ُ٘ و٢َ فٔی ک١ُِّ َػََل َٓ ُ٘ ََ َِ أَِ٪  ََل َتَس َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ًَلَی حٔبُّ ٕ َربِّ أًَٔىِّی  ة

 ََ ٔ َک َوحُِش٩ٔ ًَٔباَزت َک َوُطَِکٔ  ذَِٔکٔ

یحب، اعمذنب لبج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویحة، ہبقع نب ملسم، اوبدبعارلنمح، اض

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما اہھت ڑکپا افر اراشد رفناای ںیم مت ےس تبحم راتھک وہں اے اعمذ! ںیم ےن رعض ایک ںیم )یھب( آپ 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تبحم رکات وہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل

 اپدنبی ےس رہ اکی امنز ںیم ہی داع نااگن رکف

 نب ملسم، اوبدبعارلنمح، اضیحب، اعمذنب لبج :  رافی

 

ی ة
 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویحة، عم
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 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک داع ےس قلعتم

     1307    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزاؤز، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، سٌیسجزیزی، ابواٌَٟلء، طسازب٩ اوض :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ُس٠َامِیَ

 َ ِّی أ ٔن و٢ُ فٔی َػََلتٔهٔ ا٠َُّٟه٥َّ إ ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َي ًَ َّی اہللُ  ٔ ب٩ِٔ أَِوٕض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل از ََّ َطسَّ ََ اٟ زٔی٤ََة ِسأَُٟ ٌَ ِٟ ٔ َوا َباَت فٔی اِْل٣َِز

 َ ا َوأَِسأ ّٗ ٔ ٠ِّبا َس٠امّٔی َؤَٟشا٧ّا َػاز َٗ  ََ ََ َوأَِسأَُٟ ٔ ََ َوحُِش٩َ ًَٔباَزت ٔ ٤َت ٌِ ٔ ََ ُطَِکَ ن ٥ُ٠َ ًَلَی اٟزُِّطٔس َوأَِسأَُٟ ٌِ ََ ٔ ٣َا  ََ ٩ِ٣ٔ َخيِر ُٟ



 

 

 ََ َک ٤َٟٔا  رٔفُ ِِ ٥ُ٠َ َوأَِسَت ٌِ ََ ََ ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا  ٔ ٥٠َُ َوأًَُوذُ ب ٌِ 

اوبداؤد، امیلسؿ نب رحب، امحدنب ہملس، دیعسرجریی، اوباالعلء، دشادنب افس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس امنز ےک دفراؿ رفناای رکےت ےھت ےس آرخ کت۔ بلطم ہی ےہ ہک اے اہلل! ںیم ھجت ےس رہ اکی اکؾ ںیم ااکحتسؾ اچاتہ وہں )ربص 

ر وہں( افر زعؾ ابزجلؾ دہاتی رپ افر ںیم ھجت ےس ریتی تمعن رپ رکش افر ریتی ابعدت یک رتہبی اچاتہ وہں افر ںیم افر االقتسؽ اک اگبلط

 ھجت ےس بلق یک السیتم اچاتہ وہں افر زابؿ یک اچسیئ اچاتہ وہں افر ںیم ھجت ےس رہ زیچ یک رتہبی نااتگن وہں سج وک ہک وت اجاتن ےہ افر

ی رہ اکی زیچ یک ربایئ ےس ہک سج وک وت اجاتن ےہ افر ںیم رفغمت اچاتہ وہں ریتی اس زیچ ےس ہک سج وک وت اچاتہ ںیم انپہ نااتگن وہں ریت

 ےہ )ینعی ھجم ےس وج یطلغ رسزد وہیئگ ےہ اس یک اعمیف نااتگن وہں(۔

 اوبداؤد، امیلسؿ نب رحب، امحدنب ہملس، دیعسرجریی، اوباالعلء، دشادنب افس :  رافی
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 اکی دفرسی مسق یک داع ےک ابرے ںیم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک داع ےک ابرے ںیم

     1308    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از، ًلاء ب٩ سائب :  راوی

٩ًَِ أَبٔیهٔ  ائٔٔب  ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓیٕ  اُر ب٩ُِ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ َّ٤ًَ َّی ب٨َٔا  ا٢َ َػل َٗ  

ُف  ٌِ ََ َٟهُ  ا٢َ  َ٘ َٓ أَِوَجزَ ٓٔیَها  َٓ ًَِوُت ٓٔیَها َیارٔسٕ َػََلّة  ِس َز َ٘ َٓ  ََ ٔ ًَلَی َذٟ ا  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ََلَة  َت أَِو أَِوَجزَِت اٟؼَّ ِٔ َّٔ ِس َخ َ٘ َٟ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا

 ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ُه َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٔ ا٦َ َتب َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتُه٩َّ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ َوإت َس٤ٔ ًَ َّ بَٔس َُيَِر أ٧َ ٔشهٔ  هَُو أُبَیٌّ  ِٔ ٩ًَِ َن ىَی  َٛ ُه 

 ٔٙ َِٟد٠ِ ًَلَی ا  ََ ٔ ُِٗسَرت ِیَب َو َِ ِٟ ََ ا ٔ٤٠ٌِٔ ِو٦َ ا٠َُّٟه٥َّ َٔ َ٘ ِٟ أَِخبََر بٔهٔ ا َٓ ًَأئ ث٥َُّ َجاَئ  ٩ًَِ اٟسُّ ُه  َٟ َ َشأ َِٟحَیاَة َخيِّرا  َٓ ٤ِٔ٠ًََت ا أَِحیٔىٔی ٣َا 



 

 

ُه٥َّ  َٓاَة َخيِّرا لٔی ا٠َّٟ َو ِٟ ٤ِٔ٠ًََت ا ىٔی إَٔذا  َّٓ ِّٙ فٔی اٟزَِّؿا  لٔی َوَتَو َِٟح ََ ک٤َٔ٠ََة ا ٔ َوأَِسأَُٟ َهاَزة ِیٔب َواٟظَّ َِ ِٟ ََ فٔی ا ََ َخِظَیَت َوأَِسأَُٟ

ًَيِٕن ََل  َة  ََ رُقَّ ُس َوأَِسأَُٟ َٔ ٌٔامّی ََل ی٨َِ ََ َن ِِٟٔىَی َوأَِسأَُٟ ِِقٔ َوا َٔ ِٟ ِؼَس فٔی ا َ٘ ِٟ ََ ا ٔب َوأَِسأَُٟ ـَ َِ ِٟ ََ اٟزَِّؿ َوا ٍُ َوأَِسأَُٟ ٔل َ٘ َس  َت٨ِ ٌِ ََ اَئ 

 َ٘ ٔ ٔلَی ٟ َٚ إ ِو ََ َواٟظَّ ٔ ٔلَی َوِجه ٔ إ َة ا٨ََّٟوز َٟذَّ  ََ ٤َِِٟؤت َوأَِسأَُٟ َس ا ٌِ ََ ِیٔع  ٌَ ِٟ ََ بَزَِز ا أئ َوأَِسأَُٟ ـَ َ٘ ِٟ ٕ َوََل ا ة اَئ ٣ُرٔضَّ ٔ ََرَّ َُيِر ََ فٔی  ٔ ائ

٨َ٠ِا هُ  ٌَ ٕة ا٠َُّٟه٥َّ َزی٨َِّّا بٔزٔی٨َٔة اِْلٔی٤َأ٪ َواِج َّ٠ ـٔ  َساّة ٣ُِهَتٔسی٩َ ٓٔت٨َِٕة ٣ُ

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اطعء نب اسبئ، ےن اےنپ فادل ےس رفاتی یک رضحت امعر ےن امنز زپاھیئ وت رصتخم امنز زپاھیئ ضعب ےن 

می اہک ہک مت ےن امنز یکلہ ای رصتخم زپیھ اوہنں ےن اہک ہک ابفوجد اس ےک ہک ںیم ےن اس ںیم یئک داعںیئ زپںیھ نج وک رضحت روسؽ رک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ سج فتق فہ ڑھکے وہےئ وت اکی صخش اؿ ےک ےھچیپ ےئگ رضحت اطعء ےن ایبؿ ایک ہک فہ ریمے 

 فادل ےھت نکیل اوہنں ےن اانپ انؾ وپ ہدہ راھک افر فہ داع اؿ ےس درایتف یک رھپ فاسپ آےئ افر ولوگں وک التبیئ فہ داع ہی یھت ینعی اے

 ےس داع رکات وہں ریتے بیغ افر دقرت ےک فہلیس ےس وج ھجت وک ولخماقت رپ ےہ وت ھجم وک زدنہ رھک سج فتق کت اہلل! ںیم ھجت

ریمے فاےطس زدنیگ اقمئ رانھک ریتے زندکی رتہب وہ افر ھجم وک نار ڈاؽ ہک سج فتق ریمے فاےطس رم اجان رتہب وہ اے دخا ںیم 

ںیم نااتگن وہں ھجت ےس تمکح رھبی یچس ابت وخیش افر ہصغ ںیم افر ںیم نااتگن وہں ھجت ےس اظرہی افر وپ ہدہ ریتا وخػ نااتگن وہں افر 

متخ ہن درایمؿ اک درہج اتحمیج افر نادلاری ںیم افر ںیم ھجت ےس اس تمعن وک نااتگن وہں وج ہک امتؾ ہن وہ افر اس یک آ ھک یک ڈنھٹک وک ہک وج 

فر ںیم ھجت ےس نااتگن وہں راتح افر رمےن ےک دعب آراؾ۔ افر ںیم نااتگن وہں ھجت ےس وہ افر ںیم ھجت ےس راضدنمی ریتے ہلصیف رپ ا

ریتے رہچہ ےک دےنھکی یک ذلت وک افر ھجت ےس الماقت اک وشؼ افر ںیم نااتگن وہں ریتی اس تبیصم رپ ہک سج رپ ربص ےن وہےکس افر وج 

 ؽ رفنا دے افر مہ وک دہاتی ایہتف ولوگں اک راہتس دالھک دے۔اسفد ےس ارماہ رکا دے اے دخا مہ وک اامیؿ یک دفتل ےس ناال نا

 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اطعء نب اسبئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےک ابرے ںیماکی دفرسی مسق یک داع 

     1309    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًِیساہلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ًیم، رشیَ، ابوہاط٥ اٟواسلی، ابو٣ح٠ز، ٗیص ب٩ ًبازہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٌِ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َِٟوأسٔلیِّ  ٩ًَِ أَبٔی َهأط٥ٕ ا  َْ ی ث٨ََا رَشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَیمِّ 

َُّه٥ِ أ٧َََِکُوهَ  َٜأ٧َ َٓ َها  َّٔ ِو٦ٔ َػََلّة أََخ َ٘ ِٟ اُر ب٩ُِ یَارٔسٕ بٔا َّ٤ًَ َّی  ا٢َ َػل َٗ ِیٔص ب٩ِٔ ًَُبازٕ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ُحوَز ٣ِٔح٠َز ََ َواٟشُّ و ُٛ
٥َِٟ أُت٥َّٔ اٟزُّ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا 

اُٟو ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَِسًُو بٔهٔ ا٠َُّٟه٥َّ َٗ ًَ َّی اہللُ  ًَإئ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَِوُت ٓٔیَها بُٔس ِّی َز ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َٗ ََ ا بَلَی  ٔ ُِٗسَرت ِیَب َو َِ ِٟ ََ ا ٔ٤٠ِ ٌٔ ٔ  َ

ِٟوَ  ٤ِٔ٠ًََت ا ىٔی إَٔذا  َّٓ َِٟحَیاَة َخيِّرا لٔی َوَتَو ٤ِٔ٠ًََت ا ٙٔ أَِحیٔىٔی ٣َا  َِٟد٠ِ ٔ ًَلَی ا َهاَزة ِیٔب َواٟظَّ َِ ِٟ ََ فٔی ا ََ َخِظَیَت اَة َخيِّرا لٔی َوأَِسأَُٟ َٓ

ٍُ َوأَِسأَُٟ  ٔل َ٘ ًَيِٕن ََل َت٨ِ َة  ُس َورُقَّ َٔ ٌٔامّی ََل ی٨َِ ََ َن ٔب َوأَِسأَُٟ ـَ َِ ِٟ ِیٔع َوک٤َٔ٠ََة اِْلِٔخََلٔؾ فٔی اٟزَِّؿا َوا ٌَ ِٟ أئ َوبَزَِز ا ـَ َ٘ ِٟ ََ اٟزَِّؿاَئ بٔا

 َ٤ِٟ َس ا ٌِ ََ َّ٠ ـٔ ٕ َوٓٔت٨َِٕة ٣ُ ة اَئ ٣ُرٔضَّ ََ ٩ِ٣ٔ ََرَّ ٔ ََ َوأًَُوذُ ب ٔ ائ َ٘ ٔ ٔلَی ٟ َٚ إ ِو ََ َواٟظَّ ٔ ٔلَی َوِجه ٔ إ َة ا٨ََّٟوز َٟذَّ ٕة ا٠َُّٟه٥َّ َزی٨َِّّا بٔزٔی٨َةٔ ِؤت َو

٨َ٠ِا هَُساّة ٣ُِهَتٔسی٩َ  ٌَ  اِْلٔی٤َأ٪ َواِج

ر، سیق نب ابعدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امعر نب ایرس دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، یمع، رشکی، اوباہ

 

ز
ح ل
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مش اولایطس، اوب

ےن ولوگں ےک اسپت امنز زپاھیئ افر یکلہ )رصتخم( امنز زپاھیئ وت اوہنں ےن ااکنر رک دای )اس دقر رصتخم امنز زپےنھ رپ( اس رپ رضحت 

 ادا ایک؟ اوہنں ےن اہک ہک سک فہج ےس ںیہن رضحت امعر ےن امعر ےن رفناای ںیم ےن امنز ادا رکےن ںیم دجسے افر روکع وک ربارب ںیہن

 
َ
،ّ
ُ
ه

َ
ّ لل

 ایبؿ ایک ہک ںیم ےن وت امنز ےک دفراؿ فہ داع نایگن یھت ہک سج وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زپاھ رکےت ےھت ا

 

لْ

َ ا

 

ت
ْ
ِم
ل
َ
ع
  
َ
ِ  م

 

ِ
 ْ
ح
َ
 أ
ِ
ِ

َلْ

 

ح
ْ ل

 ا

َ
َ
 لَع
َ
ِ

 

ي
َ
ُقْر
َ
 ف
َ
ت 
ْ
َن 

 

 الْع
َ
مِک

ْ عِل
ِ
ت 

 
َ
َھا َدِة ف

َ
ّ

 

لش

ا
َ
 ف
ِ
ت 
ْ
َن 

 

ِ  الْع

 

 ف
َ
َک

 

ی َی
ْ

 

ش َ

 

ح

ْسَ کَُلَ 
َ
أ
َ
ا َِل  ف
ً
ر ْ
 َ

 

َ َة َ

 

ف َ 
ْ
َ ال

 

ت
ْ
ِم
ل
َ
ع
ی  ِإَذا 
ِ

 

ی
َ
ّ ف

َ
 
َ

 

ُ
َ
ا َِل  ف
ً
ر ْ
 َ

 

ا َة َ
َ
َ حَی 

 

ة
ِمَ
ََکل

ْسَ کَُلَ ارلِّ
َ
أ
َ
ُع ف

ِ َْمػ

 

َن

 

ب

  
َ
ٍ ل

 

ن
ْ
َی 
ع

َة 
َ
ْرُقّ
َ
َد ُ ف
ْف

 

ن
َ
ب 
  
َ
ا  ل
ً
 م
َعِی

 

ت

ْسَ کَُلَ 
َ
أ
َ
 ف
ِ
ت  َ

 

 َ

 

لْع
ا
َ
َ  ف

 

ِ  ارلِّض

 

َ ِص ف ْ

 

خ  اْلٔ ِ
َ
 ِإَل
ِ
رر
َ

 

ػ
َ
ّ

 

لن
َة ا َ
ّ
 

 

َ
ل
َ
ِت ف
ْ
َو 
م
ْ ل

ْ َ ا
ِ ب َ

 

ش
ْ
َی 
لْع

رَبَْد ا
َ
ا ئِ ف َ

 

ض
لَْم
 
ِ
َ ئَ ئ 

 

ض

 
َ

 

 ی
رِب

 

ِ
َّ  ي 

 

ِ
ّ
 
 َزب
َ
،ّ
ُ
ه

َ
ّ لل

ٍ ا

 

ة
َ
ِّل

 

ُض
ٍ م

 

ة
َ

 

ْی

 

فِی
َ
ٍَة ف
ّ
ر
ِ

 

ائَ ُم َ
ّ
ر
َ

 

ِْ ص  
َ ِ
ُع ُذ ي 
َ
أ
َ
 ف
َ
ِ

 

َ ي

 

ِ
ْ 
َ
 ِإَل
َ
ؼ
ْ
و 

َ
ّ

 

ش
ل

ا
َ
 ف
َ
ْھِک

ھ 

َ
 ف

َ

 

د ِ ِ  َ

 

ُْبی
م

اًة  ا  ُهد َ َ

 

ی
ْ ل
َ
ع
ْ
ح 
ا
َ
 ِؿ ف
َ ي  ِ اْلٔ ِ

 

 ۔ة

ر، سیق نب ابعدہ :  رافی

 

ز
ح ل
م

 دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، یمع، رشکی، اوباہمش اولایطس، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک دفراؿ انپہ ناےنگن ےس قلعتم

 ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم  :   ابب



 

 

 امنز ےک دفراؿ انپہ ناےنگن ےس قلعتم

     1310    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ يشاٖ، َفوة ب٩ ٧و١ٓ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ائَٔظَة أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ  ١ٕ َٓ َوَة ب٩ِٔ ٧َِو ٩ًَِ ََفِ  ٕٖ هََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َيَشا

٥ِ کَاَ٪  ٌَ َِٟت َن ا َ٘ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَِسًُو بٔهٔ فٔی َػََلتٔهٔ  ًَ َّی اہللُ  ثٔیىٔی ََٔظِیٕئ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ًََِیهٔ َحسِّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

و ُ٘ ٥َ َي ١٤ًَِِ َوَس٠َّ ٥َِٟ أَ ٠ِٔ٤ًَُت َو٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا  ََ ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا  ٔ ِّی أًَُوذُ ب ٔن ُه٥َّ إ  ٢ُ ا٠َّٟ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، رففة نب ونلف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس رعض ایک ہک 

فآہل فملس امنز ںیم زپاھ رکےت ےھت۔ اوہنں ےن اہک ہک ااھچ آپ یلص اہلل ہیلع  ھجم وک فہ داع التب دف وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ہی داع ناےتگن ےھت اے دخا! ںیم انپہ نااتگن وہں ریمی ربایئ ےس اس اکؾ ےک وج ہک ںیم ےن ااجنؾ دای ےہ افر ربایئ ےس اس اکؾ

 ( ےہ ہک ںیم فہ ہن رکےن گل اجؤں۔یک وج ںیم ےن ںیہن ااجنؾ دےیئ۔ )بلطم ہی ےہ ہک ھجم وک ادنہشی

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، رففة نب ونلف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسی مسق یک انپہ ےس قلعتم

 ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم  :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک انپہ ےس قلعتم

     1311    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، اطٌث، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٨ًََِها أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 



 

 

ا٢َ نَ  َ٘ َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  ٩ًَِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ َِٟت َسأ ا ٤َا َرأَیُِت َٗ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ  ٌّٙ ٔ َح بِر َ٘ ِٟ ًََذاُب ا  ٥ِ ٌَ

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا َذ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ََ ُس إَٔلَّ  ٌِ ََ ِّی َػََلّة  ٥َ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اثعش، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی

ایک ذعاب ربق ےس قلعتم وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ذعاب ربق چس )افر تقیقح( ےہ رضحت اعہشئ دصہقی ےن ایبؿ 

 رفناای ہک رھپ وج امنز رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زپیھ اس ںیم ذعاب ربق ےس انپہ نایگن

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اثعش، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک انپہ ےس قلعتم

     1312    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ٤ًَا٪، طٌیب، زہزی، ْعوہ ب٩ زبير، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َوةُ ب٩ُِ اٟزُّ  ا٢َ أَِخبََرنٔی ُْعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُ ًَ ًَائَٔظَة أَِخبََرِتُه أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  ٔ أَ٪َّ  بَيِر

ٔ َو َرُسو٢َ اہللٔ  بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  ٩ِ٣ٔ ََ ٔ ِّی أًَُوذُ ب ٔن ُه٥َّ إ ََلةٔ ا٠َّٟ ٥َ کَاَ٪ یَِسًُو فٔی اٟؼَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِٟٔشیٔح  َػل ََ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا ٔ أًَُوذُ ب

 ٔ ِّی أًَُوذُ ب ٔن ٤َ٤َِٟأت ا٠َُّٟه٥َّ إ ٤َِِٟحَیا َوا ََ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا ٔ ا٢ٔ َوأًَُوذُ ب جَّ ثََر ٣َا اٟسَّ ِٛ ائ١ْٔ ٣َا أَ َٗ َٟهُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ َز٦ ِِ ٤َ ِٟ ٤َِٟأِث٥َٔ َوا ََ ٩ِ٣ٔ ا

 َٕ أَِخ٠َ َٓ ًََس  ََٜذَب َوَو َٓ َث  ٦َ َحسَّ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ إَٔذا ََغٔ َ٘ َٓ َز٦ٔ  ِِ ٤َِٟ ٌٔیُذ ٩ِ٣ٔ ا ِشَت ََ 

اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک دفراؿ رمعفنب امثعؿ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 داع نااگن رکےت ےھت آرخ کت۔ ینعی اے دخا ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی ذعاب ربق ےس افر ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی ہنتف ف داجؽ ےس وج ہک

احرضنی ںیم ےس اکی  اکی آ ھک فاال وہاگ افر ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی انگہ ےک اکؾ ےس افر رقمفض وہاجےن ےس۔ ہی ابت نس رک

اصبح ےن رعض ایک اس یک ایک فہج ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارثک افاقت رقمفض وہےن ےس انپہ ناےتگن ںیہ۔ آپ یلص اہلل 



 

 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق ااسنؿ رقمفض وہات ےہ وت فہ وھجٹ وبےنل اتگل ےہ افر فہ فدعہ الخیف رکات ےہ۔

 ؿ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، اعہشئ دصہقیرمعفنب امثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک انپہ ےس قلعتم

     1313    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًار، ٣ٌافی، اوزاعی، ًلی ب٩ خرش٦، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، اوزاعی، حشا٪ ب٩ ًلیة، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ابوًائظہ ػسي٘ہ، ابوہزیزہ

٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ ح َوأَ  افَی  ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ٤َِِٟؤػلٔیُّ  إر ا َّ٤ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ًٔیَسی ب٩ِٔ یُو٧َُص أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ  ٕ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ٧َِبأ٧ََا 

ُت أَبَا هُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَائَٔظَة  ٔس ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َة  ًَٔلیَّ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َحشَّ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  َٟهُ  ُى  ِٔ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َوا٠َّٟ َٗ و٢ُ  ُ٘ َزیَِزَة َي

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤َِٟ َػل ٔ َوٓٔت٨َِٔة ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ًََذأب َجَه٥ََّ٨ َو  ٩ِ٣ٔ ٍٕ ذِ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ أَِربَ وَّ ٌَ ٠َِیَت َٓ  ٥ِ ُٛ َس أََحُس َظهَّ ََ ِحَیا إٔذَا 

َٟهُ  ٔشهٔ ب٤َٔا بََسا  ِٔ ا٢ٔ ث٥َُّ یَِسًُو ٨َٟٔ جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ٤َ٤َِٟأت َو٩ِ٣ٔ رَشِّ ا  َوا

، دمحم نب اوباعہشئ دصہقی، اوبرہریہ دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف، ا

 

ػی ة
فزایع، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، اسحؿ نب ع

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش دہشت زپےھ وت 

اب دفزخ ےس دفرسے ذعاب ربق ےس افر رسیتے ومت افر زدنیگ ےس افر اس وک اچےیہ ہک فہ اچر اکومں ےس انپہ ناےگن۔ اکی وت ذع

 ہنتف ومت ےس افر داجؽ ےک ہنتف ےس رھپ داع ناےگن اےنپ فاےطس وج داع انمبس ولعمؾ وہ۔

، دمحم نب اوباعہشئ  :  رافی

 

ػی ة
دصہقی، دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف، افزایع، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، اسحؿ نب ع

 اوبرہریہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسی ونتیع یک داع ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی ونتیع یک داع ےس قلعتم

     1314    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، جٌرفب٩ ٣ح٤س، جابز :  راوی

ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٕس  رَفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٥َ کَاَ٪ أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

و٢ُ فٔی  ُ٘ ٠َیِ َي ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل َِٟهِسٔی َهِسُی ٣َُح٤َّ ٦ُ اہللٔ َوأَِحَش٩ُ ا ِٟکَََل٦ٔ لََکَ ٔس أَِحَش٩ُ ا َظهُّ َس اٟتَّ ٌِ ََ  هٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلتٔهٔ 

رمعفنب یلع، ییحی، رفعجنب دمحم، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک دفراؿ دہشت ےک زپےنھ 

 ےک دعب رفناےت ےھت بس ےس رتہب الکؾ اہلل اک الکؾ افر بس ےس رتہب دہاتی دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہاتی ےہ۔

 رمعفنب یلع، ییحی، رفعجنب دمحم، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےک ابرے ںیمامنز وک اٹھگےن

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز وک اٹھگےن ےک ابرے ںیم

     1315    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤سب٩ س٠امی٪، یحٌی ب٩ آز٦، ٣اَٟ، اب٩ ٣ِو٢، ك٠حہ ب٩ ٣َرٖ، زیسب٩ وہب، حذئہ :  راوی

ًَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ   ٕٖ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ٣ََُرِّ َو٢ٕ  ِِ َْ َوهَُو اب٩ُِ ٣ٔ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ِ َزیِسٔ ُس٠َامِیَ

 ٔ ِّی َهٔذه ََُؼل  ٥ِ َٛ ُة ٨ِ٣ُُذ  َٔ ُه حَُذِي َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٕ َّٔ َل َٓ ِّی  َُّه َرأَی َرُجَّل ُيَؼل َة أ٧َ َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٌٔيَن  ب٩ِٔ َوهِٕب  ََ ا٢َ ٨ِ٣ُُذ أَِر َٗ ََلَة  اٟؼَّ

 ٔ ٓ ٔ ًَلَی َُيِر ٤َٟٔتَّ  ََلَة  ِّی َهٔذهٔ اٟؼَّ َؼل َُ َِٟو ٣ٔتَّ َوأ٧ََِت  ٌٔيَن َس٨َّة َو ََ ا٢َ ٣َا َػ٠َِّیَت ٨ِ٣ُُذ أَِر َٗ ٠َِیهٔ ًَا٣ّا  ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل ةٔ ٣َُح٤َّ ِْطَ

 ُ ُٕ َوی ِّٔ ُیَد َٟ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  َٗ ٥َ ث٥َُّ   ت٥ُّٔ َویُِحٔش٩ُ َوَس٠َّ

ادمحنب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، ناکل، انب وغمؽ، ہحلط نب رصمػ، زدینب فبہ، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی آدیم وک 

داھکی ہک سج صخش ےن امنز وک اٹھگ دای )ینعی اس یک رشاطئ افر اراکؿ ںیم یمک رک دی( وت درایتف ایک ہک مت ےنتک زناہن ےس اس رطہقی ےس 

ز زپےتھ ےلچ آرےہ وہ؟ اس ےن وجاب دای ہک اچسیل اسؽ ےس رضحت ذحہفی ےن رفناای ہک مت ےن اچسیل اسؽ ےس امنز ںیہن زپیھ امن

افر بج مت رم اجؤ ےگ اس رطح ےس امنز زپےتھ وہےئ وت اہمتری ومت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک العفہ یسک دنی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنی رپ رمف ےگ۔ ارگ )مہ( امنز ںیم فیفخت رکےت ںیہ وت اس یک رشاطئ ف رپ وہیگ ہن ہک رضحت روسؽ رکمی 

 اراکؿ وک ایھچ رطح ےس ادا رکےت ںیہ ۔

 ادمحنب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، ناکل، انب وغمؽ، ہحلط نب رصمػ، زدینب فبہ، ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز زپےنھ ےک فاےطس ایک ایک رشاطئ ںیہ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز زپےنھ ےک فاےطس ایک ایک رشاطئ ںیہ؟

     1316    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ یحٌیٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ًحَل٪،  :  راوی



 

 

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَلٓٔیٕ َوهَُو اب٩ُِ َیِحٌَی   ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ثَهُ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  َّهُ َحسَّ َُٟه بَِسرٓٔیٕ أ٧َ  ٕ٥ٓ

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  َّی َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل ٤َِِٟشحَٔس  ًَلَی َرُسو٢ٔ  َرُجَّل َزَخ١َ ا  ٥َ َش٠َّ َٓ َب١َ  ِٗ َْ أَ ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ زُ  ٌُ ُه َو٧َِح٩ُ ََل َنِظ ُ٘ َوَس٥ََّ٠ َیز٣ُِ

 َ ٔل َب١َ إ ِٗ َّی ث٥َُّ أَ ََٓؼل  ٍَ َج َؼ١ِّ ََفَ َُ  ٥ِ َٟ  ََ َّ إ٧ٔ َٓ ََٓؼ١ِّ   ٍِ ا٢َ اِرٔج َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ََ یَا َرُس  ٣َ َّٟٔذی أََِکَ ُه اٟزَُّج١ُ َوا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َؼ١ِّ ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا  َُ  ٥ِ َٟ  ََ َّ إ٧ٔ َٓ ََٓؼ١ِّ   ٍِ ا٢َ اِرٔج َ٘ ٤ِِّ٠ىٔی َٓ ٌَ َٓ ِس َجهِٔسُت  َ٘ َٟ و٢َ اہللٔ 

 ُ ََ ث َ أَِحٔش٩ِ ُوُؿوئ َٓ أِ  َتَوؿَّ َٓ ََلَة  ٤َُِٗت تُزٔیُس اٟؼَّ ا٢َ إَٔذا  َ٘ َٓ ٍِ َٓ ا ث٥َُّ اِر ٌّ ٔ اك٤َِل٩َّٔ َراٛ َٓ  ٍِ َٛ أِ ث٥َُّ اِر ِّرِ ث٥َُّ ارِقَ َٜب َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة  ب١ِٔ ا ِ٘ ٥َّ اِسَت

أًّسا ث٥َُّ اِسُحِس  َٗ َّی َتِل٤َل٩َّٔ  ٍِ َحً َٓ َّی َتِل٤َل٩َّٔ َسأجّسا ث٥َُّ اِر ائ٤ّٔا ث٥َُّ اِسحُِس َحً َٗ َتٔس٢َ  ٌِ ََ َّی  َّی َتِل٤َل٩َّٔ َسأجّسا َحً ٍِ َحً َٓ ث٥َُّ اِر

 ََ ٔ َْ ٩ِ٣ٔ َػََلت رِفُ ََ َّی  ََ َحً ٔ َذٟ َٛ  ١ِ ٌَ ِٓ  ث٥َُّ ا

ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، یلع نب ییحی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن انس اےنپ فادل ےس اوہنں ےن اےنپ اچچ ےس انس وج ہک دبری ےھت ینعی 

ےئ ےھت۔ اوہنں ےن لقن ایک ہک اکی آدیم دجسم ںیم احرض زغفہ دبر ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ رشکی اہجد وہ

وہا افر اس ےن امنز ادا یک۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک دھکی رےہ ےھت نکیل مہ ولگ اس صخش ےس فافق ںیہن ےھت 

ؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل سج فتق فہ صخش امنز ےس افرغ وہایگ وت دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر الس

فملس ےن رفناای اجؤ مت ےن امنز ںیہن زپیھ اس رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف ای نیت رمہبت رفناای اس صخش ےن رعض ایک 

ایگ۔ آپ یلص اہلل  ای روسؽ اہلل! اس ذات یک مسق ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زعت یک دفتل ےس ونازا ںیم وت کھت اکچ

ہیلع فآہل فملس ےھجم التبںیئ ںیم سک رطہقی ےس امنز ادا رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق مت امنز زپےنھ ےک 

زپوھ۔ رھپ  فاےطس ڑھکا وہ وت ےلہپ ایھچ رطح ےس فوض رکف ینعی امتؾ رشاطئ افر اراکؿ اک ایخؽ روھک۔ رھپ مت ہلبق یک اجبن رخ رکف افر ریبکت

رقآؿ رکمی زپوھ ینعی وسرہ افہحت افر اس ےک اسھت دفرسی وسرت زپھ ول۔ رھپ مت اانیمطؿ ےک اسھت روکع رکف رھپ مت رس ااھٹ اہیں کت 

ہک مت ابلکل ایھچ رطح ےس دیسےھ ڑھکے وہاجؤ۔ رھپ مت اانیمطؿ ےک اسھت دجسہ رکف رھپ مت رس ااھٹؤ۔ اہیں کت ہک مت اانیمطؿ ےک 

 اجؤ رھپ مت اانیمطؿ ےک اسھت دجسہ رکف رھپ مت رس ااھٹؤ رھپ مت اس رطح ےس امنز ںیم ایک رکف۔ اسھت ھٹیب

 ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، یلع نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم  :   ابب



 

 

 امنز زپےنھ ےک فاےطس ایک ایک رشاطئ ںیہ؟

     1317    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، زاؤزب٩ ٗیص، ًلی ب٩ یحٌی ب٩ خَلزب٩ رآٍ ب٩ ٣اَٟ انؼاری :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ز ًَلٔیُّ ب٩ُِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َخَلَّ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ  ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ

 َّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َُٟه بَِسرٔٓیٕ   ٕ٥ٓ ًَ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َٕ اِْلَِنَؼارٔیُّ  ٔ ٍٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٔ ٠َیِ َرآ ًَ هٔ َوَس٥ََّ٠ َجأّٟشا فٔی ی اہللُ 

٥َ َو  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َش٥ََّ٠  َٓ َتئِن ث٥َُّ َجاَئ  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ََٓسَخ١َ َرُج١ْ  ٤َِِٟشحٔٔس  ٠َِیهٔ ا ًَ َّی اہللُ  ِس کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ

ََل  ٠ًََِیهٔ اٟشَّ زَّ  ُه فٔی َػََلتٔهٔ ََفَ ُ٘ ٥َ َیز٣ُِ ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َوَس٠َّ َش٥ََّ٠  َٓ َّی ث٥َُّ َجاَئ  ََٓؼل  ٍَ َج َؼ١ِّ ََفَ َُ  ٥ِ َٟ  ََ َّ إ٧ٔ َٓ ََٓؼ١ِّ   ٍِ َٟهُ اِرٔج ا٢َ  َٗ ٦َ ث٥َُّ 

َّی کَاَ٪  َؼ١ِّ َحً َُ  ٥َِٟ  ََ َّ إ٧ٔ َٓ ََٓؼ١ِّ   ٍِ ا٢َ اِرٔج َٗ ََل٦َ ث٥َُّ  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَزَّ  ًَ َّی اہللُ  ا َػل ََّ ا٢َ ٨ًَِٔس اٟ َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ٔة أَِو اٟزَّأَ ََ ٔ ٟ

َِّی  َؼل َُ ا٢َ إٔذَا أََرِزَت أَِ٪  َٗ ٤ِِّ٠ًَىٔی  َٓأَرٔنٔی َو ِػُت  ِس َجهِٔسُت َورَحَ َ٘ َٟ َٜٔتاَب  ََ اِل ٠َِی ًَ َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ  ََ َوا َ أَِحٔش٩ِ ُوُؿوئ َٓ  ِ أ َتَوؿَّ َٓ

 َٛ ِ ث٥َُّ اِر أ ِّرِ ث٥َُّ ارِقَ َٜب َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة  ب١ِٔ ا ِ٘ َّی َتِل٤َل٩َّٔ ث٥َُّ اِسَت ائ٤ّٔا ث٥َُّ اِسُحِس َحً َٗ َتٔس٢َ  ٌِ ََ َّی  ٍِ َحً َٓ ا ث٥َُّ اِر ٌّ ٔ َّی َتِل٤َل٩َّٔ َراٛ ٍِ َحً

إَٔذا أَِت٤ِ٤ََت  َٓ  ٍِ َٓ َّی َتِل٤َل٩َّٔ َسأجّسا ث٥َُّ اِر أًّسا ث٥َُّ اِسُحِس َحً َٗ َّی َتِل٤َل٩َّٔ  ٍِ َحً َٓ َ٘  َسأجّسا ث٥َُّ اِر َٓ ًَلَی هََذا   ََ ِت َػََلَت ِس َت٤َّ

 ََ ٔ ٤ََّا َت٨َِتُ٘ٔؼُه ٩ِ٣ٔ َػََلت إ٧ٔ َٓ ِؼَت ٩ِ٣ٔ َهَذا  َ٘  َو٣َا ا٧َِت

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، داؤدنب سیق، یلع نب ییحی نب الخدنب راعف نب ناکل ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن انس اےنپ 

ہ دبر ںیم رشکی ےھت۔ اہک ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادل ےس اوہنں ےن اےنپ اچچ )رافہع نب راعف( ےس انس وج ہک زغف

ےک ارماہ دجسم ںیم اھٹیب اھت ہک اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا افر اس ےن دف رتعک امنز ادا یک رھپ فہ صخش احرض وہا افر اس ےن روسؽ 

اس فتق اس صخش وک دھکی رےہ ےھت سج فتق فہ صخش امنز رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ںیم وغشمؽ اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےک السؾ اک وجاب دای رھپ رفناای اجؤ افر مت امنز ادا رکف مت ےن امنز ںیہن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک زپیھ۔ فہ صخش فاسپ الچ ایگ افر اس صخش ےن امنز ادا یک رھپ فہ صخش احرض وہا افر اس ےن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک اجؤ مت امنز زپوھ )درالص( مت ےن امنز ںیہن زپیھ۔ سپ سج فتق رسیتی ای وچیھت ابر اس 

ںیم وت کھت ایگ افر  ےن اس رطہقی ےس ایک وت اس ےن رعض ایک اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اتکب انزؽ یک



 

 

ا ھجم وک الچل ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناںیئ افر الھکسںیئ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک سج فتق مت امنز اد

فع رکف( رھپ رکےن اک ارادہ رکف وت مت کیھٹ رطہقی ےس فوض رکف رھپ مت تیب اہلل رشفی یک اجبن رہچہ رکف افر مت ریبکت زپوھ )امنز رش

رقآؿ رکمی زپوھ رھپ مت روکع ںیم اجؤ۔ وخب ایھچ رطح ےس اانیمطؿ ےس رھپ مت رس ااھٹؤ اہیں کت ہک مت دیسےھ ڑھکے وہ اجؤ۔ رھپ 

 مت اانیمطؿ ےس دجسہ رکف رھپ رس ااھٹؤ۔ ارگ مت ےن اس رطہقی ےس امنز وک لمکم رک ایل وت اہمتری امنز لمکم وہیئگ افر ارگ مت ےن اس ںیم

  مک رک دای وت اینپ امنز ںیم ےس مک رکدای۔ےس

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، داؤدنب سیق، یلع نب ییحی نب الخدنب راعف نب ناکل ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم  :   ابب

 امنز زپےنھ ےک فاےطس ایک ایک رشاطئ ںیہ؟

     1318    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی، سٌیس، ٗتازہ، زرارة ب٩ اوفی، سٌس ب٩ ہظا٦ :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٠ُُِٗت یَا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َٗ سٔ ب٩ِٔ هَٔظا٦ٕ  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  َتاَزَة  َٗ

َُٟه سٔ  ٌٔسُّ  ٨َّا نُ ُٛ َِٟت  ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َوِتز ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َِبٔلٔیىٔی  َُُه اہللُ ٤َٟٔا أ٦َُّ ا ٌَ َیِب َٓ ُه َوكَُهوَرُه  َٛ َوا

إت ََل َیِح٠ُٔص ٓٔیه٩َّٔ إَٔلَّ ٨ًَِٔس َطا ٌَ َٛ ِّی ث٤ََأ٪ َر ُ َوُيَؼل أ ُک َویََتَوؿَّ َیَتَشوَّ َٓ ِی١ٔ  ُه ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ََ ٌَ َیِذَُکُ َئ أَِ٪ یَِب َٓ َیِح٠ُٔص  َٓ ا٨َ٣ٔةٔ  ََّ  اٟ

٨َا ٌُ ِش٠امّٔی ُيِش٤ٔ ََ َّ َوَج١َّ َویَِسًُو ث٥َُّ ُيَش٥ُِّ٠  ًَز  اہلَل 

، اتقدہ، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک اؾ اوملنینم ھجم وک رضحت دمحم نب اشبر، ییحی، دیعس

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فرت یک امنز ےک قلعتم التبؤ وت اوہنں ےن رفناای ہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس 

وض اک اپین مہ ایتر رےتھک ےھت رھپ سج فتق دخافدن دقفس وک وظنمر وہات۔ آپ یلص اہلل ہیلع اسناؿ رکےک رےتھک ںیہ ینعی وسماک افر ف

فآہل فملس وک ااھٹ داتی اھت۔ رات ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسماک رفناےت افر فوض رفناےت افر آھٹ راعکت ادا رفناےت افر ہن 



 

 

رکےت ےھت نکیل آوھٹںی رتعک ےک دعب رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک درایمؿ ںیم اھٹیب

 اجےت ےھت افر اید دخافدنی ںیم وغشمؽ وہاجےت افر داع ناےتگن رھپ السؾ ریھپےت۔ اس دقر آفاز ےس ہک مہ وک آفاز انسیئ دیتی۔

 دمحم نب اشبر، ییحی، دیعس، اتقدہ، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ےس قلعتم

     1319    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

س٠امی٪ يٌىی اب٩ زاؤز ہاطیم، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ًبساہلل ب٩ جٌرف، اب٩ ٣شور ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

 ٣ِخمی، اس٤اًی١ ب٩ ٣ح٤س، ًا٣ز ب٩ سٌس، سٌس ب٩ ابی وٗاؾ

ا َٗ َِٟهأطیٔمَّ  ىٔی اب٩َِ َزاُوَز ا ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٕس ٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ َوهَُو اب٩ُِ َس َحسَّ

ا٢َ حَ  َٗ ٕس  ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ إِٔس٤َ مٔیُّ  ٤َِِِٟخَ ٤ِِٟٔشَورٔ ا رَفٕ َوهَُو اب٩ُِ ا ٌِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیهٔ َٗ ٕس  ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس ثَىٔی  سَّ

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ٔ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َيَشارٔه ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔهٔ َو  َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ُيَش٥ُِّ٠ 

 نب دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، امیلسؿ ینعی انب داؤد اہیمش، اربامیہ نب دعس، دبعاہلل نب رفعج، انب وسمر رخمیم، اامسلیع نب دمحم، اعرم

آہل فملس داںیئ افر ابںیئ اجبن السؾ ریھپا رکےت دعس، دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 ےھت۔

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، امیلسؿ ینعی انب داؤد اہیمش، اربامیہ نب دعس، دبعاہلل نب رفعج، انب وسمر رخمیم، اامسلیع نب دمحم،  :  رافی

 اعرم نب دعس، دعس نب ایب فاقص



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ےس قلعتم

     1320    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

سٌس، سٌس اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوًا٣زً٘سی، ًبساہلل ب٩ جٌرف ٣ِخمی، اس٤اًی١ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سٌس، ًا٣ز ب٩  :  راوی

 ب٩ ابی وٗاؾ

 ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔسیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ إِٔس٤َ مٔیُّ  ٤َِِِٟخَ رَفٕ ا

 ِ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َس ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔهٔ َو ٥َ ُيَش٥ُِّ٠  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت أََری َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َِٟیَص بٔهٔ بَأِْض َو  رَفٕ هََذا  ٌِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ  ٔ ه َّی یَُزی بََیاُق َخسِّ ٔ َحً رَفٔ ب٩ِٔ َيَشارٔه ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ

َِٟحٔسیٔث ٧َحٔی ٤َِٟٔسیىٔیِّ ٣َتِرُوُک ا ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا  ٕح َوأُٟس 

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرمدقعی، دبعاہلل نب رفعج رخمیم، اامسلیع نب دمحم نب دعس، اعرم نب دعس، دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ 

ےس داھکی رکےت ےھت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل  ہک فہ انجب رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اینپ داںیئ افر ابںیئ اجبن

 ہیلع فآہل فملس ےک راسخر ابمرک یک دیفسی ولعمؾ وہیت یھت )ینعی السؾ ریھپےن ںیم(۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرمدقعی، دبعاہلل نب رفعج رخمیم، اامسلیع نب دمحم نب دعس، اعرم نب دعس، دعس نب ایب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ ریھپےت فتق اہھت اہکں رےھک اجںیئ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 السؾ ریھپےت فتق اہھت اہکں رےھک اجںیئ؟

     1321    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ابونٌی٥، ٣شٌز، ًِیساہلل اب٩ ِٗیلة، جابزب٩ س٤زہ :  راوی

ا َٗ ِِٟ٘ٔبٔلیَّةٔ  ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ اب٩ِٔ ا  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٨َّا أَِخبََر٧َا  ُٛ و٢ُ  ُ٘ ُت َجابَٔز ب٩َِ َس٤ُزََة َي ٌِ ٢َ َس٤ٔ

٠َِی٥ُِٜ َوأََطاَر إٔذَ  ًَ ََل٦ُ  ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ًَ ََل٦ُ  ٨َ٠ُِٗا اٟشَّ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ ا َػ٠َِّی٨َا َخ٠ِ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔهٔ َو ْز بَٔیٔسهٔ  ٌَ  ٣ِٔش

 َ ََّها أَذ٧ِ أ٧َ َٛ َّٟٔذی٩َ َیز٣ُِوَ٪ بٔأَیِٔسیه٥ِٔ  ا٢َ ٣َا بَا٢ُ َهُؤََلٔئ ا َ٘ َٓ ٔ ٔط٤َأٟهٔ  دٔٔذه َٓ ًَلَی  ٍَ یََسُه  ـَ ٤ُٔص أ٣ََا یَِٜفٔی أَِ٪ َي َِٟدِی١ٔ اٟظُّ اُب ا

٩ًَِ ٔط٤َأٟهٔ  ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔهٔ َو ًَلَی أَخٔیهٔ   ث٥َُّ ُيَش٥ُِّ٠ 

، اجربنب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

 ن عة
رمعفنب یلع، اوبمیعن، رعسم، دیبع اہلل انب قی

 اہلل۔ رضحت رعسم)رافی فملس

 

مة
ھ
 یک ادتقاء ںیم امنز ادا ایک رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہک رکےت ےھت االسلؾ مکیلع فر

 دحثی( فہ داںیئ افر ابںیئ اجبن اہھت ےس ااشرہ ایک رکےت ےھت افر ےتہک ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اؿ

ایک احتل ےہ ہک وج اےنپ اہھت اس رطح ےس یامھےت ںیہ ہک وگای فہ اہھت رشری وھگڑے یک دؾ ںیہ۔ اہمترے ںیم ےس ایک رہ ولوگں یک 

اکی صخش ےک فاےطس ہی ابت اکیف ںیہن ےہ ہک فہ اےنپ اہھت راؿ رپ یہ رےنہ دے۔ )فہ زابؿ ےس( داںیئ افر ابںیئ اجبن اےنپ 

 )املسمؿ( اھبیئ وک السؾ رکے۔

، اجربنب رمسہ :  رافی

 

 ن عة
 رمعفنب یلع، اوبمیعن، رعسم، دیبعاہلل انب قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ریھپےت فتق اہھت اہکں رےھک اجںیئ؟

     1322    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ٌاذب٩ ٣ٌاذ، زہير، ابواسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، اسوز و ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی  :  راوی



 

 

 اہلل ٨ًہ

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اذٕ  ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ُزَهيِْر 

 ُ ِّرُ فٔی ک َٜب ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٔ َو وزٕ َوُيَش٥ُِّ٠ اِْلَِسَوز ٌُ ُٗ ٍٕ َوَٗٔیا٦ٕ َو ِٓ ِٕٔف َوَر ١ِّ َخ

َّی یَُزی بَیَ  ٩ًَِ  ٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ َحً ًَ ََل٦ُ  ٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ اٟشَّ ًَ ََل٦ُ  ٩ًَِ ٔط٤َأٟهٔ اٟشَّ ٔ َوَرأَیُِت أَبَا بََِکٕ َی٤ٔی٨ٔهٔ َو ه اُق َخسِّ

 ََ ٔ ََلٔ٪ َذٟ ٌَ ِٔ ٨ًَُِه٤َا َي  َو٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

ؼ، دبعارلنمح نب اوسد، اوسد ف ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دمحم نب ینثم، اعمذنب اعمذ، زریہ، اوبااحس

ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنکھج اےنھٹ افر ڑھکے وہےن ےک فتق ریبکت 

اجبن افر رفناےت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک راسخر یک دیفسی  ےتہک افر ھٹیب اجےت افر السؾ ریھپےت داںیئ افر ابںیئ

 رظن آیت افر ںیم ےن رضحت اوبرکب افر رمع وک یھب ایس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 اہلل ہنع دمحم نب ینثم، اعمذنب اعمذ، زریہ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب اوسد، اوسد ف ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ریھپےت فتق اہھت اہکں رےھک اجںیئ؟

     1323    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤سزًرفانی، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًزوب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، واسٍ ب٩ حبا٪حش٩ ب٩  :  راوی

 ًَ ٤ِزُو ب٩ُِ َیِحٌَی  ًَ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ َححَّإد  انٔیُّ  ًِرَفَ ٕس اٟزَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا ٔس ب٩ِٔ یَِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٩ِ ٣َُح٤َّ

هٔ َو  ِّ٥َ ٤ًَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َػََلةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ َُّه َسأ٢ََ  ٍٔ ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ أ٧َ ٍَ اہللُ أس بَرُ ک٤ََّ٠ُا َوَؿ ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ

 ًَ ٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ  ًَ ََل٦ُ  و٢ُ اٟشَّ ُ٘ ٍَ ث٥َُّ َي َٓ بَرُ ک٤ََّ٠ُا َر ِٛ ٔ أَ ٩ًَِ َيَشارٔه ٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ  ًَ ََل٦ُ   ٩ِ َی٤ٔی٨ٔهٔ اٟشَّ



 

 

نسح نب دمحمزرفعاین، اجحج، انب رججی، رمعفنب ییحی، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، فاعس نب ةحؿ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت 

ز ےک ابرے ںیم وت رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےن دبعاہلل نب رمع ےس درایتف ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امن

رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل اربک رفناےت وت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ک ک اجےت افر اہلل اربک رفناےت سج 

ِ رفنا
َ
ُ اّلّ
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 ےت۔فتق اھٹ اجےت رھپ آرخ ںیم داںیئ افر ابںیئ ا

 نسح نب دمحمزرفعاین، اجحج، انب رججی، رمعفنب ییحی، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، فاعس نب ةحؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابںیئ اجبن السؾ ںیم ایک انہک اچےئہ؟

 ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم  :   ابب

 ابںیئ اجبن السؾ ںیم ایک انہک اچےئہ؟

     1324    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز، ٤ًزوب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، واسٍ ب٩ حبا٪ سے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٤ًز

ٔس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَی  ًَ  ٩ًَِ َراَوِرزٔیَّ  ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  هٔ أَِخبََر٧َا  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ 

٩ًَِ َػََلةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ ٤ًََُز أَِخبٔرِنٔی  ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ِٜبٔيَر َوأس ََٓذََکَ اٟتَّ ا٢َ  َٗ َٕ کَا٧َِت  ِی َٛ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

 ٔ ٩ًَِ َيَشارٔه ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ََل٦ُ  ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔهٔ اٟشَّ ٠ًََِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ  ََل٦ُ  ىٔی َوَذََکَ اٟشَّ ٌِ ا٢َ َي َٗ 

ؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رضحت ہبیتق، دبعازعلسی، رمعفنب ییحی، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، فاعس نب ةح

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک قلعتم درایتف ایک ہک فہ امنز سک رطہقی ےس یھت؟ وت اوہنں ےن ریبکت ےس قلعتم ایبؿ 
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 ہبیتق، دبعازعلسی، رمعفنب ییحی، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، فاعس نب ةحؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ابںیئ اجبن السؾ ںیم ایک انہک اچےئہ؟

     1325    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابواسحاٚ، ابواحوؾ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوززیسب٩ اخز٦، اب٩ زاؤز يٌىی ًبساہلل ب٩ زاؤز َخیيی، ًلی ب٩ ػاٟح،  :  راوی

 ٔ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َػاٟ  ٩ًَِ یِٔيیَّ  ُِِٟخَ ِبَس اہللٔ ب٩َِ َزاُوَز ا ًَ ىٔی  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َزاُوَز َي ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ أَِخبََر٧َا َزیُِس ب٩ُِ أَِخز٦ََ   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٕح 

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ  ًَ ٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ َو ٩ًَِ  ًَ ََل٦ُ  ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔهٔ اٟشَّ هٔ  ٔلَی بََیأق َخسِّ ِّی أ٧َُِوزُ إ َن أ َٛ ا٢َ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ   ٩ًَِ

٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ  ًَ ََل٦ُ  ٔ اٟشَّ  َيَشارٔه

اوحص، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں زدینب ازخؾ، انب داؤد ینعی دبعاہلل نب داؤد رخیبی، یلع نب اصحل، اوبااحسؼ، اوب

ےن رفناای ہک وگای ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابمرک اگؽ یک دیفسی وک دھکی راہ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 
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 زدینب ازخؾ، انب داؤد ینعی دبعاہلل نب داؤد رخیبی، یلع نب اصحل، اوبااحسؼ، اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس قلعتم ااحدثیامنز رشفع رکےن  :   ابب

 ابںیئ اجبن السؾ ںیم ایک انہک اچےئہ؟



 

 

     1326    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، ٤ًز ب٩ ًِیس، ابواسحاٚ، ابواحوؾ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ًَُِِیسٕ  ُس ب٩ُِ آَز٦َ  َّی اہللُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح

 ٔ ه َّی َیِبُسَو بََیاُق َخسِّ ٔ َحً ٩ًَِ َيَشارٔه ٔ َو ه َّی یَِبُسَو بََیاُق َخسِّ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔهٔ َحً  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَش٥ُِّ٠ 

، اوبااحسؼ، اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب آدؾ، رمع نب دیبع

فآہل فملس داںیئ اجبن اس رطہقی ےس السؾ ریھپا رکےت ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اگؽ یک دیفسی رظن آیت۔ اس 

 رطہقی ےس ابںیئ اجبن السؾ ریھپےت ےھت

  آدؾ، رمع نب دیبع، اوبااحسؼ، اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنعدمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ابںیئ اجبن السؾ ںیم ایک انہک اچےئہ؟

     1327    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابواسحاٚ، ابواحوؾ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َّی أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ اِْلَِحَؤؾ 

٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ ا ًَ ََل٦ُ  ٔ اٟشَّ ٩ًَِ َيَشارٔه ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔهٔ َو َُّه کَاَ٪ يَُش٥ُِّ٠  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی یَُزی اہللُ  ٠ًََِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ َحً ََل٦ُ  ٟشَّ

ٔ ٩ِ٣ٔ هَ  ه ٔ ٩ِ٣ٔ َهاه٨َُابََیاُق َخسِّ ه  اه٨َُا َوبََیاُق َخسِّ

رمعفنب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبااحسؼ، اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 
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 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اگؽ یک دیفسی اس اجبن ےس افر اس اجبن ےس رظن آاجیت۔

 رمعفنب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبااحسؼ، اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ابںیئ اجبن السؾ ںیم ایک انہک اچےئہ؟

     1328    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابواسحاٚ، ٤٘٠ًہ و اسوز و ابواحوؾ، ًبساہلل ب٩ ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، ًلی ب٩ حش٩ ب٩ ط٘یٙ، حشين ب٩ واٗس،  :  راوی

 ٣شٌوز

ُِٟحَشيُِن بِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ  ٕٙ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ َٙ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ُ َوإٗٔس 

ٔ َوأَبٔی ٤ََة َواِْلَِسَوز َ٘ ٠ِ ًَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ يُ  ٩ًَِ  َّی اہللُ  وزٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌُ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش ًَ ث٨ََا  اُٟوا َحسَّ َٗ ٩ًَِ اِْلَِحَؤؾ  َش٥ُِّ٠ 

ََل  ٔ اٟشَّ ٩ًَِ َيَشارٔه ٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ َو ه َّی یَُزی بََیاُق َخسِّ ٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ َحً ًَ ََل٦ُ  َّی یُزَی َی٤ٔی٨ٔهٔ اٟشَّ ٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ َحً ًَ  ٦ُ

ٔ اِْلَِيََّسٔ  ه  بََیاُق َخسِّ

اربامیہ نب وقعیب، یلع نب نسح نب قیقش، نیسح نب فادق، اوبااحسؼ، ب ہمق ف اوسد ف اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک 
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 رظن آیت رھپ ابںیئ اجبن السؾ ریھپےت ا

 ؼ، ب ہمق ف اوسد ف اوباوحص، دبعاہلل نب دوعسداربامیہ نب وقعیب، یلع نب نسح نب قیقش، نیسح نب فادق، اوبااحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 السؾ ےک فتق اہوھتں ےس ااشرہ رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ےک فتق اہوھتں ےس ااشرہ رکان

     1329    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، ًِیساہلل ب٩ ٣وسی، ارسائی١، َفات اٟ٘زاز، ًِیساہلل، اب٩ ٗبلیة، جابزب٩ س٤زہ :  راوی

إت  ٩ًَِ َُفَ ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ َوهَُو اب٩ُِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َّازٔ  ز َ٘ ِٟ  ا

 َّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ِِٟ٘ٔبٔلیَّةٔ  ََل٦ُ ا ٨َ٠ُِٗا بٔأَیِٔسی٨َا اٟشَّ ٨َُّٜا إَٔذا َس٨َ٤َِّ٠ا  َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

 ُ ا٢َ ٣َا َطأ٧ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٨ََوَز إ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ََل٦ُ  ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ََّها ًَ أ٧َ َٛ ٔظيرُوَ٪ بٔأَیِٔسی٥ُِٜ  َُ  ٥ُِٜ

 ٔ ٔلَی َػاحٔبٔهٔ َوََل یُو٣ِٔئ بَٔیٔسه ِٔٔت إ ٠َِی٠َِت َٓ  ٥ِ ُٛ  أَذ٧َِاُب َخِی١ٕ ُط٤ُٕص إَٔذا َس٥ََّ٠ أََحُس

، اجربنب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

 

 ػی ة
ادمحنب امیلسؿ، دیبع اہلل نب ومیس، ارسالیئ، رفات ازقلاز، دیبع اہلل، انب قن
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ارماہ امنز ادا یک وت مہ سج فتق السؾ ریھپےت اہوھتں وک ااھٹےت افر ےتہک ا

ْ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہری رطػ داھکی افر رفناای ایک احتل ےہ۔ اہمتری اےنپ اہوھتں ےس ااشرہ رکےت وہ ای فہ دںیم
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ْ
ی 
َ ل
َ
ع

 

 اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش امنز ای السؾ ریھپے وت اس وک اچےیہ ہک فہ اےنپ زندکی فاےل صخش یک ںیہ رشری وھگڑفں یک۔ سج فتق

 اجبن دےھکی نکیل اہھت ےس ااشرہ ہن رکے۔

، اجربنب رمسہ :  رافی

 

 ػی ة
 ادمحنب امیلسؿ، دیبعاہلل نب ومیس، ارسالیئ، رفات ازقلاز، دیبعاہلل، انب قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق اناؾ السؾ رکے وت اس فتق دتقمی وک یھب رکان اچےئہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 سج فتق اناؾ السؾ رکے وت اس فتق دتقمی وک یھب رکان اچےئہ

     1330    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٣ح٤وزب٩ ربیٍ، ًتبا٪ ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ أَِخبََرهُ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٗ   ٍٔ اٟزَّبٔی

َّی اہللُ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ِومٔی بَىٔی َسا٥ٕٟٔ  َ٘ ِّی َٔ ٨ُِت أَُػل ُٛ و٢ُ  ُ٘ َٕ َي ٔ ُت ًٔتَِباَ٪ ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ِس َٗ َٗ ِّی  ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  

 ٔ ِوم َٗ ُیو٢َ َتُحو٢ُ بَِیىٔی َوبَيَِن ٣َِشحٔٔس  ی َوإٔ٪َّ اٟشُّ ََََرٔ ُت  ََٓؼ٠َِّیَت فٔی بَِیًٔی ٣َکَا٧ّا أَتَّدُٔذُه أ٧َََِکِ ََ ٔجئَِت  َّ ٠ََوزِٔزُت أ٧َ َٓ ی 

ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َسا  َِ َٓ ١ُ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ  ٌَ ِٓ َ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َسأ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو بََِکٕ ٣َِشحّٔسا  ًَ َّی اہللُ  ل

َٟهُ َرضَٔی ا أَذ٧ُِٔت  َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓاِسَتأَِذَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َس ٣َا اِطَتسَّ ا٨ََّٟهاُر  ٌِ ََ ُه  ٌَ ٨ُِه ٣َ ًَ ا٢َ أَی٩َِ ہللُ  َٗ َّی  ٥ِ٠َ َیِح٠ِٔص َحً َٓ  

َّٟٔذی أُحٔبُّ أَِ٪ يُ  ٤َِٟکَأ٪ ا ٔلَی ا َٟهُ إ ُت  أرََشِ َٓ  ََ ٔ َِّی ٩ِ٣ٔ بَِیت ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ تُٔحبُّ أَِ٪ أَُػل َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِّی ٓٔیهٔ  َؼل

هُ ث٥َُّ َس٥ََّ٠ َوَس٨َ٤َِّ٠ا حٔيَن َس٥ََّ٠  َٔ ٨َا َخ٠ِ ِٔ َٔ  َوَػ

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، زرہی، ومحمدنب رعیب، ابتعؿ نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اینپ وقؾ ہلیبق و اسمل یک اناتم

ںیم وغشمؽ راہ رکات اھت ہک اکی رمہبت ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی آوھکنں یک رفینش رتصخ وہیئگ ےہ افر راہتس ںیم دنی انےل ھجم وک )درابر وبنی( افر دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع

فملس ںیم احرضی ےس رفےتک ںیہ وت ریمی وخاشہ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اکمؿ رپ رشتفی الںیئ افر یسک ہگج فآہل 

امنز زپھ دںی سج وک ںیم دجسم انب ولں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ااشنء اہلل ںیم احرض وہں اگ۔ نان ہچ حبص ےک فتق روسؽ 

فآہل فملس رشتفی الےئ افر رضحت اوبرکب دصقی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر دؿ ڑچھ ایگ اھت۔ رکمی یلص اہلل ہیلع 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دالخ وہےن یک ااجزت بلط رفنایئ ںیم ےن اس وک ااجزت دے دی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہگج اچےتہ وہ ہک ںیم امنز زپوھں ںیم ےن اکی ہگج یک اشندنیہ یک سج ہگج ںیم اچاتہ اھت آپ ےھٹیب ںیہن افر رفناای مت اےنپ اکمؿ ںیم سک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک امنز ادا رکان آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم 

ا رفنایئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا افر مہ ےن یھب آپ یلص فص ابدنیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز اد

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یہ السؾ ریھپا۔



 

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، زرہی، ومحمدنب رعیب، ابتعؿ نب ناکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےس رفاتغ ےک دعب دجسہ رکےن ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےس رفاتغ ےک دعب دجسہ رکےن ےس قلعتم

     1331    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

وہب، اب٩ ابوذئب و ٤ًزوب٩ حارث و یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، ْعوہ، س٠امی٪ ب٩ زاؤزب٩ ح٤ازب٩ سٌس، اب٩  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ

٤ِزُ  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب َو َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس از ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ب٩ِٔ َح٤َّ َِٟحارٔٔث َویُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ و ب٩ُِ ا

ِ أَ٪َّ اب٩َِ ٔطهَ  ِّی ٓامَٔی بَي ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل َّی اہللُ  ًَائَٔظُة کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت  ا َٗ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ َْ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ إب أَِخبََره٥ُِ  َن أَِ٪ َيرِفُ

ِسَر  َٗ ٕ َوَيِشُحُس َسِحَسّة  ّة َویُوتٔزُ بَٔواحَٔسة ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ٔ إِٔحَسی  ِحز َٔ ِٟ ٔلَی ا ٌَٔظأئ إ ِٟ ٍَ  ا َٓ ِب١َ أَِ٪ َیزِ َٗ ٥ِ َخ٤ِٔشيَن آیَّة  ُٛ ُ أََحُس أ ٣َا َيِِقَ

َِٟحٔسیٔث ٣ُِدَتََرْ  ٕف فٔی ا ٌِ ََ ًَلَی  ُه٥ِ َیزٔیُس  ـُ ٌِ ََ  َرأَِسُه َو

امیلسؿ نب داؤدنب امحدنب دعس، انب فبہ، انب اوبذبئ ف رمعفنب احرث ف ویسن نب سیدی، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء ےس رفاتغ ےک دعب امنز رجف وہےن کت ایگرہ رتعک زپاھ رکےت رفاتی ےہ ہک رضح

ےھت افر رہ اؿ ںیم ےس اکی رتعک فرت یک وہیت یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دقر دری کت دجسہ رفناےت سج دقر اتریخ کت 

 زپےھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ےک ااھٹےن ےس لبق افر اہمترے ںیم اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش ساچس آایت رکہمی

 (ےس اکی صخش دفرسے صخش ےس زایدہ دلجی زپھ اتکس ےہ )رصتخما

امیلسؿ نب داؤدنب امحدنب دعس، انب فبہ، انب اوبذبئ ف رمعفنب احرث ف ویسن نب سیدی، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ  :  رافی



 

 

 دصہقی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ ریھپےن افر وگتفگ رکےن ےک دعب دجسہ وہس

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ریھپےن افر وگتفگ رکےن ےک دعب دجسہ وہس

     1332    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، حٔؽ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ٕؽ  ِٔ ٩ًَِ َح ُس ب٩ُِ آَز٦َ  َّی اہللُأَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٥َ ٔيیَّ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٔ ِهو ٥َ ث٥َُّ َسَحَس َسِحَستَِی اٟشَّ ٥َ ث٥َُّ َتک٠ََّ  َس٠َّ

دمحم نب آدؾ، ب ص، اشمع، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 السؾ ریھپا رھپ وگتفگ رفنایئ اس ےک دعب وہس ےک دجسے رفناےئ۔

 دمحم نب آدؾ، ب ص، اشمع، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ وہس ےک دعب السؾ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ وہس ےک دعب السؾ



 

 

     1333    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ًَک٣ة ب٩ ٤ًار، ؿ٤ـ٥ ب٩ جوض، ابوہزیزہ :  راوی

 ٥ُ ـَ ث٨ََا َؿ٤ِ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٤َُِٟباَرٔک  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ  ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َجِوٕض 

ا٢َ  َٗ ٔ َوهَُو َجأْٟص ث٥َُّ َس٥ََّ٠  ِهو ٥َ َس٥ََّ٠ ث٥َُّ َسَحَس َسِحَستَِی اٟشَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟیَسی٩ِٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُه فٔی َحٔسیٔث ذٔی ا   َذََکَ

، نب وجس

 

مم

 

م

 نب امعر، 

 

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، مرکمة

 فملس ےن وہس ےک دف دجسے ےئک ےھٹیب یہ ےھٹیب رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا۔

، نب وجس، اوبرہریہ :  رافی

 

مم

 

م

 نب امعر، 

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، مرکمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسہ وہس ےک دعب السؾ

     1334    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوَٗلبة، ابو٣ہ٠ب، ٤ًزا٪ ب٩ حؼينیحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از، خاٟس،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔیٕ  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ ٤َُِٟه٠َّٔب  أَبٔی ا

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟباَٗٔیَة  حَُؼيِٕن أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َة ا ٌَ ِٛ َّی بٔه٥ِٔ اٟزَّ ََٓؼل ََ َػ٠َِّیَت ثَََلثّا  َّ ُٚ إ٧ٔ بَا ِِٟٔخِ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ َّی ثَََلثّا ث٥َُّ َس٠َّ َػل

ٔ ث٥َُّ َس٥ََّ٠  ِهو ٥َ ث٥َُّ َسَحَس َسِحَستَِی اٟشَّ  ث٥َُّ َس٠َّ

، اوببلہم، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی

 

ة
ی 
 ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اخدل، اوبالق

 فملس ےن نیت راعکت ادا رفنا رک السؾ ریھپ دای وت رضحت رخابؼ )ہک نج وک ذفادیلنی ےتہک ںیہ( رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ت ابیق یھت اس وک زپاھ رھپ وہس ےک فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت راعکت زپںیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وج راعک



 

 

 دف دجسے رفناےئ رھپ السؾ ریھپا۔

، اوببلہم، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 

ة
ی 
 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اخدل، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس  :   ابب

 دجسہ وہس ےک دعب السؾ

     1335    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، ٤ًزوب٩ ًو٪، ابوًوا٧ہ، ہَل٢، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیلی، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ًَِو٪ٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َِٟیلَی  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ ٩ًَِ هََٔل٢ٕ  َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ

َوَجِسُت َٗٔیا٣َُه  َٓ ٥َ فٔی َػََلتٔهٔ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِ٘ ا٢َ َر٣َ َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ اب٩ِٔ  َس ا ٌِ ََ ُه  َٟ ًِتَٔسا َتُه َوا ٌَ ِٛ َوَر

ٖٔ رَقٔ  ا ِش٠ٔی٥ٔ َوأَلِنَٔرَ ح٠َِٔشَتُه بَيَِن اٟتَّ َٓ َشِحَسَتُه  َٓ ِحَسَتئِن  ح٠َِٔشَتهُ بَيَِن اٟشَّ َٓ َشِحَسَتُه  َٓ ةٔ  ٌَ ِٛ َوائٔ اٟزَّ  یّبا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

ادمحنب امیلسؿ، رمعفنب وعؿ، اوبوعاہن، الہؽ، دبعارلنمح نب اوب،یلی، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی رفز وغر ےس داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ڑھکا وہان امنز ںیم رھپ روکع رکان۔ رھپ روکع ےس

ے وہان افر رھپ دجسہ رکان رھپ دجسہ رکےک ھٹیب اجان رھپ دفرسا دجسہ رکان۔ رھپ السؾ ریھپ رک ھٹیب اجان بس رقبی رفاتغ ےک دعب ڑھک

 رقبی اھت ینعی رہ اکی دفرسے ےک ربارب اھت۔

 ادمحنب امیلسؿ، رمعفنب وعؿ، اوبوعاہن، الہؽ، دبعارلنمح نب اوب،یلی، رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دجسہ وہس ےک دعب السؾ

     1336    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٤٠ہ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ہ٨س ب٨ت حارث، ا٦  :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ ٔطَهإب أَِخبَرَِتىٔی ه٨ُِٔس ب٨ُِٔت  َٗ ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ُة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ أسیَّ ِٟرٔفَ َِٟحارٔٔث ا  ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩َ٤ُِٗ َوثََبَت َرُسو٢ُ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة أَِخبََرِتَها أَ٪َّ ا٨َِّٟشاَئ فٔی   ٔ ََلة ٩َ٤ِ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٩َّ إَٔذا َس٠َّ ُٛ  ٥َ ِیهٔ َوَس٠َّ

 َّ ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٓإَٔذا  َّی ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ ٣َا َطاَئ اہللُ  ٥َ َو٩ِ٣َ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ اٟزَِّجا٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب،  ،د تنب احرث، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحم نب

ےک دفر ںیم وخانیت امنز ےس السؾ ریھپےت یہ اھٹ اجای رکیت ںیھت افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج رپ ےھٹیب 

ےک بس ےھٹیب رےتہ سج فتق کت دخا وک وظنمر وہات رھپ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رےتہ ےھت افر رمد رضحات یھب بس

 یھب اھٹ اجےت۔ اھٹ اجےت وت رمد

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب،  ،د تنب احرث، اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ ریھپےت یہ اھٹ اجان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ریھپےت یہ اھٹ اجان

     1337    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪، يٌلی ب٩ ًلاء، جابزب٩ یزیس ب٩ اسوزيٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی،  :  راوی



 

 

٩ًَِ جَ  ًََلإئ  لَی ب٩ُِ  ٌِ ثَىٔی َي ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٔ أَِخبََر٧َا َي ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ اِْلَِسَوز ابٔز

 َّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی ٣َ َُّه َػل َٖ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ َّی ا٧َِْحَ ا َػل َّ٤٠َ َٓ ِبٔح  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلَة اٟؼُّ  ی اہللُ 

وقعیب نب اربامیہ، ییحی، ایفسؿ، یلعی نب اطعء، اجربنب سیدی نب اوسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 امنز ےس رفاتغ ےک دعب وفرا یہ اھٹ ےئگ۔ فآہل فملس ےک اسھت امنز رجف ادا رفنایئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، ایفسؿ، یلعی نب اطعء، اجربنب سیدی نب اوسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ ےک السؾ ریھپےن ےک دعب ریبکت ےنہک ےک ابرے ںیم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ ےک السؾ ریھپےن ےک دعب ریبکت ےنہک ےک ابرے ںیم

     1338    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َظيرب٩ خاٟسًشَکی، یحٌی ب٩ آز٦، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ة، ٤ًزو، ابو٣ٌبس، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ أَِخبََر٧َا َرِٔشُ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪ ب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ  ِشََکٔ ٌَ ِٟ َبٕس ب٩ُِ َخأٟٕس ا ٌِ  أَبٔی ٣َ

٠ًََِیهٔ َوَس  َّی اہللُ  اَئ َػََلةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ـَ ٔ ٥ُ٠ًَِ اِن٘ ٨ُِت أَ ُٛ ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبَّإض  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٜبٔير  ٥ََّ٠ بٔاٟتَّ

ہنییع ، رمعف، اوبدبعم، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک سج فتق ولعمؾ وہات  ریشبنب اخدلرکسعی، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ نب

 ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئگ ہکبج ریبکت وہیت۔

، رمعف، اوبدبعم، دبعاہلل انب ابعسریشبنب اخدلرکسعی، ییحی نب آدؾ :  رافی

 

ة

 

 ی
ی ی
ع
 ، ایفسؿ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز ےس رفاتغ ےک دعب وعمذ نیت )وسرة اقلفل ف وسرہ انس( یک التفت

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےک دعب وعمذ نیت )وسرة اقلفل ف وسرہ انس( یک التفتامنز ےس رفاتغ 

     1339    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٟیث، ح٨ين ب٩ ابوحٜی٥، ًلی ب٩ رباح، ً٘بة ب٩ ًا٣ز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٕ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َربَإح   ٩ًَِ ٜٔی٥ٕ  ٩ًَِ ح٨َُئِن ب٩ِٔ أَبٔی َح ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  اب٩ُِ َوهِٕب 

 ٕ وَِّذأت زُبَُز ک١ُِّ َػََلة ٌَ ٤ُِٟ أَ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ أرَِقَ َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َََزنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ 

، نینح نب اوبمیکح، یلع نب رابح، ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی دمحم نب ہملس، انب فبہ، ثیل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ اکی امنز ےک دعب ھجم وک وسرة اقلفل افر وسرہ اانلس زپےنھ اک مکح رفناای۔

 نب اعرم ریض اہلل ہنعدمحم نب ہملس، انب فبہ، ثیل، نینح نب اوبمیکح، یلع نب رابح،  :  رافی

 

ی ة
 عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ ےک دعب اافغتسر زپانھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ےک دعب اافغتسر زپانھ

     1340    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وزب٩ خاٟس، وٟیس، ابو٤ًزو او زاعی، طساز، ابو٤ًار، ثوبا٪ :  راوی

اْز أَ  ثَىٔی َطسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو اِْلَِوَزاعٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ إر أَ٪َّ أَبَا أَِس٤َاَئ اٟزََّحٔيیَّ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َّ٤ًَ بُو 



 

 

ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَُحسِّ َّی اہللُ  ٍَ ثَِوبَاَ٪ ٣َِولَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّهُ َس٤ٔ ثَُه أ٧َ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َحسَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ََل٦ُ َو  ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ أ٧ََِت اٟشَّ َٗ رَفَ ثَََلثّا َو ِِ َٖ ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ اِسَت ٔ اِنََرَ ا٦ َِٟحََل٢ٔ َواِْلَِٔکَ ُت یَا َذا ا ِٛ ََل٦ُ َتَباَر ََ اٟشَّ ٨ِ٣ٔ 

ومحمدنب اخدل، فدیل، اوبرمعف اف زایع، دشاد، اوبامعر، وثابؿ ےس رفاتی ےہ وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد 

 افرغ وہ اجای رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رکدہ الغؾ ےھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز ےس

فملس نیت رمہبت اافغتسر زپاھ رکےت ےھت رھپ اراشد رفناےت ینعی اے اہلل! وت رپ مسق یک ربایئ افر بیع ےس اسمل افر ربی ےہ افر ریتی 

 !اجبن ےس امہری السیتم ےہ وت ڑبی ربتک فاال ےہ وت اے زبریگ افر زعت فاےل

  اخدل، فدیل، اوبرمعف اف زایع، دشاد، اوبامعر، وثابؿومحمدنب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر ےک دعب ذرک دخافدنی ںیم وغشمؽ وہان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وغشمؽ وہاناافغتسر ےک دعب ذرک دخافدنی ںیم 

     1341    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی و ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ػسرا٪، خاٟس، طٌبہ، ًاػ٥، ًبساہلل ب٩ حارث، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ًَا أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َخأٟٕس  ُس ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ُػِسَراَ٪  ًِلَی َو٣َُح٤َّ َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ًَِبسٔ اہللٔ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٔػ٥ٕ 

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِها أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ََل٦ُ ب٩ِٔ ا ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ أ٧ََِت اٟشَّ َٗ  ٥َ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َس٠َّ

 ٔ ا٦ َِٟحََل٢ٔ َواِْلَِٔکَ َت یَا َذا ا ِٛ ََل٦ُ َتَباَر ََ اٟشَّ  َو٨ِ٣ٔ

دمحم نب دبعاالیلع ف دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ، اخدل، ہبعش، اعا ، دبعاہلل نب احرث، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

  ہیلع فآہل فملس سج فتق السؾ ریھپےت ےھت وت رفناےت )رتہمج سگر اکچ(۔روسؽ رکمی یلص اہلل



 

 

 دمحم نب دبعاالیلع ف دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ، اخدل، ہبعش، اعا ، دبعاہلل نب احرث، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ ےک دعب ایک داع زپیھ اجےئ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ےک دعب ایک داع زپیھ اجےئ؟

     1342    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ طحاَ ا٤ٟزوذی، اس٤اًی١ اب٩ ٠ًیة، ححاد ب٩ ابو٤ًَا٪، ابوزبير، ًبساہلل ب٩ زبير :  راوی

َِٟححَّأد ب٩ِٔ أَبٔی ًُ  ٩ًَِ ا َة  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزُّوذٔیُّ  َٕ ا ُس ب٩ُِ ُطَحا ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ثَىٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ

ٔ َوهَُو  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی َهَذا ا ُث  ٔ یَُحسِّ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ و٢ُ َٗ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َي

ٔسیْز ََل َحوِ  َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوهَُو  َُٟه ا َُ َو ٠ِ٤ُ ِٟ َٟهُ ا َٟهُ   ََ ی ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُه ََل رَشٔ ٔ َٟهَ ََل إ ٔ َة إَٔلَّ بٔاہللٔ ََل إ ُٗوَّ بُُس  ٢َ َوََل  ٌِ إَٔلَّ اہللُ ََل َن

 َٟ ی٩َ َو ُه اٟسِّ َٟ ََٟه إَٔلَّ اہللُ ٣ُِد٠ٔٔؼيَن  ٔ َِٟحَش٩ٔ ََل إ ٨َأئ ا ََّ ١ٔ َواٟ ـِ َٔ ِٟ ٤َةٔ َوا ٌِ ِٟکَأَفُوَ٪ إَٔلَّ إٔیَّاُه أَه١َِ ا٨ِّٟ َه ا  ِو ََکٔ

، اجحج نب اوبامثعؿ، اوبزریب، دبعاہلل نب

 

زریب ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفناےت ےھت ہک رضحت  دمحم نب اجشع ارملفذی، اامسلیع انب علی ة
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َ نوُرِفُفَؿ۔ ینعی ریتے العفہ وکیئ اچس وبعمد ںیہن ےہ اے ذفاالجلؽ فاالرک
ْ
اؾ! افر ریتا وکیئ یھب رشکی ںیہن ےہ اس یک ابداشتہ ےہ اْل

افر اس ےک فاےطس رعتفی ےہ افر فہ رہ اکی ابت رپ دقرت راتھک ےہ انگہ ےس اچب افر افحتظ ںیہن ےہ ہن اطتق ےہ ابعدت یک نکیل 

افر لضف ےک افر دمعہ رعتفی اہلل یک دمد ےس مہ یسک دفرسے یک ابعدت ںیہن رکےت رگم اس ذات یک افر فہ یہ ذات القئ ےہ تمعن 

 ےک وکیئ اچس وبعمد ںیہن العفہ دخا ےک مہ اس یک اخصل ابعدت رکےت ںیہ افر ارگہچ رشمنیک افر افکر ربا ناںین ۔



 

 

، اجحج نب اوبامثعؿ، اوبزریب، دبعاہلل نب زریب :  رافی

 

 دمحم نب اجشع ارملفذی، اامسلیع انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ ےک دعب حیبست زپانھ افر ذرک رکان

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ےک دعب حیبست زپانھ افر ذرک رکان

     1343    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسة، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ابوزبير سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًبساہلل ب٩ ابوزبيراسحٙ ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َوَة  ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبَسةُ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ا٢َ کَاَ٪  َٗ  

 ُ ًَلَی ک١ُِّ یَُه١ُِّ٠ فٔی زُب َِٟح٤ُِس َوهَُو  َٟهُ ا َُ َو ٠ِ٤ُِٟ َٟهُ ا َٟهُ   ََ ی َه إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُه ََل رَشٔ َٟ ٔ و٢ُ ََل إ ُ٘ ََلةٔ َي ٔ اٟؼَّ ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوََل ز ٔ ٔسیْز ََل إ َٗ َطِیٕئ 

َِٟحَش  ٨َاُئ ا ََّ ُه اٟ َٟ ١ُ َو ـِ َٔ ِٟ َٟهُ ا ٤َُة َو ٌِ َٟهُ ا٨ِّٟ بُُس إَٔلَّ إٔیَّاُه  ٌِ و٢ُ َن ُ٘ ِٟکَأَفُوَ٪ ث٥َُّ َي َه ا ِو ََکٔ َٟ ی٩َ َو َُٟه اٟسِّ َه إَٔلَّ اہللُ ٣ُِد٠ٔٔؼيَن  َٟ ٔ ٩ُ ََل إ

 ٔ ََلة ٔ اٟؼَّ ٥َ یَُه١ُِّ٠ بٔه٩َّٔ فٔی زُبُز ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  اب٩ُِ اٟزُّبَيِر

نب رعفہ، اوبزریب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب اوبزریب رہ اکی امنز ےک دعب اس رطہقی ےس  ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة، اشہؾ
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َ نوُرِفُفَؿ افر فہ رفناای رکےت ےھت ہک رضحت روسؽ ِإئ 

ْ
ـَ اْل

 فملس اؿ املکت وک رہ اکی امنز ےک دعب زپےتھ ےھت۔ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 اقحس نب اربامیہ، دبعة، اشہؾ نب رعفہ، اوبزریب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب اوبزریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز ےک دعب یک اکی افر داع

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےک دعب یک اکی افر داع

     1344    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ًبسة ب٩ ابوٟبابة، ًبسا٠٤َٟ ب٩ اًين، وراز :  راوی

َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ه٤َُا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًِيََن لَٔکَ َٔ ب٩ِٔ أَ ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ًَ ُتهُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ِبَسَة ب٩ِٔ أَبٔی َُٟبابََة َوَس٤ٔ ًَ ُتُه ٩ِ٣ٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

 ٔ َبَة أَِخبٔرِن ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيَرة ٔلَی ا اؤَیُة إ ٌَ َتَب ٣ُ َٛ ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيَرة ٕ کَاتٔٔب ا از ُه ٩ِ٣ٔ َورَّ ٌَ تَ َس٤ٔ ٌِ ُه ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ ی ََٔظِیٕئ َس٤ٔ

ََل  َضی اٟؼَّ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ اہللٔ َػل ی ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُه ََل رَشٔ ٔ ا٢َ ََل إ َٗ َة 

ًَلَی ک١ُِّ َط  َِٟح٤ُِس َوهَُو  َٟهُ ا َُ َو ٠ِ٤ُِٟ َٟهُ ا ُه  َٟ ََ َِٟحسِّ ٨ِ٣ٔ ٍُ َذا ا َٔ َت َوََل ی٨َِ ٌِ ٔلَی ٤َٟٔا ٨َ٣َ ٌِ ًَِلِیَت َوََل ٣ُ ٍَ ٤َٟٔا أَ ٔ ٔسیْز ا٠َُّٟه٥َّ ََل ٣َا٧ َٗ ِیٕئ 

َِٟحسُّ   ا

، دبعاکلمل نب انیع، فراد ےس رفاتی ےہ ہک وج ریغمہ نب ہبعش ےک اکبت ےھت ہک رضحت 
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دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، دبعة نب اوبابل

ایفسؿ ےن ریغمہ نب ہبعش وک اھکل ہک ےھجم مت فہ داع التب وج ہک مت ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ۔ وج  اعمفہی نب ایب
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اس یک ابداشتہ ےہ امتؾ مسق یک رعتفی اس یک اشایؿ اشؿ ےہ افر سج وک وت رفک دے اس اک وکیئ دےنی فاال ںیہن ےہ افر ریتے 

  اس اک ناؽ ںیہن اچب اتکس۔ذعاب ےس ناؽ دار وک

، دبعاکلمل نب انیع، فراد :  رافی
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 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، دبعة نب اوبابل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےک دعب یک اکی افر داع

     1345    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ٣شیب ابواٌَٟلء، وراز :  راوی

َتَب  أَِخبََرنٔی َٛ ا٢َ  َٗ ازٕ  ٩ًَِ َورَّ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٤َُِٟشیَّٔب أَبٔی ا ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  َبَة ٣َُح٤َّ ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ ُط  ا

ََل  و٢ُ زُبَُز اٟؼَّ ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َي َّی اہللُ  اؤیََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ٔلَی ٣ُ َُ إ ٠ِ٤ُِٟ َٟهُ ا َُٟه   ََ ی َه إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُه ََل رَشٔ َٟ ٔ ةٔ إٔذَا َس٥ََّ٠ ََل إ

َت َوََل  ٌِ ٔلَی ٤َٟٔا ٨َ٣َ ٌِ ًَِلِیَت َوََل ٣ُ َ ٍَ ٤َٟٔا أ ٔ ٔسیْز ا٠َُّٟه٥َّ ََل ٣َا٧ َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوهَُو  ُه ا َٟ َِٟحسُّ َو ََ ا َِٟحسِّ ٨ِ٣ٔ ٍُ َذا ا َٔ   ی٨َِ

، رجری، وصنمر، بیسم اوباالعلء، فراد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ریغمہ نب ہبعش ےن رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ وک اھکل دمحم 

 

نب دقامة
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، رجری، وصنمر، بیسم اوباالعلء، فراد :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہی داع ینتک رمہبت زپیھ اجےئ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ینتک رمہبت زپیھ اجےئہی داع 

     1346    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 حش٩ ب٩ اس٤اًی١ ٣حاٟسی، ہی٥َ، ٣ِيرة، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہی٥َ، ٣ِيرة، اطحعی، وراز :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا هَُظِی٥ْ  َٗ ٤َُِٟحأٟسٔیُّ  ٌٔی١َ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔس٤َ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  أَِخبََر٧َا ا ُ٘ ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةُ َوَذََکَ آََخَ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا َي ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ

 ُ٤ِٟ ٕ کَاتٔب ا از ٩ًَِ َورَّ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٤ُِِٟٔيَرةُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َُيِرُ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔه٥ِ ا َٗ ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ ٔلَی َٗ َتَب إ َٛ اؤیََة  ٌَ ٔ أَ٪َّ ٣ُ ِٔيَرة

َِٟیهٔ ا ٔ ََٜتَب إ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتُه ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٔلَیَّ بَٔحٔسیٕث َس٤ٔ ُتِب إ ِٛ و٢ُ ٨ًَِٔس ٤ُِِٟٔيَرةٔ أَِ٪ ا ُ٘ ُتُه َي ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ٤ُِِٟٔيَرةُ إ  ا

 َٟ َٟهُ   ََ ی ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُه ََل رَشٔ ٔ ََلةٔ ََل إ آٔهٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٔسیْز ثَََلَث ٣َزَّإت اِنَٔرَ َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوهَُو  ُه ا َٟ َُ َو ٠ِ٤ُ ِٟ  هُ ا

نسح نب اامسلیع اجمدلی، مثیہ، ریغمة، وقعیب نب اربامیہ، مثیہ، ریغمة، ایعجش، فراد ےس رفاتی ےہ ہک وج ریغمہ نب ہبعش ےک اکبت ےھت 

ہ داع رحتری رک ےک جیھب دف ہک وج مت ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ہک رضحت اعمفہی ےن رضحت ریغمہ وک رحتری ایک ریمے اپس ف

فآہل فملس ےس ینس وہ۔ رضحت ریغمہ ےن اس اک وجاب اھکل ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ 
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 نسح نب اامسلیع اجمدلی، مثیہ، ریغمة، وقعیب نب اربامیہ، مثیہ، ریغمة، ایعجش، فراد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ ےک دعب اک اکی افر ذرک

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ےک دعب اک اکی افر ذرک

     1347    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابوس٤٠ہ خزاعی، ٨٣ؼورب٩ س٤٠ہ، خَلزب٩ س٠امی٪، ابوس٤٠ہ، خاٟسب٩ ابو٤ًزا٪، ْعوہ، ًائظہ  :  راوی



 

 

 ػسي٘ہ

ا٢َ  َٗ ُِٟدزَاعٔیُّ ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة ا ا٢َ َحسَّ َٗ َُانٔیُّ  ا َٙ اٟؼَّ ُس ب٩ُِ إِٔسَح زُ ب٩ُِ ُس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َخَلَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ  ٪َ ٠َامِیَ

ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪  ٔٔيَن  ٔ َِٟدائ ٥َ کَاَ٪ أَبُو َس٤َ٠ََة َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ًَا ِتُه  َٟ َ َشأ َٓ ٥َ بٔک٤َٔ٠َإت  َّی َتک٠ََّ ٔلَی یَِو٦ٔ إَٔذا َج٠ََص ٣َِح٠ّٔشا أَِو َػل ٠ًََِیه٩َّٔ إ ا  ٌّ ٕ کَاَ٪ كَأَ ٥َ بَٔديِر ا٢َ إِٔ٪ َتک٠ََّ َ٘ َٓ ِٟک٤َٔ٠َأت  ٩ًَِ ا ئَٔظُة 

َک َوأَتُ  رٔفُ ِِ ََ ا٠َُّٟه٥َّ َوبَٔح٤ِٔسَک أَِسَت َ َٟهُ ُسِبَحا٧ اَرّة  َّٔ َٛ ََ کَاَ٪  ٔ ٔ ذَٟ يِر َِ َٔ ٥َ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َوإِٔ٪ َتک٠ََّ ََ ا ِی َٟ ٔ  وُب إ

 زخایع، وصنمرنب ہملس، الخدنب امیلسؿ، اوبہملس، اخدلنب اوبرمعاؿ، رعفہ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب ااحسؼ ، اوبہملس

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک سلجم ںیم ھٹیب اجےت ای امنز زپےتھ وت دنچ املکت ےتہک۔ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےن 

ں ےک ابرے ںیم درایتف ایک۔ اعہشئ دصہقی ےن رفناای ہک ارگ فہ صخش کین وگتفگ رکات ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اؿ وملک

ہی ےلمج ایقتم کت ریمی رطح اؿ رپ اقمئ رےتہ ںیہ افر وج صخش دفرسی مسق یک وگتفگ رکے وت اؿ ابوتں اک افکرہ وہ اجےت ںیہ فہ 

 
ْ

 

َع

 

ی
ْ
س
َ
 أ
َ
َمْد ِک
ِح
ی 

َ
 ف
َ
،ّ
ُ
ه

َ
ّ لل

 ا
َ َ

 

ا ي
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
 املکت ہی ںیہ 

َ ْ
 
َ

 ِإل
ُ
 ب
ُ

 

ُ
َ
أ
َ
 ف
َ
ک
ُ
ِرر
 ف

 دمحم نب اقحس، اوبہملس زخایع، وصنمرنب ہملس، الخدنب امیلسؿ، اوبہملس، اخدلنب اوبرمعاؿ، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ ےک دعب اکی دفرسی مسق یک داع

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ےک دعب اکی دفرسی مسق یک داع

     1348    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، ٗسا٣ة، حبَّسة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  ثَِتىٔی  َِٟت َحسَّ ا َٗ َة  ٩ًَِ َجَِّسَ َُٗسا٣َُة  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ لَی  ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ َِٟت ُس٠َامِیَ ا َٗ ٨َِها 



 

 

 َٟ ا َ٘ َٓ َذبِٔت  َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟبِو٢ٔ  ٔ ٩ِ٣ٔ ا بِر َ٘ ِٟ ًََذاَب ا َِٟت إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ  ٔ َِٟیُهوز ًَلَیَّ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ ا ِٟح٠َِٔس َزَخ٠َِت  ُق ٨ِ٣ُٔه ا ٨َِِقٔ َٟ َّا  ِت بَلَی إ٧ٔ

ا َ٘ َٓ ِت أَِػَوات٨َُا  ٌَ َٔ ََ ِس اِر َٗ ٔ َو ََلة ٔلَی اٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََِٓخَ ِوَب  ََّ َِٟت َواٟ ا َٗ أَِخبَرِتُهُ ب٤َٔا  َٓ ٢َ ٣َا َهَذا 

 ٔ َس َیِو٣ٔل ٌِ ََ َّی  ٤َا َػل َٓ ِت  َٗ ا٢َ َػَس َ٘ آٔی١َ أًَِٔذنٔی ٩ِ٣ٔ رَحِّ ا٨َّٟارٔ َٓ ََلةٔ َربَّ ٔجبِرٔی١َ َو٣ٔیکَائٔی١َ َوإرِٔسَ ٔ اٟؼَّ ا٢َ فٔی زُبُز َٗ ٕذ َػََلّة إَٔلَّ 

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  َو

ررة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی وعرت ریمے اپس آیئ افر ےنہک یگل 
 ش
حی

 ،

 

ادمحنب امیلسؿ، دقامة

ربق اشیپب ےک ےنگل ےس وہات ےہ۔ اس رپ ںیم ےن اہک وت وھجیٹ ےہ۔ اس ےن اہک ںیہن چس ےہ مہ وک مکح ےہ ہک ارگ اشیپب اھکؽ  ذعاب

ای ڑپکے رپ گل اجےئ وت اس وک اکٹ ڈاںیل افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ امنز زپےنھ ےک فاےطس ےلکن مہ وگتفگ ںیم 

ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک وج اس وہیدی اخوتؿ ےن اہک اھت۔ آپ یلص اہلل  وغشمؽ ےھت۔ آپ یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فہ اخوتؿ چس یتہک ےہ رھپ اس دؿ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ امنز ںیہن زپیھ۔ نکیل امنز ےک دعب

ز ےک دعب اراشد رفناای )رہ امنز ےک دعب زپاھ( رب ربجالیئ ف اکیملیئ۔ اے ریمے رپفرداگر ھجم وک رفناای فہ اخوتؿ چس یتہک ےہ۔ رھپ امن

 دفزخ یک رگیم افر ذعاب ربق ےس وفحمظ رفنا۔

ررة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی
 ش
حی

 ،

 

 ادمحنب امیلسؿ، دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسی مسق یک داع ےک ابرے ںیم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک داع ےک ابرے ںیم

     1349    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ ً٘بة، ًلاء ب٩ ابو٣زوا٪٤ًزوب٩ سواز ب٩ اسوزب٩ ٤ًزو، اب٩ وہب، حٔؽ ب٩ ٣یَّسة،  :  راوی

ُِٔؽ ب٩ُِ ٣َ  ا٢َ أَِخبََرنٔی َح َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز از ٤ًَِزُو ب٩ُِ َسوَّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ َة  ِیََّسَ



 

 

ّبا حَ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ  ٔ أَ٪َّ َزاُوَز ٧َٔيیَّ اہللٔ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َزَِواَ٪  ِوَراة ٨ََٟحُٔس فٔی اٟتَّ َّا  َِٟبِْحَ ٤ُٟٔوَسی إ٧ٔ َٙ ا ٠َ َٓ َّٟٔذی  ُه بٔاہللٔ ا َٟ  َٕ ٠َ

٠َِتهُ  ٌَ َّٟٔذی َج ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ أَِػ٠ِٔح لٔی زٔیىٔی ا َٗ َٖ ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا اِنََرَ َّی اہللُ  َوأَِػ٠ِٔح لٔی ز٧َُِیاَی   لٔی ًِٔؼ٤َّة َػل

ََ َوأًَُ  ٔ ٤َت ِ٘ ٔ ؤَک ٩ِ٣ٔ ن ِٔ ٌَ ٔ  َ ََ َوأًَُوذُ ِّی أًَُوذُ بٔزَٔؿاَک ٩ِ٣ٔ َسَدٔل ٔن ُه٥َّ إ أشی ا٠َّٟ ٌَ ٠َِت ٓٔیَها ٣َ ٌَ ًَّٟٔی َج ٍَ ٤َٟٔا ا ٔ ََ ََل ٣َا٧ ٨ِ٣ٔ ََ ٔ وذُ ب

َِٟحسِّ ٣ٔ  ٍُ َذا ا َٔ َت َوََل َی٨ِ ٌِ ٔلَی ٤َٟٔا ٨َ٣َ ٌِ ًَِلِیَت َوََل ٣ُ َّی اہللُ أَ ّسا َػل ثَهُ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ْب أَ٪َّ ُػَهِیّبا َحسَّ ٌِ َٛ ثَىٔی  ا٢َ َوَحسَّ َٗ َِٟحسُّ  ََ ا ٨ِ

آٔهٔ ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ  وُُٟه٩َّ ٨ًَِٔس اِنَٔرَ ُ٘  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َي

، اطعء نب اوبرمفاؿ ےس

 

ی ة
 رفاتی ےہ ہک رضحت بعک رمعفنب وساد نب اوسدنب رمعف، انب فبہ، ب ص نب ہرسیة، ومٰیس نب عم

ریض اہلل ہنع ےن فلح ےس اہک ہک اس ےن دخا یک مسق اس ذات یک مسق ہک سج ےن رضحت ومٰیس ےک فاےطس درای وک ریچ دای ہک مہ ےن 

وترات ںیم داھکی ےہ ہک رضحت داؤد ہیلع االسلؾ سج فتق امنز ےس افرغ وہےت وت رفناےت آرخ کت۔ ینعی اے دخا ریما دنی درتس 

دے افر ریمی داین ونسار دے۔ سج ںیم ہک ریما رزؼ ےہ اے اہلل ںیم انپہ نااتگن وہں ریتے ہصغ ےس ریتی راضدنمی ےس افر رفنا 

ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی اعمیف یک ریتے ذعاب ےس افر ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی ھجت ےس افر ریتے انعتئ ےئک وہےئ رزؼ وک وکیئ 

ےہ افر سج ےس وت عنم رک دے افر سج وک وت رفک دے فہ وکیئ دےنی فاال ںیہن ےہ افر دفتل دنم یک  رفےنک افر عنم رکےن فاال ںیہن

دفتل ریتے اسےنم وکیئ اکؾ ہن آےئ یگ۔ رمفاؿ ےن لقن ایک رضحت بیہص ےن اؿ ےس لقن ایک ہک رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ۔فملس سج فتق امنز ےس افرغ وہاجےت ےھت وت ہی ےلمج زپےتھ ےھت

، اطعء نب اوبرمفاؿ :  رافی

 

ی ة
 رمعفنب وساد نب اوسدنب رمعف، انب فبہ، ب ص نب ہرسیة، ومٰیس نب عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک دعب انپہ ناےنگن ےک ابرے ںیم

 ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم  :   ابب

 امنز ےک دعب انپہ ناےنگن ےک ابرے ںیم

     1350    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، ٤ًَا٪ طحا٦، ٣ش٥٠ ب٩ ابوبَکہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ا٦ حَّ ٤ََِاَ٪ اٟظَّ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  ََلة ٔ اٟؼَّ و٢ُ فٔی زُبُز ُ٘ ا٢َ کَاَ٪ أَبٔی َي َٗ َة  ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ أَبٔی بََِکَ

ا٢َ أَبٔی أَِی بُىَیَّ  َ٘ َٓ ُٗوُُٟه٩َّ  ٨َُُِٜٓت أَ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ِِقٔ َو َٔ ِٟ ََ ٩ِ٣ٔ اِلٜرُِفٔ َوا ٔ ِّی أًَُوذُ ب ٔن ُه٥َّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ  ََ ٨ِ ًَ ٠ُُِٗت  ٩ِ أََخِذَت َهَذا  َّ٤ًَ  

ٔ إٔ٪َّ َرُس  ََلة ٔ اٟؼَّ وُُٟه٩َّ فٔی زُبُز ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َي َّی اہللُ   و٢َ اہللٔ َػل

دعب رفناےت ےھت اے دخا! ںیم انپہ نااتگن وہں  رمعفنب یلع، ییحی، امثعؿ احشؾ، ملسم نب اوبرکبہ ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل امنز ےک

 رف ےس افر رقف ےس افر ذعاب ربق ےس۔ نان ہچ ںیم یھب ےنہک اگل ہک ریمے فادل ےن درایتف ایک ہک مت ےن ہی ےلمج سک ہگج ےس ےھکیس 

ملس اؿ ولمجں وک امنز ےک ںیہ۔ وت ںیم ےن رعض ایک ہک آپ ےس یہ ےھکیس ںیہ اوہنں ےن اہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 دعب زپاھ رکےت ےھت۔

 رمعفنب یلع، ییحی، امثعؿ احشؾ، ملسم نب اوبرکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ ےک دعب حیبست ینتک رمہبت زپانھ اچےئہ؟

  ااحدثیامنز رشفع رکےن ےس قلعتم :   ابب

 السؾ ےک دعب حیبست ینتک رمہبت زپانھ اچےئہ؟

     1351    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی، ح٤از، ًلاء ب٩ سائب، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔیٕ  ا٢َ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ

َِٟح٨ََّة َوه٤َُ  ٥َ َخ٠ََّتأ٪ ََل یُِحٔؼیه٤َٔا َرُج١ْ ٣ُِش٥ْٔ٠ إَٔلَّ َزَخ١َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ٔی١ْ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ١ُ٤َ بٔه٤َٔا  ٌِ ا َئشيْر َو٩ِ٣َ َي

ٔ ک١ُِّ َػََل َٗ  ٥ِ فٔی زُبُز ُٛ ُح أََحُس َِٟد٤ُِص ُيَشبِّ ٠ََواُت ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟؼَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِّرُ ا٢َ  َٜب ا َویُ ًَرِشّ ا َوَیِح٤َُس  ًَرِشّ ةٕ 



 

 

 َ ٤ِٟٔیز ْٕ َوَخ٤ُِص ٣ٔائَٕة فٔی ا ِٟ َٓهَٔی َخ٤ُِشوَ٪ َو٣ٔائَْة فٔی ا٠َِّٟشأ٪ َوأَ ا  ٥َ ًَرِشّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أ٪ َوأ٧ََا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٌٔهٔ َسبََّح ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َوَح٤َٔس ثَََلثّ  َح ـِ أطهٔ أَِو ٣َ ٔلَی َٔفَ ٥ِ إ ُٛ ُ٘ٔسه٩َُّ بَٔیٔسهٔ َوإَٔذا أََوی أََحُس ٌِ ا َوثَََلثٔيَن َي ٌّ ََ ََّر أَِر ب َٛ ا َوثَََلثٔيَن َو

 َ هَٔی ٣ٔائ َٓ َ٤ ٌِ أَی٥ُُِّٜ َي َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِٟٔیزَأ٪  ْٕ فٔی ا ِٟ َ ًَلَی ا٠َِّٟشأ٪ َوأ ِی٠َٕة ْة  َٟ ٕ َو ١ُ فٔی ک١ُِّ یَِو٦

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ َٕ ََل ٧ُِحٔؼیه٤َٔا  ِی َٛ َئٕة ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو ئِن َوَخ٤َِص ٣ٔائَةٔ َسیِّ َٔ ِٟ و٢ُ أَ ُ٘ َی َٓ ٥ِ َوهَُو فٔی َػََلتٔهٔ  ُٛ ِتٔی أََحَس ِیَلاَ٪ َیأ ٪َّ اٟظَّ

َٓی٨ُٔی٤ُهُ  َذا َوَیأِتٔیهٔ ٨ًَِٔس ٨َ٣َا٣ٔهٔ  َٛ َذا اذَُِکِ  َٛ  اذَُِکِ 

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اطعء نب اسبئ، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفناای ہک دف ںیتلصخ ںیہ نج وک ارگ وکیئ املسمؿ اایتخر رکے وت فہ صخش تنج ںیم دالخ وہاگ افر فہ آاسؿ ںیہ۔ رضحت روسؽ  اراشد

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اپچن فتق یک امنزںی دخافدن دقفس یک حیبست رکیت ںیہ افر اہمترے ںیم ےس رہ اکی صخش 

س رمہبت حیبست رکے )ینعی زپےھ( افر رہ اکی اہمترے ںیم ےس رہ اکی امنز ےک دعب دس رمہبت ےہک افر دس رہ اکی امنز ےک دعب د

 رمہبت ادمحل ہلل زپےھ افر دس رمہبت اہلل اربک زپےھ وت امتؾ اک ومجمہع اکی وس ساچس املکت وہ ےئگ۔ زابؿ رپ اکی زہار اپچن وس زیماؿ رپ

دقفس دس کین لمع اتھکل ےہ۔ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک  ویکہکن رہ اکی کین لمع ےک وعض دخافدن

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ اویلگنں رپ اؿ ولمجں وک امشر رفناای رکےت ےھت افر سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ رتسب رپ 

رمہبت اہلل   58رمہبت یہ زپےھ افر اس وک اچےیہ ہک فہ  55ر ادمحل ہلل یھب رمہبت زپےھ اف 55وسےن ےئلیک اجےئ وت اس وک اچےیہ ہک فہ 

لم اربک زپےھ وت ہی ومجمیع دعد زابؿ رپ اکی وس نب ایگ افر زیماؿ اامعؽ ںیم ہی دعد اکی زہار نب ایگ افر ہی دعد افر ذموکرہ ابال دعد اش

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک رھپ اہمترے ںیم ےس رکےک )رفزاہن زیماؿ ںیم ڈاھیئ زہار وہےئگ( رضحت روسؽ رکمی یلص

وکؿ صخش داھیئ زہار انگوہں اک اراکتب رکات ےہ۔ اس ےئل ہک سج فتق رفزاہن اس دقر انگہ رکے اگ بت دخافدن دقفس اس ےک 

رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص  کین اامعؽ ےس آےگ ڑبھ ےتکس ںیہ اس رطہقی ےس وت کین اامعؽ یہ ںیم ااضہف وہات رےہ اگ ولوگں ےن

ےک اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ رہ دف اعدت اک اایتخر رکان ڑبا لکشم افر دوشار انب دای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک امنز 

وک یھب اید رکف )سب اؿ یہ درایمؿ اطیشؿ احرض وہات ےہ افر امنزی ےس اتہک ےہ ہک مت الفں فتق یک ابت اید رکف افر مت ذرا الفں دقمہم 

 ولمجں اک انہک امنز ںیم وھبؽ دیپا رکات ےہ( ایس رطہقی ےس اطیشؿ وسےن ےک فتق آات ےہ افر فہ ہی املکت ںیہن ےنہک داتی۔

 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اطعء نب اسبئ، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکی دفرسی مسق یک حیبست ےس قلعتم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک حیبست ےس قلعتم

     1352    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، ٌٛب ب٩ ًحزة٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ س٤زہ، اسبان، ٤ًزوب٩ ٗیص،  :  راوی

 ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا ِیٕص  َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِسَبإن  ٌٔی١َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ َِٟیلَی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة  ٌِ َٛ ٔ ک١ُِّ َػََلةٕ  ٩ًَِ  ُح اہلَل فٔی زُبُز ائ٠ُُٔه٩َّ يَُشبِّ َٗ َباْت ََل َیدٔیُب  ِّ٘ ٌَ ٥َ ٣ُ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ِش  ٔ اٟتَّ ًََسز َْ آََخُ ٩ِ٣ٔ  ا َوثَََلثٔی٨َ٨َِو ٌّ ََ ِّرُُه أَِر َٜب ُ  ِٔیٔح ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َوَیِح٤َُسُه ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َوی

امسلیع نب رمسہ، اابسط، رمعفنب سیق، مکح، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، بعک نب ةزجة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص دمحم نب ا

وہ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک امنز ےک دعب دعتمد اافلظ ںیہ ےنہک ےک فاےطس ہک نج وک زپےنھ فاال صخش ناویس افر رحمفؾ ںیہن

 اہلل اربک زپانھ۔ رمہبت  58رمہبت رہ اکی امنز ےک دعب ادمحل ہلل انہک افر  55افر  رمہبت انہک55اتکس۔ 

 دمحم نب اامسلیع نب رمسہ، اابسط، رمعفنب سیق، مکح، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، بعک نب ةزجة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک حیبست ےس قلعتم

     1353    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣وسی ب٩ حزا٦ تز٣ذی، یحٌی ب٩ آز٦، اب٩ ازریص، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، َٛير اب٩ ا٠ٓح، زیسب٩  :  راوی



 

 

 ثابت

٩ًَِ ٣ُ  أَِخبََر٧َا اَ٪  ٔ ب٩ِٔ َحشَّ ٩ًَِ هَٔظا٦ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔزرٔیَص  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِّر٣ِٔٔذیُّ  ٕ اٟت ٔس ب٩ِٔ ٣ُوَسی ب٩ُِ حٔزَا٦ َح٤َّ

 َ ٕ ث ُحوا زُبَُز ک١ُِّ َػََلة ا٢َ أ٣ُٔزُوا أَِ٪ يَُشبِّ َٗ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٠ََِٓح  ٔ اب٩ِٔ أَ َٔير َٛ  ٩ًَِ ََلثّا َوثَََلثٔيَن َویَِح٤َُسوا ثَََلثّا ٔسيرٔی٩َ 

٥ِ َرُس  ُٛ َٟهُ أ٣َََز ٘ٔی١َ  َٓ ُتَٔی َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ فٔی ٨َ٣َا٣ٔهٔ  أ َٓ ا َوثَََلثٔيَن  ٌّ ََ ِّرُوا أَِر َٜب ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوثَََلثٔيَن َویُ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

ٕ ثَََل  ُحوا زُبَُز ک١ُِّ َػََلة َشبِّ َُ ٠ُوَها أَِ٪  ٌَ اِج َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا َوثَََلثٔيَن  ٌّ ََ ِّرُوا أَِر َٜب ثّا َوثَََلثٔيَن َوَتِح٤َُسوا ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َوتُ

َذ  َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا أَِػَبَح أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّ٤٠َ َٓ ِه٠ٔی١َ  ٠ُوا ٓٔیَها اٟتَّ ٌَ ی٩َ َواِج ٠ُوهَا ََکَ ذَ َخ٤ِّشا َوًرِٔشٔ ٌَ ا٢َ اِج َ٘ َٓ ُه  َٟ  ََ ٔ ٟ

 ََ ٔ َذٟ َٛ 

ومیس نب زحاؾ رتذمی، ییحی نب آدؾ، انب ادرسی، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، ریثک انب احلف، زدینب باتب ےس رفاتی ےہ ہک 

 اہلل اربک ےنہک اک ہک اکی رمہبت 58رمہبت ادمحل ہلل ےنہک اک افر 55رمہبت ےنہک اک افر 55رضحات احصہب رکاؾ وک مکح وہا رہ اکی امنز ےک دعب 

  اہلل وہک حبص  55صخش وج ہلیبق ااصنر اک اھت فہ احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ہک مت 
َ
  اہِٰلَ اِّل
َ
رمہبت رہ اکی ہملک وک زپوھ افر مت اکی رمہبت ل

 فملس ےن اراشد رفناای ہک ےک فتق اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 کیھٹ ےہ مت اس رطہقی ےس رکف۔

 ومیس نب زحاؾ رتذمی، ییحی نب آدؾ، انب ادرسی، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، ریثک انب احلف، زدینب باتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک حیبست ےس قلعتم

     1354    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًِیساہلل ب٩ ًبسالَکی٥ ابوزرًہ اٟزازی، اح٤سب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص، ًلی ب٩ ٓـی١ ب٩ ًیاق، ًبساٌٟزیز ب٩  :  راوی

 اب٩ ٤ًزابوزاؤز، ٧آٍ، ًبساہلل 



 

 

ًَِبسٔ اہللٔ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََة اٟزَّازٔیُّ  ی٥ٔ أَبُو ُزِر ًَِبسٔ اِلََکٔ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ب٩ِٔ یُو٧َُص 

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ازٕ  ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َروَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ِی١ٔ ب٩ِٔ ًَٔیإق  ـَ ُٔ ِٟ ُه بٔأَیِّ َطِیٕئ  ا َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل َرأَی ٓامَٔی َیَزی ا٨َّٟائ٥ُٔ ٗٔی١َ 

َح ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َو٧َِح٤ََس ثَََل  ا٢َ أ٣َََز٧َا أَِ٪ نَُشبِّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ُِٜ َػل ٥ِ ٧َِٔیُّ ُٛ ا َو أ٣َََز ٌّ ََ َِّر أَِر َٜب ُ ثَََلثٔيَن ثّا َوثَََلثٔيَن َو٧

ی٩َ َوَه٠ِّ٠ُ  ِّرُوا َخ٤ِّشا َوًرِٔشٔ ب َٛ ی٩َ َو ی٩َ َواِح٤َُسوا َخ٤ِّشا َوًرِٔشٔ ُحوا َخ٤ِّشا َوًرِٔشٔ ا٢َ َسبِّ َٗ ََ ٣ٔائَْة  ت٠ِٔ ی٩َ َٓ وا َخ٤ِّشا َوًرِٔشٔ

 َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ٔ ا أَِػَبَح َذََکَ َذٟ َّ٤٠ََٓ ََ ٣ٔائَْة  ت٠ِٔ ا٢َ َٓ َٗ ٤َا  َٛ ٠ُوا  ٌَ ِٓ ٥َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘

 اِْلَِنَؼارٔیُّ 

دیبع اہلل نب دبعارکلمی اوبزرہع ارلازی، ادمحنب دبعاہلل نب ویسن، یلع نب لیضف نب ایعض، دبعازعلسی نب اوبداؤد، انعف، دبعاہلل انب 

 داھکی اس صخش ےن یسک دفرسے صخش ےس درایتف ایک مت وک اہمترے ربمغیپ رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن وخاب ںیم

رمہبت افر  55روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک مکح اراشد رفناای؟ اوہنں ےن وجاب ںیم رفناای ہک مہ ولوگں وک مکح وہا ےہ 

رمہبت ادمحل زپوھ افر مت  55رمہبت وہک افر  55د وس وہ ےئگ اس ےن اہک ہک رمہبت اہلل اربک ےنہک اک ہی ومجمیع دع 58ادمحل ہلل افر  55رمہبت 

  اہلل وہک رھپ حبص ےک فتق اس صخش ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  55
َ
  اہَِٰل اِّل
َ
ےس رمہبت اہلل اربک وہک افر اکی رمہبت ل

ےن احصہب رکاؾ ےس رفناای مت ایس رطح ےس رکف اسیج ہک ااصنری ےن اس وخاب ےک ابرے ںیم رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ایبؿ ایک )ہی فاحض رےہ ہک فہ وخاب درتس اھت افر دخافدن دقفس یک اجبن ےس میلعت دی یئگ یھت( ۔

داؤد، انعف، دیبعاہلل نب دبعارکلمی اوبزرہع ارلازی، ادمحنب دبعاہلل نب ویسن، یلع نب لیضف نب ایعض، دبعازعلسی نب اوب :  رافی

 دبعاہلل انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسی مسق یک حیبست ےس قلعتم ااحدثی

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک حیبست ےس قلعتم ااحدثی



 

 

     1355    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ك٠حہ، َکیب، ًبساہلل اب٩ ًباض، جویزیة ب٨ت حارث :  راوی

ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َِولَی آ٢ٔ ك٠ََِحَة  ًَ

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ ُجَویِزَٔیَة ب٨ِٔٔت ا ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِّبا  ُت َُکَ ٌِ ٤َِِٟشحٔٔس  َس٤ٔ ٠َِیَها َوهَٔی فٔی ا ًَ ٣َزَّ 

 ٕٔ یّبا ٩ِ٣ٔ نِٔؼ ىٔی ک٤َٔ٠َإت  َتِسًُو ث٥َُّ ٣َزَّ بَٔها رَقٔ ٌِ َٔ َي ٤ُِّ٠ًَ ُ ا٢َ أَََل أ َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ  َٔ ٔ ًَلَی َحاٟ ِٟٔت  ََٟها ٣َا زٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٨ََّٟهارٔ 

ًََسَز َخ٠ِ٘ٔهٔ ُسِبَحا ًََسَز َخ٠ِ٘ٔهٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  ًََسَز َخ٠ِ٘ٔهٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  ؤٟی٨َُه٩َّ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  ُ٘ ٔش ََ ِٔ هٔ ُسِبَحاَ٪ َ٪ اہللٔ رَٔؿا َن

ٔطهٔ ُس  ٔطهٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ز٧ََٔة َْعِ ٔشهٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ز٧ََٔة َْعِ ِٔ ٔشهٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ رَٔؿا َن ِٔ ٔطهٔ اہللٔ رَٔؿا َن ِبَحاَ٪ اہللٔ ز٧ََٔة َْعِ

 اہللٔ ٣َٔساَز ک٤َٔ٠َاتٔهٔ  ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ٣َٔساَز ک٤َٔ٠َاتٔهٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ٣َٔساَز ک٤َٔ٠َاتٔهٔ ُسِبَحاَ٪ 

 تنب احرث ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

ة
ی 
دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دمحم نب دبعارلنمح، ہحلط، رکبی، دبعاہلل انب ابعس، وجری

دفرہپ ےک  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفز اؿ ےک اپس ےس سگرے وت داھکی ہک فہ دجسم ںیم یھٹیب وہیئ داع ناگن ریہ ںیہ رھپ

فتق اس رطػ ےئگ افر اؿ ےس رفناای ایک مت اب اس فتق کت ایس احتل ںیم وہ وت اوہنں ےن وجاب دای ہک یج اہں ۔ آپ یلص اہلل 

  داع یھبہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم مت وک اچر املکت یک میلعت داتی وہں مت اؿ وک زپاھ رکف فہ املکت ہی ںیہ نیت رمہبت افر نیت یہ رمہبت ہی

 نیت رمہبت افر ہی داع یھب نیت رمہبت۔

 تنب احرث :  رافی

 

ة
ی 
 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دمحم نب دبعارلنمح، ہحلط، رکبی، دبعاہلل انب ابعس، وجری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم اکی دفرسی مسق یک حیبست ےک ابرے

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک حیبست ےک ابرے ںیم



 

 

     1356    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًتاب، اب٩ َظير، خؼیٕ، ًَک٣ة و ٣حاہس، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ا ٣ََة َو٣َُحاهٕٔس  ٩ًَِ ًَِٔکٔ  ٕٕ ٩ًَِ ُخَؼِی  ٕ ََٔظير اْب هَُو اب٩ُِ  ًَتَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ َجاَئ أَِخبََر٧َا  َٗ ًَبَّإض  ب٩ِٔ 

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اُئ إ َُِٔقَ ِٟ ٤َا ا َٛ ِّی َوَيُؼو٣ُوَ٪  ٤َا نَُؼل َٛ اِْل٨ََُِٔیاَئ ُيَؼ٠ُّوَ٪ 

٥َ إَٔذا َػ٠َِّیُت٥ِ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ وَ٪  ُ٘ ٔٔ ُٗوَ٪ َوی٨ُِ ُه٥ِ أ٣ََِوا٢ْ یََتَؼسَّ َٟ وُٟوا ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َنُؼو٦ُ َو ُ٘ َٓ  

َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ٔ  َوا وَ٪ ب ُٛ ٥ُِ تُِسرٔ َّٜ إ٧ٔ َٓ ا  ًَرِشّ َه إَٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ بَرُ ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َوََل إ ِٛ وَ٪ ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َواہللُ أَ ُ٘ ٔ ِشب ََ ٥ُِٜ َو َ٘ ََ ٩ِ٣َ َسَب ٔ َذٟ

 ٥ِ ُٛ َس ٌِ ََ  ٩ِ٣َ 

 ف اجمدہ، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ

 

 ف، مرکمة
 ن

 

ح
ہک ریقف افر اتحمج ولگ اکی دؿ دختم وبنی  یلع نب رجح، اتعب، انب ریشب، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! نادلار ولگ مہ  یسی امنز ادا رکےت ںیہ افر فہ ولگ مہ ولوگں  یسی

 افر اس ےس فہ ولگ الغؾ امنز ےک العفہ مہ ولوگں اسیج رفزہ رےتھک ںیہ رھپ اؿ ےک اپس دفتل ےہ فہ اس دفتل وک دص ہ رکےت ںیہ

رخدی رک آزاد رکےت ںیہ )مہ اؿ یک رباربی ےسیک رکںی؟( ہی نس رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ امنز 

  اہلل دس رمہبت اہک رکف وت  55رمہبت افر اہلل اربک  55رمہبت افر ادمحل ہلل  55ےک دعب 
َ
  اہِٰلَ اِّل
َ
مت ولگ ذموکرہ ابال ولوگں ےک رمہبت افر ل

ربارب چنہپ اجؤ ےگ اؿ ولوگں ےس وج ہک مت ےس آےگ ںیہ ۔ ینعی دراجت ںیم مت ےس ڑبےھ وہےئ ںیہ افر اس رطہقی ےس مت ولگ اےنپ 

 ےس دعب ںیم آےن فاےل ولوگں ےس افر زایدہ آےگ ےلچ اجؤ ےگ۔

 ف اجمدہ، دبع :  رافی

 

 ف، مرکمة
 ن

 

ح
 اہلل انب ابعسیلع نب رجح، اتعب، انب ریشب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسی مسق یک داع ےک ابرے ںیم

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دفرسی مسق یک داع ےک ابرے ںیم



 

 

     1357    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ حٔؽ ب٩ ًبساہلل ٧یشابوری، ابزاہی٥ يٌىی اب٩ كہ٤ا٪، ححاد ب٩ ححاد، ابوزبير، ابو٤٘٠ًہ، ابوہزیزہ :  راوی

ثَىٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ًَ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ َِٟححَّأد أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح ٩ًَِ ا ىٔی اب٩َِ كَِه٤َاَ٪  ٌِ َي

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ أَبٔی   ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر أد  َِٟححَّ ٔ ب٩ِٔ ا ٔ َػََلة ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َسبََّح فٔی زُبُز ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

َِٟبِْحٔ  ١ََِ َزبَٔس ا ِو کَا٧َِت ٣ٔ َٟ ُه ذ٧ُُوبُُه َو َٟ ِت  ِشِٔیَحٕة َوَه١ََّ٠ ٣ٔائََة َتِه٠ٔی٠َٕة ُرُٔفَ ََ َساةٔ ٣ٔائََة  َِ ِٟ  ا

 انب امہطؿ، اجحج نب اجحج، اوبزریب، اوبب ہمق، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ادمح نب ب ص نب دبعاہلل شینوبری، اربامیہ ینعی

  
َ
  اہِٰلَ اِّل
َ
اہلل ےہک وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای امنز رجف ےک دعب وج صخش اکی وس رمہبت ےہک افر اکی وس رمہبت ل

 اجےت ںیہ ارگہچ ف

 

 ہ انگہ دنمسر ےک اھجگ ےک ربارب یہ ویکں ہن وہں ۔اس صخش ےک انگہ اعمػ رک دی 

 ادمح نب ب ص نب دبعاہلل شینوبری، اربامیہ ینعی انب امہطؿ، اجحج نب اجحج، اوبزریب، اوبب ہمق، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکےن ےک ابرے ںیم ااحدثی حیبست ےک امشر

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 حیبست ےک امشر رکےن ےک ابرے ںیم ااحدثی

     1358    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی ػ٨ٌانی و حشين ب٩ ٣ح٤س، ًَا٦ ب٩ ًلی، ا٤ًع، ًلاء ب٩ سائب، ًبساہلل  :  راوی

اََل  َٗ َُٟه  ُى  ِٔ َُ َوا٠َّٟ ارٔ ٕس اٟذَّ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ انٔیُّ َوا ٌَ ٨ِ ًِلَی اٟؼَّ َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ا٦ُ ب٩ُِ  ََّ ًَ ث٨ََا  َحسَّ

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ٤ًَُِع  َ ُ٘ٔس اِْل ٌِ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٤ِزٕو  ًَ ب٩ِٔ 



 

 

ِشِٔیَح   اٟتَّ

دمحم نب دبعاالیلع اعنصین ف نیسح نب دمحم، اثعؾ نب یلع، اشمع، اطعء نب اسبئ، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

 ں رپ( حیبست امشر رکےت وہےئ داھکی۔روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )اویلگن

 دمحم نب دبعاالیلع اعنصین ف نیسح نب دمحم، اثعؾ نب یلع، اشمع، اطعء نب اسبئ، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابرے ںیمالسؾ ےک دعب رہچہ کشخ ہن رکےن ےک 

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 السؾ ےک دعب رہچہ کشخ ہن رکےن ےک ابرے ںیم

     1359    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، بَک، اب٩ ٣رض، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوسٌیس خسری :  راوی

ٔس ب٩ِٔ إٔبِزَ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟهاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا بََِکْ َوهَُو اب٩ُِ ٣ُرَضَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  اهٔی٥َ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس إَٔذا اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٓ  ٔ ِهز َّٟٔذی فٔی َوَسٔم اٟظَّ رِشٔ ا ٌَ ِٟ ٥َ یَُحاؤُر فٔی ا ِیهٔ َوَس٠َّ

ٍُ ٩ِ٣َ کَاَ٪  ٨َٜٔهٔ َویَزِٔج ٔلَی ٣َِش ٍُ إ ی٩َ َیزِٔج ب١ُٔ إِٔحَسی َوًرِٔشٔ ِ٘ ِی٠َّة َوَيِشَت َٟ وَ٪  ا٦َ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ حٔئن ی٤َِٔضی ًرِٔشُ َٗ َُّه أَ ُه ث٥َُّ إ٧ٔ ٌَ  یَُحاؤُر ٣َ

ٕ َجا ٔ فٔی َطِهز ا٢َ إ َٗ أ٣َََزه٥ُِ ب٤َٔا َطاَئ اہللُ ث٥َُّ  َٓ ََٓدَلَب ا٨َّٟاَض  ٍُ ٓٔیَها  ًَّٟٔی کَاَ٪ َیزِٔج ََ ا٠َِّٟی٠ََة ا ٔ َوَر ٓٔیهٔ ت٠ِٔ ٨ُِت أَُجاؤُر َهٔذه ُٛ ِّی  ن

 َٓ َٕ ٣َعٔی  َٜ َت ًِ ٩ِ٤َ کَاَ٪ ا َٓ رِشَ اِْلََوأَخَ  ٌَ ِٟ ٔ ا رِشَ ث٥َُّ بََسا لٔی أَِ٪ أَُجاؤَر َهٔذه ٌَ ِٟ ِی٠ََة ا ٔ ا٠َّٟ ِس َرأَیُِت َهٔذه َٗ ٔٔهٔ َو َٜ َت ٌِ َِبُِت فٔی ٣ُ ٠َِی

ا٢َ  َٗ ِس َرأَیُِتىٔی أَِسُحُس فٔی ٣َإئ َوكٔيٕن  َٗ ٕ َو رِشٔ اِْلََوأَخٔ فٔی ک١ُِّ َوِتز ٌَ ِٟ َِٟت٤ُٔشوَها فٔی ا ا َٓ أُِنٔشیُتَها  ِی٠ََة َٓ َٟ ٧َا  ٌٔیٕس ٣ُْٔطِ  أَبُو َس

 َ٤ِٟ َٕ ا َٛ َو َٓ ی٩َ  ٔ إِٔحَسی َوًرِٔشٔ َٖ ٩ِ٣ٔ َػََلة ِس اِنََرَ َٗ َِٟیهٔ َو ٔ ٨ََوزُِت إ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِشحُٔس فٔی ٣َُؼل

ِبٔح َوَوِجُههُ ٣َُِِت١ٌّ كٔی٨ّا َو٣َاّئ   اٟؼُّ



 

 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی  ہبیتق نب دیعس، رکب، انب رضم، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبدیعس دخری

فںی  55یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )راضمؿ ںیم( ااکتعػ رفناای رکےت ےھت ینعی آرخی رشعہ ںیم۔ سج فتق رات سگرےن وک وہیت افر 

ػ ایک رات آیت ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ رشتفی ےل اجےت افر وج ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ااکتع

رکےت ےھت وت فہ ولگ یھب اےنپ اکمانت وک فاسپ وہاجےت ےھت رھپ اکی ہنیہم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج رات ںیم فاسپ 

اھت آےت رہھٹے رےہ افر ولوگں وک ہبطخ انسای افر دخا وک وج وظنمر اھت اس اک ولوگں وک مکح رفناای۔ رھپ اراشد رفناای ہک ںیم ااکتعػ رکات 

ہ ںیم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی ابت ھجم وک رتہب ولعمؾ وہیئ ہک ںیم ااکتعػ رکات اھت آرخ رشعہ ںیم۔ وت سج آدیم ےن اس رشع

ریمے اسھت ااکتعػ ایک ےہ فہ صخش اینپ ہگج اقمئ رےہ افر ںیم ےن رات وک ینعی بش دقر ںیم داھکی ےہ رھپ ںیم وھبؽ ایگ اب مت اس 

ش رکفرہ اکی اطؼ رات ںیم افر ںیم ےن داھکی ہک ںیم اس رات ںیم ڑچیک ںیم دجسہ رکات وہں۔ اوبدیعس ےن وک آرخی رشعہ ںیم الت

فںی رات ںیم ابرش وہیئ افر سج ہگج رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم امنز زپاھ رکےت ےھت وت اس  55لقن ایک ہک 

فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ےس افرغ وہ ےئگ ےھت افر آپ یلص ہگج رپ ابرش وہیئ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ اپین افر یٹم ےس رت وہایگ اھت )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رہچہ وک کشخ ہن ایک(۔

 امیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبدیعس دخریہبیتق نب دیعس، رکب، انب رضم، انب اہد، دمحم نب ارب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک السؾ ےک دعب سج ہگج امنز زپیھ ےہ اس ہگج اناؾ اک ےھٹیب رانہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج ہگج امنز زپیھ ےہ اس ہگج اناؾ اک ےھٹیب رانہامنز ےک السؾ ےک دعب 

     1360    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابواحوؾ، س٤اک، جابزب٩ س٤زہ :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبَرَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٠َِیهٔ ٧َا  ًَ َّی اہللُ   َػل



 

 

٤ُِص  ٍَ اٟظَّ َّی َتِل٠ُ ُه َحً َس فٔی ٣َُؼَلَّ ٌَ َٗ ِحَز  َٔ ِٟ َّی ا ٥َ إَٔذا َػل  َوَس٠َّ

ص، امسک، اجربنب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز رجف ادا ہبیتق نب دیعس، اوباوح

 رفناےت وت امنز یک ہگج رپ ےھٹیب رےتہ وسرج ےک ےنلکن کت۔

 ہبیتق نب دیعس، اوباوحص، امسک، اجربنب رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےک السؾ ےک دعب سج ہگج امنز زپیھ ےہ اس ہگج اناؾ اک ےھٹیب رانہ

     1361    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، یحٌی ب٩ آز٦، زہير، س٤اک ب٩ رحب :  راوی

٩ًَِ ٔس٤َا ث٨ََا ُزَهيِْر َوَذََکَ آََخَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٠ُُِٗت َٟٔحابٔز ا٢َ  َٗ ٕب  ٔک ب٩ِٔ رَحِ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َِت تَُحأُٟص َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ ِحزَ  ب٩ِٔ َس٤َُزَة  َٔ ِٟ َّی ا ٥َ إٔذَا َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِٟحاه٠ٔٔیَّةٔ َوی٨ُِٔظُسوَ٪ ا وَ٪ َحٔسیَث ا ُث أَِػَحابُُه یَِذَُکُ َیَتَحسَّ َٓ ٤ُِص  ٍَ اٟظَّ َّی َتِل٠ُ ُه َحً َحُٜوَ٪ َج٠ََص فٔی ٣َُؼَلَّ ـِ َز َوَي ٌِ ٟظِّ

َّی اہللُ  ٥ُ َػل ٥َ  َویَتََبشَّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

ادمحنب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، زریہ، امسک نب رحب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اجربنب رمسہ ےس اہک ہک مت ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ایس ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھٹیب رکےت ےھت اوہنں ےن اہک یج اہں! روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز رجف ادا رفناےت وت

رطح ےھٹیب رےتہ آاتفب ےک ولطع وہےن کت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ احصہب رکاؾ ےس وگتفگ رفناےت فہ رضحات دفر 

 اجتیلہ اک ذترکہ رفناای رکےت ےھت افر ااعشر زپےتھ افر ےتسنہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ رکسماےت۔

 ؾ، زریہ، امسک نب رحبادمحنب امیلسؿ، ییحی نب آد :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےس افرغ وہ رک سک رطػ وھگنا اجےئ؟

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےس افرغ وہ رک سک رطػ وھگنا اجےئ؟

     1362    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ة، سسی :  راوی

یِ  َٛ  َٕ ٔ ُِٟت أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ َ ا٢َ َسأ َٗ یِّ  سِّ ٩ًَِ اٟشُّ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ُٖ إَٔذا َػ٠َِّیُت  َٕ أَِنََرٔ

٩ًَِ َيَشارٔی ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔهٔ  َی٤ٔیىٔی أَِو   ُٖ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨َََِرٔ َّی اہللُ  ثَرُ ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٛ َ أ َٓ ا أ٧ََا  ا٢َ أ٣ََّ َٗ 

، دسی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب ناکل ےس درایتف ایک ہک سج فتق ںیم امنز ےس افرغ 

 

ة

 

ہبیتق نب دیعس، اوبوعای

فں ینعی داںیئ ای ابںیئ اجبن رخ رکفں؟ وت اوہنں ےن رفناای ہک ںیم ےن ارثک رضحت روسؽ رکمی یلص وہاجؤں وت ںیم سک اجبن رخ رک

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک داںیئ اجبن رخ ریھپےت وہےئ داھکی ےہ۔

، دسی :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےس افرغ وہ رک سک رطػ وھگنا اجےئ؟

     1363    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ابوحٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، ا٤ًع، ٤ًارة، اَلسوز :  راوی

 َ ٩ًَِ اِْل ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ِٕٔؽ  ِبُس اہللٔ ََل أَِخبََر٧َا أَبُو َح ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ِسَوز

٠َِیهٔ أَِ٪  ًَ ٔشهٔ ُجزِئّا َیَزی أَ٪َّ َحِت٤ّا  ِٔ ِیَلأ٪ ٩ِ٣ٔ َن ٥ِ ٠ٟٔظَّ ُٛ ٩٠ََّ أََحُس ٌَ َّی َیِح ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٟ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔهٔ  َٖ إَٔلَّ  ََل ی٨َََِرٔ

 ٔ ٩ًَِ َيَشارٔه آٔهٔ  ثََر اِنَٔرَ ِٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَ  اہللُ 

اوبب ص رمعف نب یلع، ییحی، اشمع، امعرة، االوسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن رفناای اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش 

اےنپ افرپ اطیشؿ اک اکی ہصح ہن اگلےئ ینعی وج ابت رشفع ںیم الزؾ ںیہن ےہ اس وک الزؾ ہن رکےل۔ ہی ےھجمس ہک سج فتق امنز ےس 

رفاتغ وہاجےئ وت داںیئ اجبن اھٹ رک ےلچ احالہکن ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ ہک آپ یلص اہلل 

 افاقت ںیم ابںیئ اجبن اھٹ رک اجےت ےھت۔ہیلع فآہل فملس ارثک 

 اوبب ص رمعف نب یلع، ییحی، اشمع، امعرة، االوسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اجےئ؟امنز ےس افرغ وہ رک سک رطػ وھگنا 

     1364    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، َ٘یة، زبیسی، ٣ٜحو٢، ٣َّسوٚ ب٩ اَلجسَ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ث٨ََا اٟزُّبَِیٔسیُّ أَ٪َّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  ََ٘ٔیَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ثَُه  َٔ َحسَّ َٚ ب٩َِ اِْلَِجَس و ثَُه أَ٪َّ ٣ََِّسُ ٣َُِٜحوَّل َحسَّ

ِّی َحآّٔیا أًّسا َوُيَؼل َٗ ائ٤ّٔا َو َٗ ُب  ٥َ َيرِشَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ٩ًَِ  ًَائَٔظَة   ُٖ ٌَّٔل َوی٨َََِرٔ َو٨ِ٣َُت

٩ًَِ ٔط٤َأٟهٔ   َی٤ٔی٨ٔهٔ َو

، زدیبی، وحکمال، رسمفؼ نب االدجع، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ااحس

 

 می ة
ؼ نب اربامیہ، ت



 

 

ہیلع فآہل فملس وک ڑھکے وہےن افر ھٹیب اجےن یک احتل ںیم اپین ےتیپ وہےئ داھکی ےہ افر امنز ےک دعب داںیئ افر ابںیئ رطػ ےس اےتھٹ 

ہی بس ابںیت درتس ںیہ اب ارگ وکیئ صخش اؿ ںیم ےس یسک ابت وک الزؾ ای رفض ےھجمس الثم امنز ںیم وہےت وہےئ سپ ولعمؾ وہا ہک 

 وہےئ الزیم ےھجمس وت ہی اطیشؿ یک دیلقت ےہ۔

، زدیبی، وحکمؽ، رسمفؼ نب االدجع، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

 می ة
 اقحس نب اربامیہ، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخانیت امنز ےس سک فتق رفاتغ احلص رکںی

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخانیت امنز ےس سک فتق رفاتغ احلص رکںی

     1365    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یو٧ص، اوزاعی، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہًلی ب٩ خرش٦، ًیسٰی ب٩  :  راوی

َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  َٗ  ٕ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ َِٟت کَاَ٪ ا٨َِّٟشاُئ أَِخبََر٧َا  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ

َّی ا ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩َِٓ ٩ِ٣ٔ ُيَؼ٠ِّيَن ٣َ َز ٌِ َََٓل يُ إت ب٤ُٔزُوكٔه٩َّٔ  ٌَ ِّٔ ٩َِٓ ٣َُت٠َ کَاَ٪ إَٔذا َس٥ََّ٠ اِنََرَ َٓ ِحَز  َٔ ِٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ ہللُ 

٠َٔص  َِ ِٟ  ا

یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ےک اسھت وخانیت امنز رجف یک ںیتنس زپیتھ ںیھت رھپ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس السؾ ریھپ ےتیل ےھت وت ہیلع فآہل فملس

 وخانیت اچدرںی ٹیپل رک فاسپ آاجںیت اتہک اؿ یک ادنریھے یک فہج ےس انشتخ ہن یک اجےکس۔

 ریض اہلل ہنع یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اےنھٹ ںیم اناؾ ےس دلجی رکان ونممع ےہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اےنھٹ ںیم اناؾ ےس دلجی رکان ونممع ےہ

     1366    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ٣دتار اب٩ ١ٔ٠ٓ، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ  ١ُٕٔ ٠ُِٓ ٤ُِِٟدَتارٔ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشهٔز ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َّی ب٨َٔاأَِخبََر٧َا  ا٢َ َػل َٗ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٕ 

َََٓل تَُبازُٔر  ِّی إ٣َٔا٥ُِٜ٣ُ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٠َِی٨َا بَٔوِجهٔهٔ  ًَ َب١َ  ِٗ ٕ ث٥َُّ أَ ٥َ َذاَت َیِو٦ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َوََل َػل ُحوز َٔ َوََل بٔاٟشُّ و ُٛ
ونٔی بٔاٟزُّ

٥ِ ٩ِ٣ٔ أ٣ََامٔی َو٣ٔ  ُٛ ِّی أََرا إٔن َٓ  ٖٔ ا ٔ َوََل بٔأَلِنَٔرَ َِٟ٘ٔیا٦ ٔحُِٜت٥ِ بٔا ـَ َٟ ِو َرأَیُِت٥ِ ٣َا َرأَیُِت  َٟ  ٔ ٔسی بَٔیٔسه ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ ٩ِ َخ٠ِفٔی ث٥َُّ 

َِٟح٨ََّة َوا٨َّٟاَر  ا٢َ َرأَیُِت ا َٗ ٨َ٠ُِٗا ٣َا َرأَیَِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٔيّرا  َٛ َِٜیُت٥ِ  َب َٟ ٠ٔیَّل َو َٗ 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ امنز یک  یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اتخمر انب لفلف، اسن نب ناکل

گ اناتم رفنایئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں یک اجبن وتمہج وہےئ افر رفناای ایقؾ ںیم ںیم مت ولوگں اک اناؾ وہں افر مت ول

ےک آےگ افر ےھچیپ یک اجبن ےس داتھکی وہں رھپ رفناای اس ذات یک مسق روکع افر دجسہ ںیم ھجم ےس دلجی ہن ایک رکف وچہکن ںیم مت ولوگں 

ہک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ مت ولگ دوھکی وج ھچک ںیم ےن داھکی ےہ وت مت ولوگں وک تہب مک یسنہ آےئ افر زایدہ رفای رکف۔ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم ےن تنج افر  ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک داھکی؟

 دفزخ وک داھکی ےہ۔

 یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اتخمر انب لفلف، اسن نب ناکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  افر اس یک رفاتغ کت اسھت رےہ وت ایک وثاب ےہ؟وج صخش اناؾ ےک اسھت امنز ںیم رشکی وہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اناؾ ےک اسھت امنز ںیم رشکی وہ افر اس یک رفاتغ کت اسھت رےہ وت ایک وثاب ےہ؟

     1367    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َرشب٩ ٣ٔـ١، زاؤزب٩ ابوہ٨س، وٟیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، جبيرب٩ نٔير، ابوذراس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز،  :  راوی

ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا َرِٔشْ َوهَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َِٟؤٟیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ه٨ِٕٔس 

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُجَبيِر ٥ِ ب٨َٔا اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ اَ٪  ـَ ٥َ َر٣َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ُػ٨َ٤ِا ٣َ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ   ٕ يِر َٔ َّی نُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

َّی َذَهَب ٧َِحْو ٩ِ٣ٔ ث٠ُُٔث ا٠َّٟ  ا٦َ ب٨َٔا َحً َ٘ َٓ  ٔ ِهز ٍْ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َّی بَقَٔی َسِب ٥َ َحً ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ا اہللُ  َّ٤٠ََٓ ٥ِ ب٨َٔا  ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ِی١ٔ ث٥َُّ کَا٧َِت َسازَٔسْة 

٠ِت٨ََا ٗٔیَ  َٔ ِو َن َٟ ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َّی َذَهَب ٧َِحْو ٩ِ٣ٔ َطِْطٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ا٦َ ب٨َٔا َحً َٗ َِٟدا٣َٔشُة  ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ کَا٧َِت ا َٗ ٔ ا٠َِّٟی٠َةٔ  ا٦َ َهٔذه

ٍَ اِْل٣َٔا َّی ٣َ ا بَقَٔی ث٠ُُْث إَٔذا َػل َّ٤٠َ َٓ ٥ِ ب٨َٔا  ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ُة  ٌَ ا٢َ ث٥َُّ کَا٧َِت اٟزَّأَ َٗ ِی٠َٕة  َٟ َٟهُ َٗٔیا٦ُ  َٖ حُٔشَب  َّی ی٨َََِرٔ ٔ َحً ٦  ٔ ِهز ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

ََلُح ث٥َُّ  َٔ ِٟ ُٔوَت٨َا ا َّی َخٔظی٨َا أَِ٪ َي ا٦َ ب٨َٔا َحً َ٘ َٓ ٔلَی ب٨ََاتٔهٔ َونَٔشائٔهٔ َوَحَظَس ا٨َّٟاَض  ا٢َ  أَِرَس١َ إ َٗ  ٔ ِهز ٥ِ ب٨َٔا َطِیّئا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ُ٘ ٥ِ َي َٟ

ُحوُر  ا٢َ اٟشُّ َٗ ََلُح  َٔ ِٟ ٠ُُِٗت ٣َا ا  َزاُوزُ 

اامسلیع نب دوعسد، رشبنب لضفم، داؤدنب اوب ،د، فدیل نب دبعارلنمح، ریبجنب ریفن، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن روسؽ 

اابملرک ےک رفزے رےھک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رتافحی ںیہن زپاھیئ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ راضمؿ 

اہیں کت ہک است رات ابیق رہ ںیئگ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ رک اکی اہتیئ رات کت امنز زپےتھ رےہ رھپ 

۔ مہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل فںی رات ںیم ڑھکے وہےئ آدیھ رات کت50فںی بش ںیم ڑھکے ںیہن وہےئ افر  58

یلص اہلل ہیلع فملس! اکش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زایدہ ڑھکے وہےت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق ااسنؿ یسک 

رات وک آپ  فںی  55دفرسے ےک اسھت امنز زپےھ اس ےس رفاتغ کت وت اس وک امتؾ رات ڑھکے وہےن اک ارج ف وثاب ےلم اگ رھپ 

فںی رات وک وت اولہاای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 55یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے ںیہن وہےئ رھپ سج فتق نیت رات ابیق رہ ںیئگ ینعی 

فملس ےن اینپ ڑلویکں وخانیت افر امتؾ رضحات یک امجوتعں وک افر ڑھکے وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہیں کت ہک مہ ولگ 



 

 

 ہک اشدی  یری اک فتق یہ وفت وہ اجےئ۔ رھپ ابیق راوتں ںیم آپ ڑھکے ںیہن وہےئ۔ داؤد نب ایب  ،دہ ےن لقن ایک وج ہک ااسی ےھجمس

 اس دحثی ےک رافی ںیہ ہک ںیم ےن رضحت داؤد ےس درایتف ایک اوہنں ےن اہک ہک ہی  یری ےہ ینعی  یری اک فتق وہاجان رماد ےہ۔

 لضفم، داؤدنب اوب ،د، فدیل نب دبعارلنمح، ریبجنب ریفن، اوبذر اامسلیع نب دوعسد، رشبنب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولوگں یک رگدںین الھپگن رک اناؾ وک امنز زپےنھ ےئلیک اجان درتس ےہ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ں یک رگدںین الھپگن رک اناؾ وک امنز زپےنھ ےئلیک اجان درتس ےہولوگ

     1368    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ بکار رحانی، َرشب٩ رسی، ٤ًز ب٩ سٌیس ب٩ ابوحشين ٧وٓلی، اب٩ ابو٠٣یٜة، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

َّارٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ بَک َٓلٔیِّ  ِو ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی حَُشيِٕن ا٨َّٟ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس یِّ  ٔ ث٨ََا َرِٔشُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ انٔیُّ  َِْٟحَّ أَبٔی  ا

 َ٤ِٟ َِرَ بٔا ٌَ ِٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ َِٟحارٔٔث  َبَة ب٩ِٔ ا ِ٘ ًُ ٩ًَِ ََٜة  ی ٠َ٣ُِی َٖ َیَتَدلَّ ٔسی٨َةٔ ث٥َُّ اِنََرَ

ٔف أَِزَواجٔ  ٌِ ََ ًَلَی  ََٓسَخ١َ  ُف أَِػَحابٔهٔ  ٌِ ََ هُ  ٌَ ٔ َٓتَب ًَتٔهٔ  َب ا٨َّٟاُض َُّٟٔسِ حَّ ٌَ ََ َّی  ا َحً ٌّ ي اَب ا٨َّٟأض رَسٔ َٗ ِّی رٔ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َد  هٔ ث٥َُّ ََخَ

ٕ کَاَ٪ ٨ًَِٔس  َِرٔ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ تٔبِر ٌَ ِٟ ُت َوأ٧ََا فٔی ا أ٣ََزُِت َِٔ٘ٔش٤َتٔهٔ َذََکِ َٓ ٔیَت ٨ًَِٔس٧َا  هُِت أَِ٪ یَِ َََٓکٔ  ٧َا 

، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

 

ی کة
ادمحنب اکبر رحاین، رشبنب رسی، رمع نب دیعس نب اوبنیسح ونیلف، انب اوبمل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس رفاتغ ےک دعب  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ارماہ امنز رصع ادا یک دمہنی ونمرہ ںیم وت آپ

ولوگں یک رگدںین الھپگن رک لچ دےیئ۔ اہیں کت ہک ولوگں ےن ریحت اک ااہظر ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دلجی رپ آپ 

ےک اپس رشتفی ےل ےئگ رھپ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ اسھت وہ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ اکی زفہج رہطمہ

ا اگل۔ اس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ ےلکن افر رفناای ہک ھجم وک امنز رصع ںیم ایخؽ آای ہک اکی ڈیل وسےن یک یھت ای اچدنی یک وت ےھجم رب



 

 

 فہج ےس ںیم ےن دلجی اس ےک میسقت رکےن اک مکح دای۔

، ہبقع نب اعرمادمحنب اکبر رحاین، رشبنب رسی، رمع نب دیعس :  رافی

 

ی کة
  نب اوبنیسح ونیلف، انب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج امنز اک وپاھچ اجےئ وت فہ صخش ہہک اتکس ےہ ںیہن زپیھ

 امنز رشفع رکےن ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 صخش ہہک اتکس ےہ ںیہن زپیھ بج امنز اک وپاھچ اجےئ وت فہ

     1369    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز و ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، اب٩ حارث، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤، جابزب٩ ًبساہلل

ٕ  أَِخبََر٧َا وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی إِٔس٤َ  ٕ ٩ًَِ هَٔظا٦ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأْٟس َوهَُو اب٩ُِ ا اََل َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  َو٣َُح٤َّ

 ِٟ أب َیِو٦َ ا َِٟدلَّ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   ٕ َٔير َٛ ٔٚ ٤ُِص َد٨َِس بَِت اٟظَّ َس ٣َا ََغَ ٌِ ََ

 َ٘ َٓ زُُب  ِِ ََ ٤ُِص  َّی کَاَزِت اٟظَّ َِّی َحً ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا ِٛٔسُت أَِ٪ أَُػل َٗ یِٕع َو اَر رُقَ َّٔ ُٛ ١َ َيُشبُّ  ٌَ َّی اہللُ َج ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٍَ َر  ٨َِٟا ٣َ ٨َزَ َٓ ََٓواہللٔ ٣َا َػ٠َِّیُتَها   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ َها ًَ َٟ أ٧َِا  ٔ َوَتَوؿَّ ََلة َ ٠ٟٔؼَّ أ َتَوؿَّ َٓ ٔلَی بُِلَحاَ٪  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

زَٔب  ِِ ٤َِٟ َسَها ا ٌِ ََ َّی  ٤ُِص ث٥َُّ َػل بَِت اٟظَّ َس ٣َا ََغَ ٌِ ََ َِرَ  ٌَ ِٟ َّی ا  ََٓؼل

 نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی اامسلیع نب دوعسد ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب احرث، اشہؾ، ییحی

ےہ ہک رضحت رمع ےن زغفہ دنخؼ ےک دؿ سج فتق ہک وسرج رغفب وہایگ اھت وت اوہنں ےن رشمنیک وک ربا انہک رشفع رک دای افر 

فب وہےن وک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رعض ایک ہک ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم امنز ںیہن زپھ اکس یتح ہک وسرج رغ

فملس ےن رفناای ہک دخا یک مسق ںیم ےن ایھب کت امنز ںیہن ادا یک۔ رھپ مہ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت احطؿ انیم ہگج 

فوض رفناای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع  رہھٹ ےئگ افر فوض رفناای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ےک فاےطس فوض رفناای افر مہ ولوگں ےن



 

 

 فآہل فملس ےن امنز رصع ادا یک وسرج ےک رغفب وہےن ےک دعب رھپ امنز رغمب ادا یک۔

 اامسلیع نب دوعسد ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب احرث، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجربنب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ : ابب

 امنز ہعمج ےک فوجب ےس قلعتم

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےک فوجب ےس قلعتم

     1370    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣دزومی، سٔیا٪، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

دٔ  ٩ًَِ اِْلَِْعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِِٟدزُومٔیُّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا َس ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة َواب٩ُِ كَاُوٕض 

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٜٔ أَبٔیهٔ  َُّه٥ِ أُوتُوا اِل وَ٪ بَِیَس أ٧َ ُ٘ أَ وَ٪ اٟشَّ ٥َ ٧َِح٩ُ اِْلَٔخُ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َتاَب ٩ِ٣ٔ َٗ

ُٔوا  اِخَت٠َ َٓ ٠َِیه٥ِٔ  ًَ َّ َوَج١َّ  ًَز َتَب اہللُ  َٛ َّٟٔذی  َِٟیِو٦ُ ا ٔسه٥ِٔ َوَهَذا ا ٌِ ََ ِب٨َٔ٠ا َوأُوتٔی٨َاُه ٩ِ٣ٔ  ىٔی َٗ ٌِ ُه َي َٟ َّ َوَج١َّ  ًَز َهَسا٧َا اہللُ  َٓ ٓٔیهٔ 

َس َُسٕ  ٌِ ََ َِٟیُهوزُ َُّسا َوا٨ََّٟؼاَری  ٍْ ا ٨ََٟا ٓٔیهٔ َتَب ا٨َّٟاُض  َٓ ةٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ  َیِو٦َ ا

 دیعس نب دبعارلنمح زخمفیم، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اراشد رفناای مہ ولگ داین ںیم دعب ںیم آےئ نکیل مہ ولگ ایقتم ےک دؿ ےلہپ وہں ےگ نکیل رفؼ رصػ اس دقر ےہ ہک وہید افر 

 اصنری وک اؿ ولوگں وک مہ ولوگں ےس لبق )آامسین( اتکب یلم افر مہ ولوگں وک دعب ںیم یلم افر وہیدی ولوگں ےن ہتفہ اک دؿ رقمر ایک افر

 دؿ افر دخافدن دقفس ےن مہ ولوگں وک دہاتی رفنایئ اس رفز یک افر ولگ امہرے ات ع ںیہ ویکہکن ہعمج اک دؿ داین یک اصنری ےن اوتار اک



 

 

 دیپاشئ اک دؿ ےہ۔

 دیعس نب دبعارلنمح زخمفیم، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہیدی اکی رفز مہ ولوگں ےک دعب ںیہ افر اصنری مہ ےس دف دؿ ےک دعب

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 وہیدی اکی رفز مہ ولوگں ےک دعب ںیہ افر اصنری مہ ےس دف دؿ ےک دعب

     1371    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساَلًلی، اب٩ ٓـی١، ابو٣اَٟ اطحعی، ابوحاز٦، ابوہزیزہ، ربعی ب٩ رحاغ، حذئہواػ١ ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َحازٔ  َٕ اِْلَِطَحعٔیِّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی ٣َاٟ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ أَِخبََر٧َا َوأػ١ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو  ٕ ٦

 ًَ إغ  ٔة ٣َ ب٩ِٔ رٔحَ ٌَ ُِٟح٤ُ ٩ًَِ ا زَّ َوَج١َّ  ًَ ٥َ أََؿ١َّ اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ اََل  َٗ َة  َٔ َٓکَاَ٪ ٩ِ حَُذِي ِب٨َ٠َا  َٗ ٩ِ کَاَ٪ 

َّ َوَج١َّ ب٨َٔا ًَز َحاَئ اہللُ  َٓ ِبٔت َوکَاَ٪ ٨٠ََّٟٔؼاَری یَِو٦ُ اِْلََحسٔ  ٔ َیِو٦ُ اٟشَّ ِبَت  ٠َِٟٔیُهوز َة َواٟشَّ ٌَ ُِٟح٤ُ ١َ ا ٌَ َح َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا َهَسا٧َا َٟٔیِو٦ َٓ

ُٟوَ٪ یَوِ  ٧َِیا َواِْلَوَّ وَ٪ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ اٟسُّ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو٧َِح٩ُ اِْلَٔخُ ٍْ یَِو٦َ ا ٨ََٟا َتَب ََ ه٥ُِ  ٔ َذٟ َٛ ِب١َ َواِْلََحَس َو َٗ َُٟه٥ِ  ٔضیُّ  ِ٘ ٤َِٟ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ا ٦َ ا

 ٔٙ ٔ َِٟدََلئ  ا

االیلع، انب لیضف، اوبناکل ایعجش، اوباحزؾ، اوبرہریہ، رب ی نب رحاش، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی فالص نب دبع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دخافدن دقفس ےن یلہپ اتم ےک ولوگں وک ارماہ رک دای ہعمج ےک دؿ ےس وت الہ وہید ےن ہتفہ اک

 اوتار اک دؿ یوجسی ایک رھپ اہلل ےن مہ ولوگں وک دیپا رفناای وت ہعمج اک رفز اراشد رفناای اب ےلہپ دؿ ہعمج اک وہا رھپ دؿ رقمر رفناای افر اصنری ےن

ہتفہ افر رھپ اوتار اک وت وہیدی افر رصناین ولگ مہ ولوگں ےک نا تح نب ےئگ۔ ایقتم ےک دؿ افر مہ ولگ داین فاولں ںیم تسپ ںیہ نکیل 

 ےلہپ وہں ےگ۔ امتؾ ولخماقت ےس ےلہپ امہرا ہلصیف وہاگ ۔ایقتم ےک دؿ بس ےس 



 

 

 فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، اوبناکل ایعجش، اوباحزؾ، اوبرہریہ، رب ی نب رحاش، ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فدیع اک ایبؿامنز ہعمج وھچڑےن یک 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج وھچڑےن یک فدیع اک ایبؿ

     1372    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ًِیسة ب٩ سٔیا٪ حرضمی، ابوجٌس ؿ٤يری :  راوی

وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ًَ أَِخبََر٧َا َي مٔیِّ  َِٟحرِضَ َیاَ٪ ا ِٔ ًَِٔیَسَة ب٩ِٔ ُس  ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ِ أَبٔی إٔبَِزاهٔی٥َ 

ا٢َ ٩ِ٣َ َتَزَک ثَََلَث  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُٟه ُػِحَبْة  ٤ِزٔیِّ َوکَا٧َِت  َـّ ٔس اٟ ٌِ َِٟح ًَلَی  ا ٍَ اہللُ  ٍٕ َتَهاُو٧ّا بَٔها كََب ُج٤َ

٠ِبٔهٔ  َٗ 

وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، دمحم نب رمعف، دیبعة نب ایفسؿ رضحیم، اوبدعج ریمضی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص 

وت دخافدن دقفس اس ےک دؽ رپ رہم اگل دے  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصیب ےھت اراشد رفناای ہک وج صخش نیت ہعمج یک امنز رتک رک دے

 اگ۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، دمحم نب رمعف، دیبعة نب ایفسؿ رضحیم، اوبدعج ریمضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 وھچڑےن یک فدیع اک ایبؿامنز ہعمج 



 

 

     1373    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، حبا٪، ابا٪، یحٌی ب٩ ابوَٛير، حرضمی ب٩ َلحٙ، زیس، ابوسَل٦، ح٥ٜ ب٩ ٣ی٨اء، ًبساہلل اب٩  :  راوی

 ًباض و ًبساہلل اب٩ ٤ًز

ا٢َ  َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٕٙ ٔ مٔیِّ ب٩ِٔ ََلح َِٟحرِضَ ٩ًَِ ا  ٕ َٔير َٛ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبَاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبَّاُ٪   َحسَّ

ثَأ٪ أَ٪َّ َرُسو ًَبَّإض َواب٩َِ ٤ًََُز یَُحسِّ ٍَ اب٩َِ  َُّه َس٤ٔ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َاَئ أ٧َ َِٟح ٩ًَِ ا  ٕ٦ ٩ًَِ أَبٔی َسَلَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٢َ َزیِٕس  َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 َ ًَل ََٟیِدت٩٤ََّٔ اہللُ  أت أَِو  ٌَ ُِٟح٤ُ ٩ًَِ َوِزًٔه٥ِٔ ا َوا٦ْ  ِٗ ََٟی٨َِتهٔيَنَّ أَ  ٔ ٔ ٨ِ٣ٔبَرٔه ًَِواز ًَلَی أَ ا٢َ َوهَُو  ا٠ٔٓٔيَن َٗ َِ ِٟ ََٟیُٜو٩ُ٧َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠ُُٗوبٔه٥ِٔ َو  ی 

، رضحیم نب القح، زدی، اوبالسؾ، مکح نب انیمء، دبعاہلل انب ابعس ف دبعاہلل انب رمع ےس دمحم نب رمعم، ةحؿ، اابؿ، ییحی نب اوبریثک

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اےنپ ربنم یک ڑکلویں رپ ولوگں وک ابز رانہ اچےیہ امنز ہعمج 

  اگل دے اگ رھپ فہ اغ نیل ںیم ےس وہاجںیئ ےگ۔رتک رکےن ےس ںیہن وت دخافدن دقفس اؿ ےک دولں رپ رہم

 دمحم نب رمعم، ةحؿ، اابؿ، ییحی نب اوبریثک، رضحیم نب القح، زدی، اوبالسؾ، مکح نب انیمء، دبعاہلل انب ابعس ف دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج وھچڑےن یک فدیع اک ایبؿ

     1374    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ٣ٔـ١ ب٩ ٓـاٟة، ًیاغ ب٩ ًباض، بٜيرب٩ اطحٍ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز،  :  راوی

 حٔؼہ

بَّ أَِخبََرنٔی ٣َِح٤ُوزُ  ًَ أغ ب٩ِٔ  ًَیَّ  ٩ًَِ َة  َٟ ا ـَ َٓ ١ُ ب٩ُِ  َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  إض 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َؼَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َٜيِر ُ ا٢َ  ب َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل



 

 

ًَلَی ک١ُِّ ٣ُِحَت٥ٕٔ٠  ةٔ َوأجْب  ٌَ ُِٟح٤ُ  َرَواُح ا

، ایعش نب ابعس، ریکبنب اعجش، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ومحمدنب الیغؿ، فدیل نب ملسم، لضفم نب اضفلة

 فملس ےن اراشد رفناای ہک امنز ہعمج ےئلیک رہ اکی ابغل رمد ےک ذہم اجان الزؾ ےہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

، ایعش نب ابعس، ریکبنب اعجش، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح :  رافی

 

 ومحمدنب الیغؿ، فدیل نب ملسم، لضفم نب اضفلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغب ذعر امنز ہعمج وھچڑےن اک افکرہ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ریغب ذعر امنز ہعمج وھچڑےن اک افکرہ

     1375    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، یزیس ب٩ ہارو٪، ہ٤ا٦، ٗتازة، ٗسا٣ة ب٩ وبزة، س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

 ُٗ  ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َه٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َهاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َسا٣ََة ب٩ِٔ َوبََزَة 

ُِٟح٤ُ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َتَزَک ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٥َِٟ َیحِٔس ُج٨ُِسٕب  إِٔ٪  َٓ ِٚ بٔٔسی٨َإر  ٠َِیَتَؼسَّ َٓ ٔ ًُِذٕر  َة ٩ِ٣ٔ َُيِر ٌَ

ٕٔ زٔی٨َارٕ  ٨ِِٔٔؼ َٓ 

 نب فربة، رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

ادمحنب امیلسؿ، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، اتقدة، دقامة

 ہعمج وھچڑ دے اس وک اچےیہ ہک فہ اکی دانیر دص ہ دے افر ارگ اکی دانیر فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ریغب ذعر )رشیع( نیت

 ہن دے وت )مک از مک( آداھ دانیر دص ہ دے۔

 نب فربة، رمسہ نب دنجب :  رافی

 

 ادمحنب امیلسؿ، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، اتقدة، دقامة



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تلیضف ہعمج ےس قلعتم ااحدثی

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 تلیضف ہعمج ےس قلعتم ااحدثی

     1376    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یو٧ص، زہزی، ًبساٟزح٩٤ اْعد، ابوہزیزہ سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، :  راوی

ًَِبُس اٟزَّ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٍَ أَبَا هَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َُّه َس٤ٔ ُد أ٧َ ِح٩ٔ٤َ اِْلَِْعَ

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ََل٦ َي ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ َٙ آَز٦ُ  ٔ ةٔ ٓٔیهٔ ُخ٠ ٌَ ُِٟح٤ُ ٤ُِص یَِو٦ُ ا ِت ٓٔیهٔ اٟظَّ ٌَ ٕ ك٠ََ ٥َ َخيِرُ یَِو٦ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

َد ٨ِ٣َٔها َِٟح٨ََّة َوٓٔیهٔ أَُِخٔ  َوٓٔیهٔ أُِزخ١َٔ ا

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  وسدی نب رصن، دبع اہلل، ویسن، زرہی، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ

اراشد رفناای بس ےس زایدہ رتہبنی )ینعی الضف دؿ( سج ںیم وسرج ولطع وہا فہ ہعمج اک دؿ ےہ ہک اس رفز رضحت آدؾ یک فالدت 

 ابمرہک وہیئ افر ایس رفز فہ تنج ںیم دالخ وہےئ افر ایس رفز فہ تنج ےس ابرہ اکنےل ےئگ۔

 ، ویسن، زرہی، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہوسدی نب رصن، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رثکبت درفد انجیھب

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 فملس رپ رثکبت درفد انجیھبہعمج ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

     1377    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، حشين جٌفی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز، ابواطٌث ػ٨ٌانی، اوض ب٩ اوض :  راوی

 ٩ًَِ فٔیُّ  ٌِ ِٟحُ ث٨ََا حَُشيِْن ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح انٔیِّ  ٌَ ٨ِ ٔث اٟؼَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِط  ٕ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ َجابٔز ًَ

ةٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ ١ٔ أَیَّا٥ُِٜ٣ٔ َیِو٦َ ا ـَ ِٓ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََل٦ أَِؤض ب٩ِٔ أَِوٕض  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ َٙ آَز٦ُ  ٔ  ٓٔیهٔ ُخ٠

َ َو  ًَل زُوَؿْة  ٌِ إٔ٪َّ َػََلَت٥ُِٜ ٣َ َٓ ََلةٔ  ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ثٔرُوا  ِٛ َ أ َٓ ُة  َ٘ ٌِ َدُة َوٓٔیهٔ اٟؼَّ ِٔ ُٗبَٔف َوٓٔیهٔ ا٨َّٟ َٕ ٓٔیهٔ  ِی َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو َٗ یَّ 

ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل َٗ ِس ب٠َٔیَت  َٗ وُٟوَ٪  ُ٘ ِس أََر٣َِت أَِی َي َٗ َٝ َو ٠َِی ًَ َزُق َػََلت٨َُا  ٌِ ًَلَى اِْلَِرٔق أَِ٪ َتأِک١َُ أَِجَشاَز َُ  ٦َ ِس رَحَّ َٗ زَّ َوَج١َّ  ًَ  

ََل٦ ٠َِیه٥ِٔ اٟشَّ ًَ  اِْل٧ََِِٔیأء 

ااحسؼ نب وصنمر، نیسح یفعج، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، اوباثعش اعنصین، افس نب افس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

ای امتؾ دونں ںیم مت ولوگں ےک فاےطس ہعمج اک دؿ ےہ اس رفز رضحت آدؾ یک فالدت ابمرہک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفنا

وہیئ افر اس رفز اؿ یک رفح ضبق وہیئ افر اس رفز وصر وھپاکن اجےئ اگ افر فہ ولگ ےب وہش وہ اجںیئ ےگ وت اس رفز مت ولگ تہب 

ریمے اسےنم شیپ وہاگ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ  زایدہ درفد رشفی وجیھب اس ےئل ہک مت ولگ وج درفد وجیھب ےگ فہ

ولوگں اک درفد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ سک رطح ےس شیپ ایک اجےئ اگ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربق ںیم اخک وہےکچ 

 ناای ےہ اءایبء ےک ااسجؾ ابمرک وک۔وہےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخافدن دقفس ےن زنیم رپ رحاؾ رف

 اقحس نب وصنمر، نیسح یفعج، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، اوباثعش اعنصین، افس نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ وسماک رکےن اک مکح

 ایبؿہعمج اک  :   ابب

 ہعمج ےک دؿ وسماک رکےن اک مکح



 

 

     1378    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، سٌیس ب٩ ابوہَل٢ و بٜير ب٩ اطحٍ، ابوبٜير ب٩ ٨٣ٜسر، ٤ًزو ب٩  :  راوی

 س٠ی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوسٌیس

ُس ب٩ُِ  َٜيَِر ب٩َِ اِْلََطخِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ ٌٔیَس ب٩َِ أَبٔی هََٔل٢ٕ َوب َِٟحارٔٔث أَ٪َّ َس ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَاُه َس٤َ٠ََة   َحسَّ

٩ًَِ أَبٔی ٌٔیٕس  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َس  ٩ًَِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ًَ  ٩ًَِ ٨ِ٤َُِٟٜسٔرٔ  ٠َِیهٔ ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ ا ًَ َّی اہللُ  هٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ًَ َسَر  َٗ یٔب ٣َا  َواُک َوی٤ََصُّ ٩ِ٣ٔ اٟلِّ ًَلَی ک١ُِّ ٣ُِحَت٥ٕٔ٠ َواٟشِّ ةٔ َوأجْب  ٌَ ُِٟح٤ُ ِش١ُ یَِو٦َ ا ُِ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٥َِٟ َوَس٠َّ َٜيِّرا  ُ ٠َِیهٔ إَٔلَّ أَ٪َّ ب

ی ا٢َ فٔی اٟلِّ َٗ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ًَ ٔ یَِذَُکِ  ٤َِٟزِأَة ِو ٩ِ٣ٔ كٔیٔب ا َٟ  ٔب َو

دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب اوبالہؽ ف ریکب نب اعجش، اوبریکب نب ر دکر، رمعف نب میلس، دبعارلنمح نب اوبدیعس ےس 

ےہ )رمد وہ ای وعرت(  رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہعمج اک لسغ رہ اکی ابغل رپ فابج

 افر وسماک رکان افر وخوبش اگلان اینپ اطتق افر فتعس ےک اطمقب افر اکی رفاتی ںیم ےہ ہک ارگہچ وعرت یک وخوبش وہ۔

دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب اوبالہؽ ف ریکب نب اعجش، اوبریکب نب ر دکر، رمعف نب میلس، دبعارلنمح نب  :  رافی

 اوبدیعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ لسغ رکےن ےس قلعتم

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ لسغ رکےن ےس قلعتم

     1379    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًزٗتیبہ، ٣اَٟ،  :  راوی



 

 

 َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َة أَِخبََر٧َا  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥ِ ا ُٛ ا٢َ إَٔذا َجاَئ أََحُس

َتٔش١ِ  ِِ ٠َِی َٓ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 وکیئ آدیم ہعمج یک امنز ادا رکےن ےک فاےطس آےئ وت اس وک لسغ رکان اچےیہ۔

 ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لسغ ہعمج فابج ےہ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ہعمج فابج ےہ

     1380    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، ًلاء ب٩ يشار، ابوسٌیس خسری :  راوی

َواَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ َػ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ُس٠َِی٥ٕ 

ًَلَی ک١ُِّ ٣ُِحَت٥ٕٔ٠  ٔة َوأجْب  ٌَ ُِٟح٤ُ ا٢َ ُُِش١ُ یَِو٦ٔ ا َٗ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ہبیتق، ناکل، وفصاؿ نب میلس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک 

 رفناای ہعمج ےک رفز لسغ رکان رہ اکی ابغل صخش رپ الزؾ ےہ۔

 ہبیتق، ناکل، وفصاؿ نب میلس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ہعمج فابج ےہ

     1381    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یسب٩ ٣شٌسة، َرش، زاؤزب٩ ابوہ٨س، ابوزبير، جابز :  راوی

ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َرِٔشْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ه٨ِٕٔس 

ُِٟح٤ُ  ٔة أَیَّا٦ٕ ُُِش١ُ َیِو٦ٕ َوهَُو یَِو٦ُ ا ٌَ ًَلَی ک١ُِّ َرُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠ فٔی ک١ُِّ َسِب  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ةٔ َػل ٌَ 

 ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رہ دیمحنب دعسمة، رشب، داؤدنب اوب ،د، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی

 اکی املسمؿ رمد رپ است رفز ںیم اکی رفز لسغ رکان الزؾ ےہ افر فہ ہعمج اک دؿ ےہ۔

 دیمحنب دعسمة، رشب، داؤدنب اوب ،د، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ ارگ لسغ ےن رکے وت ایک رکان اچےئہ؟

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ارگ لسغ ےن رکے وت ایک رکان اچےئہ؟

     1382    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابی بَک٣ح٤وزب٩ خاٟس، وٟیس، ًبساہلل ب٩ اٌَٟلء،  :  راوی

أس٥َ  َ٘ ِٟ ٍَ ا َّهُ َس٤ٔ ََلٔئ أ٧َ ٌَ ِٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیسٔ  ٩ًَِ ا َُّه٥ِ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ٔس ب٩ِٔ أَبٔی بََِکٕ أ٧َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ

 ٔ َِٟت إ ا َ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ٔة ٨ًَِٔس  ٌَ ُِٟح٤ُ ٔ ا وا ُُِش١َ یَِو٦ إَٔذا َذََکُ َٓ َة َوبٔه٥ِٔ َوَسْذ  ٌَ ُِٟح٤ُ وَ٪ ا َیِحرُضُ َٓ أَٟیَة  ٌَ ِٟ ٤ََّا کَاَ٪ ا٨َّٟاُض َيِش٨ُُٜوَ٪ ا ٧



 

 

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ََ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ َُٓذَٔکَ َذٟ َیَتأَذَّی بَٔها ا٨َّٟاُض  َٓ ِت أَِرَواحُُه٥ِ  ٌَ ا٢َ أََو ََل أََػابَُه٥ِ اٟزَِّوُح َسَل َ٘ َٓ  ٥َ ِیهٔ َوَس٠َّ

َتٔش٠ُوَ٪ يَ  ِِ 

ومحمدنب اخدل، فدیل، دبعاہلل نب االعلء، اقمس نب دمحم نب ایب رکب ےس رفاتی ےہ ہک ولوگں ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےک 

 اپس ہعمج ےک لسغ اک ذترکہ ایک اوہنں ےن رفناای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زناہن ںیم ولگ اعہیل ںیم راہشئ ایک

 رکےت ےھت )اعہیل فہ اگؤں ںیہ وج ہک دمہنی ونمرہ ےک زندکی افاچنیئ رپ فاعق ےہ( افر فہ ہعمج ںیم آےت وت فہ ولگ ےلیم ےلیچک آےت وت سج

فتق وہا یتلچ یھت وت فہ وہا اؿ ےک مسج یک دبوب اڑایت یھت۔ اس فہج ےس ولوگں وک فیلکت وسحمس وہیت یھت وت سج فتق دختم وبنی 

فآہل فملس ںیم ہی ابت رعض یک یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ لسغ سک فہج ےس ںیہن  یلص اہلل ہیلع

 رکےت؟

 ومحمدنب اخدل، فدیل، دبعاہلل نب االعلء، اقمس نب دمحم نب ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ارگ لسغ ےن رکے وت ایک رکان اچےئہ؟

     1383    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابواطٌث، یزیس ب٩ زریٍ، طٌبہ، ٗتازہ، حش٩، س٤زہ :  راوی

 ٍٕ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ ٔث  ٌَ َّی أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِط ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ

ا٢َ أَ  َٗ  ١ُ ـَ ِٓ ِش١ُ أَ ُِ ِٟ ا َٓ ٤َِت َو٩ِ٣َ اَُِتَش١َ  ٌِ ٔ َٓبَٔها َون ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ أَ یَِو٦َ ا ٥َ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ِٟ اہللُ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٩ًَِ بُو  َحَش٩ُ 

 ُ٥٠ًَِ الَی أَ ٌَ ََ ٔة َواہللُ  َ٘ ٘ٔی ٌَ ِٟ َِٟحَش٩ُ ٩ِ٣ٔ َس٤َُزَة إَٔلَّ َحسٔیَث ا ٍِ ا ٥َِٟ َيِش٤َ  َس٤َُزَة َٛٔتابّا َو

اوباثعش، سیدی نب زرعی، ہبعش، اتقدہ، نسح، رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک 

سج صخش ےن ہعمج ےک دؿ فوض ایک وت اس صخش ےن رتہب ایک افر سج صخش ےن لسغ ایک وت فہ لسغ رکان الضف ےہ۔ رضحت اناؾ اسنیئ 



 

 

ےس اس دحثی وک لقن ایک اؿ یک اتکب ےس۔ اس ےئل رضحت نسح ےن رضحت رمسہ ےس ںیہن انس ہقیقع  ےن رفناای ہک نسح ےن رمسہ

 یک دحثی وک افر دخا وخب فافق ےہ۔

 اوباثعش، سیدی نب زرعی، ہبعش، اتقدہ، نسح، رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 

لن ت

 

ض
ف
 لسغ ہعمج یک 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 

 

ن ت
ل

 

ض
ف
 لسغ ہعمج یک 

     1384    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزوب٩ ٨٣ؼور وہارو٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ بکار ب٩ بَل٢، ابو٣شہز، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، یحٌی ب٩ حارث، ابواطٌث  :  راوی

 ػ٨ٌانی، اوض ب٩ اوض

ث٨ََا أَ  اََل َحسَّ َٗ َُٟه  ُى  ِٔ َّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ َوا٠َّٟ سٔ ب٩ِٔ بَک ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوَهاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌٔیُس ب٩ُِ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ بُو ٣ُِشهٔز

 ًَ انٔیِّ  ٌَ ٨ِ ٔث اٟؼَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِط َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ ا  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ا٢َ ًَ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ِ أَِؤض ب٩ِٔ أَِوٕض 

١ُ٤ًََ َس٨َٕة  َٟهُ بٔک١ُِّ ُخِلَوةٕ  ُّ کَاَ٪  ٥َِٟ َی٠ِ ١َ َواَُِتَش١َ َوََُسا َوابَِتََکَ َوَز٧َا ٩ِ٣ٔ اِْل٣َٔا٦ٔ َو َُشَّ  ٔػَیا٣َُها َوَٗٔیا٣َُها٩ِ٣َ 

 اکبر نب البؽ، اوبرہسم، دیعس نب دبعازعلسی، ییحی نب احرث، اوباثعش اعنصین، افس نب افس ےس رمعفنب وصنمر فاہرفؿ نب دمحم نب

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ہعمج ےک دؿ اینپ ویبی وک لسغ رکاےئ ینعی اس 

ینپ وعرت ےس مہ رتسبی رکے( افر دجسم ںیم دلجی ےچنہپ افر اناؾ ےس مہ رتسبی رکے افر وخد یھب لسغ رکے )بلطم ہی ےہ ہک ا

ےک زندکی ھٹیب اجےئ افر فہ صخش وغل الکؾ ہن رکے وت اس صخش وک رہ اکی دقؾ ےک وعض اکی اسؽ ےک رفزے افر ابعدت اک ارج ےلم 

 اگ۔



 

 

، ییحی نب احرث، اوباثعش اعنصین، افس نب رمعفنب وصنمر فاہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، اوبرہسم، دیعس نب دبعازعلسی :  رافی

 افس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک ےئل اسیک ابلس وہان اچےئہ؟

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک ےئل اسیک ابلس وہان اچےئہ؟

     1385    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ّة  أب َرأَی ح٠َُّ َِٟدلَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ِو اِطتََریَِت أَِخبََر٧َا  َٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ

٠َبِٔشتَ  َٓ  ٔ ٤ََّا َهٔذه ٥َ إ٧ٔ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ََ ٠َِی ًَ ٔس٣ُوا  َٗ ِٓٔس إَٔذا  ٔة َو٠َِٟٔو ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ٩ِ٣َ ََل َها َیِو٦َ ا ی٠ََِبُص َهٔذه

 ًِ َ أ َٓ ٠ََُِها  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ َّی اہللُ  ٔ ث٥َُّ َجاَئ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ة َٟهُ فٔی اِْلَٔخَ  َٚ ا٢َ ٤ًَُزُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َخََل َ٘ َٓ ّة  َلی ٤ًََُز ٨ِ٣َٔها ح٠َُّ

٥ِ أَ  َٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠َُِٗت  ٠َُِٗت فٔی ح٠َُّٔة ًَُلارٔزٕ ٣َا  ِس  َٗ َشِوَت٨ٔیَها َو ََٜشاَها ٤ًَُزُ َٛ َٓ ََٜها َٟٔت٠َِبَشَها  ُش ِٛ

 َّٜ کّا ب٤َٔ َٟهُ ٣ُرِشٔ  ةَ أَّخا 

ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رمع ےن اکی وجڑا ڑپکے اک رففتخ وہےت وہےئ داھکی افر فہ ریمشی اھت ہک سج وک 

اطعء نب احتج رففتخ رکےت ےھت وت رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! اکش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ڑپکے وک 

 ےک دؿ افر سج دؿ ابرہ ےک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای رکںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک رخدیںی افر ہعمج

انہپ رکںی۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس ابلس وک فہ صخش ےنہپ اگ ہک سج اک آرخت ںیم وکیئ افر یسک مسق اک 

ں ںیم رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اس مسق ےک وجڑے آےئ آپ یلص اہلل ہیلع ہصح ںیہن ےہ ہن فاہں یک وتمعن

 فآہل فملس ےن اؿ ںیم ےس اکی وجڑا رضحت رمع وک دای۔ رمعےن رفناای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ہی ڑپکا انہپےت ںیہ



 

 

اطعرد ےک وجڑفں ےک قلعتم ایک رفناای اھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم ےن ےھجت  افر ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ہی وجڑا ےننہپ ےئلیک ںیہن دای ےہ رھپ رضحت رمع ےن فہ وجڑا اےنپ اھبیئ وک انہپای وج ہک رشمک اھت ہکم رکمہم ںیم ۔

 ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک ےئل اسیک ابلس وہان اچےئہ؟

     1386    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٨٣ٜسر، ٤ًزوب٩ س٠ی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، حش٩ ب٩ سوار، ٟیث، خ٠س، سٌیس، ابوبَک ب٩  :  راوی

 ابوسٌیس

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َسوَّ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ  أَِخبََرنٔی َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس َخأْٟس 

٤ًََِزو ب٩َِ ُس٠َِی٥ٕ أَِخ  َٜٔسرٔ أَ٪َّ  ٨ِ٤ُ ِٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ِٔ ا َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٌٔیٕس  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َس  ٩ًَِ بََرُه 

٠َیِ  ًَ ٔسُر  ِ٘ یٔب ٣َا َي َواَک َوأَِ٪ ی٤ََصَّ ٩ِ٣ٔ اٟلِّ ًَلَی ک١ُِّ ٣ُِحَت٥ٕٔ٠ َواٟشِّ ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ ِش١َ یَِو٦َ ا ُِ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا  هٔ َٗ

دبع اہلل، نسح نب وسار، ثیل، دلخ، دیعس، اوبرکب نب ر دکر، رمعفنب میلس، دبعارلنمح نب اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک اہرفؿ نب 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہعمج اک لسغ رکان فابج ےہ رہ اکی ابغل صخش رپ ایس رطہقی ےس وسماک 

 اطمقب۔ رکان افر وخوبش اگلان اینپ فتعس ےک

 اہرفؿ نب دبعاہلل، نسح نب وسار، ثیل، دلخ، دیعس، اوبرکب نب ر دکر، رمعفنب میلس، دبعارلنمح نب اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز ہعمج ےک ےئل اجےن یک تلیضف ےس قلعتم

 اک ایبؿہعمج  :   ابب

 امنز ہعمج ےک ےئل اجےن یک تلیضف ےس قلعتم

     1387    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ٤ًَا٪ ب٩ سٌیس ب٩ َٛير، وٟیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز، ابواطٌث، اوض ب٩ اوض :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ٍَ أَبَا أَِخبََرنٔی  َُّه َس٤ٔ ٕ أ٧َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ َجابٔز ًَ  ٩ًَِ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٔير َٛ

ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ أَِوَض ب٩َِ أَِوٕض َػاحَٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُّه َس٤ٔ ثَهُ أ٧َ ٔث َحسَّ ٌَ َّ اِْلَِط ٠ًََِیهٔ ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ی اہللُ 

ِب َوَز٧َا ٩ِ٣ٔ اِْل٣َٔا٦ٔ َوأَ  َٛ ٥ِ َیزِ َٟ ی َو َِ ََُش١َ َوََُسا َوابَِتََکَ َو٣َ ةٔ َو ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ ٩ِ٣َ اَُِتَش١َ یَِو٦َ ا ُه بٔک١ُِّ َوَس٠َّ َٟ ُّ کَاَ٪  ٥ِ ی٠َِ َٟ ِنَؼَت َو

١ُ٤َ َس٨َةٕ  ًَ  ُخِلَوةٕ 

سیدی نب اجرب، اوباثعش، افس نب افس ےس رفاتی ےہ وج ہک احصیب ےھت ہک رمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، فدیل، دبعارلنمح نب 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ربفز ہعمج لسغ رکے افر )اینپ ویبی وک وبہج امجع( لسغ رکاےئ 

ےلچ وسار ہن وہ افر اناؾ ےک رقبی )ینعی فص افؽ ںیم( ھٹیب  افر امنز ہعمج ےئلیک فہ دلجی رک ےک دجسم ےچنہپ افر ہعمج یک امنز ےئلیک دیپؽ

 اجےئ افر اخومش رےہ افر وہیبدہ الکؾ ہن رکے وت اےسی صخش وک رہ اکی دقؾ رپ اکی کین لمع ےلم اگ۔

 رمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، فدیل، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، اوباثعش، افس نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ دجسم دلجی اجےن ےک اضفلئ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہعمج ےک دؿ دجسم دلجی اجےن ےک اضفلئ

     1388    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ نَر، ًبساَلًلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، اَلَغ٢ ابوًبساہلل، ابوہزیزہ نَرب٩ :  راوی

٩ًَِ اِْلَََغِّ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل  ٩ًَِ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َنَِرٕ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا َنَِرُ ب٩ُِ  ًَِبٔس اہللٔ   أَبٔی 

َٓ ا٨َّٟٔيیَّ  ٤َِِٟشحٔٔس  ًَلَی أَبَِوأب ا َُٜة  ٔ ٤َََِٟلئ َسِت ا ٌَ َٗ ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ ا٢َ إَٔذا کَاَ٪ یَِو٦ُ ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ةٔ َػل ٌَ ُِٟح٤ُ ٔلَی ا َٜتَبُوا ٩ِ٣َ َجاَئ إ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  َٕ ُح َُٜة اٟؼُّ ٔ ٤َََِٟلئ َد اِْل٣َٔا٦ُ كََوِت ا إَٔذا ََخَ ٤ُِِٟهسٔی َٓ ٔة کَا ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلَی ا زُ إ ٤َُِٟهحِّ ٥َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

 َ ٤ُِِٟهٔسی َزَجاَجّة ث٥َُّ ک ّة ث٥َُّ کَا ٤ُِِٟهسٔی بَلَّ ٤ُِِٟهٔسی َطاّة ث٥َُّ کَا ّة ث٥َُّ کَا َََِقَ ٤ُِِٟهٔسی  ّة بََس٧َّة ث٥َُّ کَا ـَ ٤ُِِٟهٔسی بَِی  ا

ی، االرغؽ اوبدبع اہلل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رصننب یلع نب رصن، دبعاالیلع، رمعم، زرہ

فملس ےن اراشد رفناای سج رفز ہعمج اک دؿ وہات ےہ وت رفط ے دجسم ےک درفازے رپ ھٹیب اجےت ںیہ افر وج وکیئ ہعمج ےک فاےطس آات ےہ اس 

 ےہ وت رفط ے اتک ںی ٹیپل دےتی ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وج صخش اک انؾ ےتھکل ںیہ رھپ سج فتق اناؾ )ہبطخ ےئلیک( اتلکن

بس ولوگں ےس ےلہپ ہعمج زپےنھ آات ےہ وت فہ صخش ااسی ےہ ہک ےسج یسک صخش ےن )ہکم ںیم( اکی افٹن رقابؿ رکےن ےک فاےطس 

 دص ہ یک رھپ ےسیج یسک ےن راہ دخا ںیم رمیغ یجیھب رھپ ےسیج ہک اجیھب۔ رھپ ےسیج ہک یسک ےن رکبی یجیھب رھپ ےسیج یسک ےن خطب راہ دخا ںیم

 یسک ےن اڈنا دص ہ ایک۔

 رصننب یلع نب رصن، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، االرغؽ اوبدبعاہلل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ دجسم دلجی اجےن ےک اضفلئ

     1389    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، سٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اٟزُّهِزٔیُّ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٠َِیهٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ َّی اہللُ  ُّ بٔهٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة یَِب٠ُ ٌٔیٕس  َس

َْٜة َیِٜتُبُوَ٪ ا٨َّٟاَض  ٔ ٤َِِٟشحٔٔس ٣َََلئ ًَلَی ک١ُِّ بَإب ٩ِ٣ٔ أَبَِوأب ا ةٔ کَاَ٪  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ إَٔذا کَاَ٪ یَِو٦ُ ا ٢َ َوَس٠َّ اِْلَوَّ َٓ  ٢َ ًَلَی ٨َ٣َازٟٔٔه٥ِٔ اِْلَوَّ

إَٔذا َٓ  َّٟ ٤ُِِٟهسٔی بََس٧َّة ث٥َُّ ا ََلةٔ کَا ٔلَی اٟؼَّ زُ إ ٤َُِٟهحِّ ا َٓ ُِٟدِلَبَة  وا ا ٌُ ُٕ َواِسَت٤َ ُح َد اِْل٣َٔا٦ُ كُؤیَِت اٟؼُّ ّة ََخَ َََِقَ ٤ُِِٟهٔسی  ٔذی َی٠ٔیهٔ کَا

ةَ  ـَ َِِِٟی َجاَجَة َوا َّی َذََکَ اٟسَّ ِبّظا َحً َٛ ٤ُِِٟهٔسی  َّٟٔذی َی٠ٔیهٔ کَا  ث٥َُّ ا

ر، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج دمحم نب وصنم

دعب  فتق ہعمج اک دؿ وہات ےہ وت دجسم ےک رہ درفازہ رپ رفط ے ولوگں وک ےتھکل ںیہ وج صخش ےلہپ دجسم اتچنہپ ےہ وت اس وک ےلہپ رھپ وج اس ےک

 اجےت ںیہ افر  دجسم اتچنہپ ےہ وت اس

 

وک دعب ںیم ےتھکل ںیہ اس رطہقی ےس سج فتق اناؾ )ہبطخ ےئلیک( اتلکن ےہ وت انہم اامعؽ ٹیپل دی 

رفط ے ہبطخ ےننس  ےتگ ںیہ رھپ وج صخش بس ولوگں ےس لبق امنز ہعمج وک دلجی رک ےک اتچنہپ ےہ اس یک اثمؽ ایسی ےہ ہک ےسیج یسک صخش 

 ہکم رکمہم اجیھب۔ رھپ وج صخش اس ےک دعب ےسیج ہک یسک صخش ےن رقابؿ رکےن ےک فاےطس اکی ےن اکی افٹن رقابین رکےن ےک فاےطس

اگےئ یجیھب رھپ وج صخش اس ےک دعب آےئ وت فہ صخش ااسی ےہ ہک ےسیج ہک اس ےن رقابؿ رکےن ےک فاےطس اکی ڈنیماھ اجیھب اہیں کت 

 رفناای۔ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمیغ افر اڈنے اک ذترکہ 

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ دجسم دلجی اجےن ےک اضفلئ

     1390    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ربیٍ ب٩ س٠امی٪، طٌیب ب٩ ٟیث، ٟیث، اب٩ ًحَل ٪، سیم، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ًَِحََل  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسیَمٕٓ   ٪َ



 

 

ًَلَی أَ  ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ َُٜة یَِو٦َ ا ٔ ٤َََِٟلئ ُس ا ٌُ ِ٘ ََ ا٢َ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َِِٟشحٔسٔ َیِٜتُبُوَ٪ ا٨َّٟاَض بٔی هَُزیَِزَة  أَبَِوأب ا

َََِقَ   ٦َ سَّ َٗ ُج١ٕ  ٦َ بََس٧َّة َوََکَ سَّ َٗ ُج١ٕ  َٓا٨َّٟاُض ٓٔیهٔ ََکَ ُج١ٕ ًَلَی ٨َ٣َازٟٔٔه٥ِٔ  ٦َ َزَجاَجّة َوََکَ سَّ َٗ ُج١ٕ  ٦َ َطاّة َوََکَ سَّ َٗ ُج١ٕ  ّة َوََکَ

ّة  ـَ ٦َ بَِی سَّ َٗ ُج١ٕ  ُٔوّرا َوََکَ ٦َ ًُِؼ سَّ َٗ 

رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، ثیل، انب الجع ؿ، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ط ے ہعمج ےک دؿ دجسم ےک درفازفں رپ ھٹیب اجےت ںیہ افر فہ رضحات ولوگں وک اؿ ےک دراجت ےک اطمقب فملس ےن اراشد رفناای رف

)ینعی رتبیت ےس( رحتری رکےت ںیہ ضعب ولگ اےسی وہےت ںیہ ےسیج یسک ےن اکی افٹن رقابین رکےن ےک فاےطس اجیھب افر ضعب اےسی 

یجیھب افر ضعب اےسی وہےت ںیہ ہک ےسیج یسک ےن اکی ڑچای رقابؿ رکےن  ولگ وہےت ںیہ ےسیج یسک ےن اکی رمیغ رقابؿ رکےن ےئلیک

 ےک فاےطس یجیھب افر ضعب اےسی وہےت ںیہ ےسیج یسک ےن اکی اڈنا دص ہ رکےن ےئلیک اجیھب وہ۔

 رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، ثیل، انب الجع ؿ، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ سک فتق امنز ےئلیک اجان الضف ےہ؟

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ سک فتق امنز ےئلیک اجان الضف ےہ؟

     1391    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوػاٟح، ابوہزیزہٗتیبہ، ٣اَٟ، سیم،  :  راوی

َّی اہللُ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسیَمٕٓ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ ٩ِ٣َ اَُِتَش١َ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

َب  ٤ََّا رَقَّ َٜأ٧َ َٓ َِٟح٨َابَٔة ث٥َُّ َراَح  ٔة ُُِش١َ ا ٌَ ُِٟح٤ُ ّة َو٩ِ٣َ َراَح فٔی  َیِو٦َ ا َََِقَ َب  ٤ََّا رَقَّ َٜأ٧َ َٓ ا٧َٔیٔة  ََّ ٔة اٟ ًَ ا بََس٧َّة َو٩ِ٣َ َراَح فٔی اٟشَّ

َب َزَجاَجّة  ٤ََّا رَقَّ َٜأ٧َ َٓ ٔة  ٌَ ٔة اٟزَّأَ ًَ ا ِبّظا َو٩ِ٣َ َراَح فٔی اٟشَّ َٛ َب  ٤ََّا رَقَّ َٜأ٧َ َٓ ٔة  ََ ٔ اٟ ََّ ٔة اٟ ًَ ا َِٟد اٟشَّ ًَةٔ ا ا ا٣َٔشةٔ َو٩ِ٣َ َراَح فٔی اٟشَّ



 

 

َِکَ  وَ٪ اٟذِّ ٌُ َُٜة َيِشَت٤ٔ ٔ ٤َََِٟلئ ِت ا َد اِْل٣َٔا٦ُ َحرَضَ إَٔذا ََخَ َٓ ّة  ـَ َب بَِی ٤ََّا رَقَّ َٜأ٧َ َٓ 

ہبیتق، ناکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک وج صخش ہعمج 

)دجسم( الچ اجےئ )ینعی وسرج ےک زفاؽ ےک دعب یلہپ ڑھگی ںیم الچ اجےئ( وت اس صخش ےن وگای اکی  ےک دؿ لسغ انجتب رکے افر

افٹن رقابین رکےن ےک فاےطس اجیھب افر وج صخش دفرسی ڑھگی ںیم دجسم اجےئ وت اس ےن وگای اکی اگےئ یجیھب افر وج صخش دجسم رسیتی 

ی یجیھب افر وج صخش وچیھت ڑھگی ںیم دجسم اجےئ وت اس ےن وگای ہک اکی ڑھگی اجےئ وت اس صخش ےن وگای ہک راہ دخا ںیم اکی رکب

رمیغ راہ دخا ںیم یجیھب افر وج صخش اپوچنںی ڑھگی ںیم دجسم ےچنہپ وت اس ےن وگای ہک اکی اڈنا اجیھب رھپ سج فتق اناؾ ہبطخ زپےنھ ےک 

 فاےطس اتلکن ےہ وت رفط ے آاجےت ںیہ افر ہبطخ ےتنس ںیہ ۔

 ، ناکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ سک فتق امنز ےئلیک اجان الضف ےہ؟

     1392    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزوب٩ سوازب٩ اسوز ب٩ ٤ًزو واٟحارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ حارث، جَلح، ًبساٌٟزیز، ابوس٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤، جابزب٩ ًبساہلل

٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ  ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٤ًَِزٕو َوا ازٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوزٔ ب٩ِٔ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َسوَّ ٩ًَِ ٍُ َوا٠َّٟ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  َٟهُ  ُى  ِٔ

 ٩ًَِ ثَُه  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٔ أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ِٟحََُلحٔ ٣َِولَی  ٩ًَِ ا َِٟحارٔٔث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  ًَ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  َجابٔز

ا٢َ یَِو٦ُ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِبْس ٣ُِش٥ْٔ٠ َيِشأ٢َُ اہلَل َطِیّئا إَٔلَّ آَتاُه إٔیَّاُه اہللٔ َػل ًَ ًَّة ََل یُوَجُس ٓٔیَها  َة َسا ًَرِشَ ٔة اث٨ََِتا  ٌَ ُِٟح٤ُ ا

َِرٔ  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ٕة  ًَ َِٟت٤ُٔشوَها آَٔخَ َسا ا َٓ 

رمعفنب وسادنب اوسد نب رمعف فااحلرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعفنب احرث، الجح، دبعازعلسی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجربنب 



 

 

دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہعمج اک دؿ ابرہ ہٹنھگ اک ےہ وج دنبہ ومنم 

 دخافدن دقفس اس وک انعتئ رفناےئ اگ مت ولگ اس وک رصع ےک دعب آرخی فتق ںیم التش رکف۔ دخافدن دقفس ےس ھچک ناےگن

رمعفنب وسادنب اوسد نب رمعف فااحلرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعفنب احرث، الجح، دبعازعلسی، اوبہملس نب دبعارلنمح،  :  رافی

 اجربنب دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ سک فتق امنز ےئلیک اجان الضف ےہ؟

     1393    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، یحٌی ب٩ آز٦، حش٩ ب٩ ًیاغ، جٌرفب٩ ٣ح٤س، جابزب٩ ًبساہلل :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ إغ  ًَیَّ ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ أَِخبََرنٔی َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ٕس  رَفُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا َج

َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی ٣َ ٨َّا نَُؼل ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٠ُُِٗت أَبٔیهٔ  نُرٔیُح ٧ََوأؿَح٨َا  َٓ  ٍُ َة ث٥َُّ ٧َزِٔج ٌَ ُِٟح٤ُ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ا  

٤ِٔص  ا٢َ َزَوا٢ُ اٟظَّ َٗ ًَٕة   أَیََّة َسا

اہرفؿ نب دبع اہلل، ییحی نب آدؾ، نسح نب ایعش، رفعجنب دمحم، اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص 

ارماہ امنز ہعمج زپےتھ ےھت رھپ سج فتق مہ ولگ فاسپ آےئ وت مہ ولگ اےنپ افوٹنں وک آراؾ اچنہپےت۔  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

رضحت اناؾ دمحم ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت اجرب ےس درایتف ایک ہک وکاسن فتق وہات ےہ؟ وت اوہنں ےن رفناای ہک وسرج ےک زفاؽ ےک 

 دعب یہ۔

 آدؾ، نسح نب ایعش، رفعجنب دمحم، اجربنب دبعاہللاہرفؿ نب دبعاہلل، ییحی نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ سک فتق امنز ےئلیک اجان الضف ےہ؟

     1394    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟزح٩٤، يٌلی ب٩ حارث، ایاض ب٩ س٤٠ہ ب٩ اَلٛوَ :  راوی  طٌیب ب٩ یوسٕ،ً 

ُت إٔیَاَض بِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟحارٔٔث  لَی ب٩ِٔ ا ٌِ ٩ًَِ َي ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ  َٕ ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ َٔ أَِخبََر٧َا ُط َو ِٛ َ ٩َ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِْل

٩ًَِ أَبٔیهٔ  ُث  َِٟیَص ٠ِٟٔحٔیَلا٪ٔ  یَُحسِّ ٍُ َو َة ث٥َُّ ٧َزِٔج ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی ٣َ ٨َّا نَُؼل ُٛ ا٢َ  ِیْئ ُيِشَتَو١ُّ  َٗ َٓ

 بٔهٔ 

 بیعش نب ویفس، دبعارلنمح، یلعی نب احرث، اایس نب ہملس نب االوکع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ہعمج ادا رکےت سج فتق مہ ولگ فاسپ آاجےت وت دویارفں اک اسہی ہن وہات اھت اتہک مہ ولگ اؿ ےک اسہی 

 ںیم ایقؾ رکںیکس۔

 بیعش نب ویفس، دبعارلنمح، یلعی نب احرث، اایس نب ہملس نب االوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اذاؿ ہعمج ےس قلعتم ااحدثی

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ہعمج ےس قلعتم ااحدثی

     1395    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سائب ب٩ یزیس :  راوی



 

 

ائُٔب ب٩ُِ یَزٔیأَِخبََر٧َا  ا٢َ أَِخبََرنٔی اٟشَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َس أَ٪َّ اِْلََذاَ٪ کَاَ٪ ٣َُح٤َّ

َّی  ًَِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ةٔ فٔی  ٌَ ُِٟح٤ُ ٔ یَِو٦َ ا ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٢ُ حٔيَن یَِح٠ُٔص اِْل٣َٔا٦ُ  ا کَاَ٪ فٔی أَوَّ َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبٔی بََِکٕ َو٤ًََُز  اہللُ 

ًَلَی اٟزَِّو  أُذَِّ٪ بٔهٔ  َٓ أٟٔث  ََّ ةٔ بٔاِْلََذأ٪ اٟ ٌَ ُِٟح٤ُ ٤َاُ٪ یَِو٦َ ا َِ ثَُر ا٨َّٟاُض أ٣َََز ًُ َٛ ٤َاَ٪ َو َِ ٔة ًُ َٓ ََ خََٔل ٔ ًَلَی ذَٟ َبَت اِْل٣َِزُ  ََ َٓ  َرأئ 

ویسن، انب اہشب، اسبئ نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب افر رمع ےک  دمحم نب ہملس، انب فبہ،

دفر ںیم یلہپ اذاؿ ہعمج یک اس فتق وہا رکیت یھت ہک سج فتق اناؾ ربنم رپ اتھٹیب سپ سج فتق امثعؿ یک الختف اقمئ وہیئگ افر ولگ 

اذاؿ اک ہعمج ےک دؿ مکح ایک عم ریبکتںی۔ اذاؿ وہیئگ وت اذاؿ دی یئگ وت اقمؾ زفراء رپ اذاؿ اکیف دعتاد ںیم وہےئگ وت اوہنں ےن رسیتی 

 دی یئگ )دمہنی ںیم اکی ہگج اک انؾ(۔ اس ےک دعب اس رطح ےس مکح اقمئ راہ۔

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسبئ نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ہعمج ےس قلعتم ااحدثی

     1396    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ ًبساہلل، يٌ٘وب، ػاٟح، اب٩ طہاب، سائب ب٩ یزیس :  راوی

ُس ب٩ُِ  ائَٔب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب أَ٪َّ اٟشَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ب٩َِ َیِحٌَی ب٩ِٔ 

٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٤َِٟٔسی٨َٔة َو ثَُر أَه١ُِ ا َٛ ٤ََِاُ٪ حٔيَن  أٟٔث ًُ ََّ أِذٔی٩ٔ اٟ ٤ََّا أ٣َََز بٔاٟتَّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٥َ َیزٔیَس أَِخبََرُه  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ةٔ حٔيَن َیِح٠ُٔص اِْل٣َٔا٦ُ  ٌَ ُِٟح٤ُ أِذٔی٩ُ یَِو٦َ ا  َُيِرُ ٣َُؤذِّٕ٪ َواحٕٔس َوکَاَ٪ اٟتَّ

وقعیب، اصحل، انب اہشب، اسبئ نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک رسیتی اذاؿ اک مکح رضحت امثعؿ ےن دای سج  دمحم نب ییحی نب دبع اہلل،

فتق دمہنی ونمرہ ںیم ولگ زایدہ وہ ےئگ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زناہن ںیم اکی یہ اذاؿ یھت ینعی سج فتق اناؾ 



 

 

 ربنم رپ اتھٹیب۔

 ہلل، وقعیب، اصحل، انب اہشب، اسبئ نب سیدیدمحم نب ییحی نب دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ہعمج ےس قلعتم ااحدثی

     1397    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساَلًلی، ٣ٌت٤ز، زہزی، سائب ب٩ یزیس٣ح٤س ب٩  :  راوی

ائٔٔب بِ  ٩ًَِ اٟشَّ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ُ٪ إٔذَا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ بََٔل٢ْ یَُؤذِّ َٗ ٩ٔ َیزٔیَس 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ََ فٔی َز٩ٔ٣َ أَبٔی بََِکٕ َو٤ًََُز َج٠ََص َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َذٟ َٛ ا٦َ ث٥َُّ کَاَ٪  َٗ َٓإَٔذا ٧َز٢ََ أَ ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ یَِو٦َ ا ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َوَس٥ََّ٠ 

٨ًَُِه٤َا  َرضَٔی اہللُ 

رکمی دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، زرہی، اسبئ نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت البؽ ہعمج ےک دؿ اذاؿ دےتی ےھت سج فتق روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ھٹیب اجےت رھپ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم ےس ےچین ارتےت وت ریبکت زپےتھ افر اوبرکب ریض 

 ہنع افر رمع ریض اہلل ہنع ےک زناہن ںیم ایس رطح ےس راہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، زرہی، اسبئ نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ بج ہبطخ ےک فاےطس لکن اکچ وہ وت اس فتق دجسم ںیم آاجےئ وت تنس زپےھ ای ںیہن؟

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےھ ای ںیہن؟اناؾ بج ہبطخ ےک فاےطس لکن اکچ وہ وت اس فتق دجسم ںیم آاجےئ وت تنس زپ

     1398    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ٤ًزوب٩ زی٨ار، جابزب٩ ًبساہلل :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ًَِبسٔ اہللٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ زٔی٨َإر 

٠ُِیَؼ  َٓ َد اِْل٣َٔا٦ُ  ِس ََخَ َٗ ٥ِ َو ُٛ ا٢َ إَٔذا َجاَئ أََحُس َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  و٢ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ َبُة یَِو٦َ َي ٌِ ا٢َ ُط َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ١ِّ َر

ةٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ  ا

، رمعفنب دانیر، اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش

اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش آےئ افر اناؾ ہبطخ دےنی ےک فاےطس لکن اکچ وہ وت اس صخش وک اچےیہ ہک فہ 

ادجسمل( یک دف رتعک ادا رکے ہعمج ےک رفز۔

 

حی ة

 

ی
( 

  نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، رمعفنب دانیر، اجربنب دبعاہللدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ ہبطخ ےک ےئل سک زیچ رپ ڑھکا وہ؟

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اناؾ ہبطخ ےک ےئل سک زیچ رپ ڑھکا وہ؟

     1399    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ سوازب٩ اسوز، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، ابوزبير، جابزب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٔ  أَِخبََر٧َا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَ٪َّ أَبَا اٟزُّبَيِر َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ  ٔ ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز از ٤ِزُو ب٩ُِ َسوَّ ًَبِسٔ ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّه َس٤ٔ  أَِخبََرُه أ٧َ



 

 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َخَل  ًَ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٍَ اہللٔ َي ٔ ا ُػ٨ َّ٤٠َ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  َٔ ٧َِد٠َٕة ٩ِ٣ٔ َسَوارٔی ا ٔلَی ٔجِذ َب َيِشت٨َُٔس إ

 َّ ٤َِِٟشحٔسٔ َحً َها أَه١ُِ ا ٌَ َّی َس٤ٔ ةٔ َحً َٗ َح٨ٔئن ا٨َّٟا َٛ ارٔیَُة  ََ اٟشَّ بَِت ت٠ِٔ ٠َِیهٔ اِؿَْطَ ًَ ٨ِٔ٤ِٟبَرُ َواِسَتَوی  َِٟیَها َرُسو٢ُ اہللٔ ا ٔ ی ٧َز٢ََ إ

 ًَ َّی اہللُ  ََٜتِت َػل َش َٓ َها  َ٘ ًِت٨ََ ا َٓ  ٥َ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

رمعفنب وسادنب اوسد، انب فبہ، انب رججی، اوبزریب، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

اگلےت سج فتق ربنم نب ایگ  ہیلع فآہل فملس سج فتق ہبطخ زپےتھ ےھت وت دجسم ےک اکی وتسؿ رپ وج ہک وجھکر یک ڑکلی اک اھت اس رپ اہسرا

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ ڑچےنھ ےگل وت فہ وتسؿ ےب رقار وہایگ افر اس ںیم ےس اکی آفاز دیپا وہیئگ ےسیج ہک افینٹن یک 

ولں ےن انس۔ آفاز وہیت ےہ افر فہ وتسؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رفتق ےس رفےن اگل اہیں کت ہک اس آفاز وک امتؾ دجسم فا

 اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم ےس ارتے افر اس وک ےلگ ےس اگلای وت فہ اخومش وہایگ۔

 رمعفنب وسادنب اوسد، انب فبہ، انب رججی، اوبزریب، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اناؾ ہبطخ ےک ےئل سک زیچ رپ ڑھکا وہ؟

     1400    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٨٣ؼور، ٤ًزوب٩ ٣زة، ابوًِیسة، ٌٛب ب٩ ًحزة :  راوی

٤ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس   ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ٩ًَِ ب٩ُِ  زٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة 

 َٜ َِٟح ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اب٩ُِ أ٦ُِّ ا ًَ ٤َِِٟشحَٔس َو ا٢َ َزَخ١َ ا َٗ ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٔلَی َهَذا أَبٔی ًَُِِیَسَة  ا٢َ ا٧ُِوزُوا إ َ٘ َٓ أًّسا  َٗ ٥ٔ َیِدُلُب 

وَک  ُٛ ِیَها َوَتَز َٟ ٔ وا إ ُـّ َٔ ِهّوا اِن َٟ زَّ َوَج١َّ َوإَٔذا َرأَِوا تَٔحاَرّة أَِو  ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ ِس  َٗ أًّسا َو َٗ ائ٤ّٔاَیِدُلُب  َٗ 

ادمحنب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، رمعفنب رمة، اوبدیبعة، بعک نب ةزجة ےس رفاتی ےہ ہک فہ دجسم ںیم دالخ 

وہےئ افر اوہنں ےن رضحت دبعارلنمح نب مکح وک داھکی ہک فہ ےھٹیب ےھٹیب ہبطخ زپھ رےہ ےھت اوہنں ےن رفناای اؿ وک دوھکی افر ملسم 



 

 

 ےہ ہک دوھکی اس ش ثی صخش وک ہک فہ ھٹیب رک ہبطخ دے راہ ےہ احالہکن دخافدن دقفس ےن رفناای ےہ ہک رشفی یک اکی رفاتی ںیم

ولگ سج فتق اجترت دےتھکی ںیہ ای لیھک دےتھکی ںیہ وت فہ دفڑ اجےت ںیہ اس اجبن افر مت وک ڑھکا وھچڑ دےتی ںیہ سپ ولعمؾ وہا ہک ہبطخ 

 ڑھکے وہ رک دانی اچےیہ۔

 دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، رمعفنب رمة، اوبدیبعة، بعک نب ةزجة ادمحنب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ ےک رقبی ےنھٹیب یک تلیضف

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اناؾ ےک رقبی ےنھٹیب یک تلیضف

     1401    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وزب٩ خاٟس، ٤ًز ب٩ ًبساٟواحس، یحٌی ب٩ حارث، ابواطٌث ػ٨ٌانی، اوض ب٩ اوض ث٘فی :  راوی

ِٟحَ  ُت یَِحٌَی ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟواحٔٔس  ِبٔس ا ًَ ثَىٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔث أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِط ُث  ارٔٔث یَُحسِّ

 ١َ َُشَّ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل فٔیِّ  َ٘ ََّ ٩ًَِ أَِؤض ب٩ِٔ أَِوٕض اٟ انٔیِّ  ٌَ ٨ِ  َواَُِتَش١َ َوابَِتََکَ َوََُسا َوَز٧َا اٟؼَّ

ُّ کَاَ٪  ٥َِٟ ی٠َِ ٔ َس٨َٕة ٔػَیا٣َٔها َوَٗٔیا٣َٔها ٩ِ٣ٔ اِْل٣َٔا٦ٔ َوأَِنَؼَت ث٥َُّ  أَِجز َٛ  َُٟه بٔک١ُِّ ُخِلَوةٕ 

ومحمدنب اخدل، رمع نب دبعاولادح، ییحی نب احرث، اوباثعش اعنصین، افس نب افس ،یفق ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

ینعی ہعمج ےک دؿ اینپ وعرت ےس تبحص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک وج صخش لسغ دے افر وخد لسغ رکے ہعمج ےک دؿ )

رکے سج ےک ہجیتن ںیم فہ دفونں لسغ رکںی( افر فہ صخش دجسم دلجی ےچنہپ افر اخومش رےہ افر فہ صخش وہیبدہ الکؾ ہن رکے وت اس 

 وک رہ اکی دقؾ رپ اکی اسؽ ےک رفزے افر ابعدت اک ارج ےلم اگ۔

 
  

 ش

 نب احرث، اوباثعش اعنصین، افس نب افس ،یفق ومحمدنب اخدل، رمع نب دبعاولادح، ییحی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق اناؾ ربنم رپ ہبطخ دے راہ وہ وت ولوگں یک رگدںین الھپانگن ونممع ےہ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 وہ وت ولوگں یک رگدںین الھپانگن ونممع ےہسج فتق اناؾ ربنم رپ ہبطخ دے راہ 

     1402    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وہب ب٩ بیا٪، اب٩ وہب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ابوزاہزیة، ًبساہلل ب٩ ََّس :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا َوهُِب ب٩ُِ بََیإ٪  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ََُِّسٕ   ٩ًَِ َّاهٔزٔیَّٔة  ٩ًَِ أَبٔی اٟز اؤیََة ب٩َِ َػأٟٕح  ٌَ ٣ُ

ُه َرُسو٢ُ اہللٔ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اَب ا٨َّٟأض  َٗ ی رٔ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ یََتَدلَّ َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ ٔلَی َجا٧ٔبٔهٔ یَِو٦َ ا ٨ُِت َجأّٟشا إ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُٛ َّی اہللُ   َػل

ِس آَذیَِت  أَِی  َ٘ َٓ  اِج٠ِٔص 

، دبعاہلل نب رسب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

ة
ی 
فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، اوبزارہ

مت ےن  فملس ےک دفر ںیم اکی صخش احرض وہا ولوگں یک رگدںین الھپاتگن وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ھٹیب اجؤ ویکہکن

 ولوگں وک تخس فیلکت اچنہپیئ۔

، دبعاہلل نب رسب :  رافی

 

ة
ی 
 فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، اوبزارہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زپےھ ای ںیہن؟ارگ اناؾ ہبطخ دے راہ وہ افر اس فتق وکیئ صخش آاجےئ وت امنز 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اناؾ ہبطخ دے راہ وہ افر اس فتق وکیئ صخش آاجےئ وت امنز زپےھ ای ںیہن؟



 

 

     1403    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ حش٩ و یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًزوب٩ زی٨ار، جابزب٩ ًبساہلل :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  اََل َحسَّ َٗ ُه  َٟ ُى  ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ ُٕ ب٩ُِ َس َِٟحَش٩ٔ َویُوُس ٤ِزُو ب٩ُِ زٔی٨َارٕ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ  

َّی اہللُ و٢ُ َجاَئ َرُج١ْ َوا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّه َس٤ٔ َت أ٧َ ٌِ َٛ َُٟه أََر ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ ٔ یَِو٦َ ا ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٍِ َٛ اِر َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ  َر

اربامیہ نب نسح ف ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، رمعفنب دانیر، اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ہعمج ےک رفز احرض 

 ادجسمل( وہا افر اس فتق روس

 

حی ة

 

ی
ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ےن دف راعکت )

 زپھ یل ںیہ؟ اس صخش ےن اہک ںیہن! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دف رتعک زپھ ول۔

 انیر، اجربنب دبعاہللاربامیہ نب نسح ف ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، رمعفنب د :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق ہبطخ وہ راہ وہ وت اخومش رانہ اچےئہ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق ہبطخ وہ راہ وہ وت اخومش رانہ اچےئہ

     1404    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هُ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َزیَِزَة  ًَ َّی اہللُ  َػل

ا َِ َٟ ِس  َ٘ َٓ ٔة َواِْل٣َٔا٦ُ َیِدُلُب أَِنٔؼِت  ٌَ ُِٟح٤ُ ا٢َ َٟٔؼاحٔبٔهٔ یَِو٦َ ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ



 

 

ہبیتق، ثیل، لیقع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای 

یھت ےس ہعمج ےک دؿ ےہک اخومش روہ افر اناؾ ہبطخ دے راہ وہ وت اس صخش ےن یھب وغل الکؾ ایک ویکہکن اخومش رےنہ اک وج صخش اےنپ اس

 مکح یھب  یئ ابت رکےن ےسیج ےہ۔ یسک ےس ہی انہک ہک مت اخومش روہ وت ہی یھب الکؾ ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، لیقع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 سج فتق ہبطخ وہ راہ وہ وت اخومش رانہ اچےئہ

     1405    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٌٟزیز، ًبساہلل ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ٗاري  ًبسا٠٤َٟ ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث ب٩ سٌس، جسی، ً٘ی١، اب٩ :  راوی طہاب، ٤ًز ب٩ً 

 و سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ

 َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ی  ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ٌَ َٔ ب٩ُِ ُط ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ِی١ْ 

 ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ثَاُه أَ٪َّ أَبَا هُ ٤ًََُز ب٩ِٔ  َُّه٤َا َحسَّ ٔب أ٧َ ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ارٕٔي َو َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٔ ُت زٔیز ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َزیَِزَة 

ُِٟح٤ُ  ََ أَِنٔؼِت یَِو٦َ ا ٔ ٠َُِٗت َٟٔؼاحٔب و٢ُ إَٔذا  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِوَت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِ َٟ ِس  َ٘ َٓ ٔة َواِْل٣َٔا٦ُ یَِدُلُب  ٌَ 

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس، دجی، لیقع، انب اہشب، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب اربامیہ نب اقرظ ف دیعس نب بیسم، 

 اسیھت ےس وہک اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت سج فتق مت ہبطخ ےک فتق اےنپ

 ہک مت اخومش روہ وت مت ےن )یھب( وہیبدہ الکؾ ایک۔

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس، دجی، لیقع، انب اہشب، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب اربامیہ نب اقرظ ف دیعس نب  :  رافی

 بیسم، اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اخومش رےنہ ےک اضفلئ ےس قلعتم

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اخومش رےنہ ےک اضفلئ ےس قلعتم

     1406    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جزیز، ٨٣ؼور، ابو٣ٌرش زیاز ب٩ ک٠یب، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، رقثٍ ؿيی، س٠امی٪اسحٙ ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

 ٩ًَِ رَشٕ زٔیَازٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٍٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َ ث َِِٟقِ ٩ًَِ ا ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  إٔبَِزاهٔی٥َ 

 َ یِّ َوک يِّ َـّ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ اٟ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪  ٟٔيَن  أئ اِْلَوَّ ُِِٟقَّ زُ یَِو٦َ اَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َرُج١ٕ َیَتَلهَّ

 ِ٘ َّی َي َة َوی٨ُِٔؼُت َحً ٌَ ُِٟح٤ُ ِتَٔی ا َّی َیأ ُد ٩ِ٣ٔ بَِیتٔهٔ َحً ٤َا أ٣َُٔز ث٥َُّ یَِِخُ َٛ ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ ةٔ ا ٌَ ُِٟح٤ُ ِب٠َُه ٩ِ٣ٔ ا َٗ اَرّة ٤َٟٔا  َّٔ َٛ  ٔضَی َػََلَتُه إَٔلَّ کَاَ٪ 

 یبض، امیلسؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبرشعم زاید نب بیلک، اربامیہ، ب ہمق، رقي

قب اےنپ آپ وک اپک رکے رھپ اےنپ اکمؿ ےس ےلکن افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفناای وج صخش ہعمج ےک دؿ مکح ےک اطم

 امنز ہعمج ںیم احرض وہ افر فہ اخومش رےہ امنز وہےن کت وت اس ےک اےلگ ہعمج کت ےک انگہ اعمػ وہاجںیئ ےگ

 یبض، امیلسؿ :  رافی

 

 اقحس نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبرشعم زاید نب بیلک، اربامیہ، ب ہمق، رقي

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ سک رطہقی ےس زپےھ؟

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ سک رطہقی ےس زپےھ؟



 

 

     1407    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحٙ، ابوًِیسة، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز٣ح٤س ب٩ ٣َىی و ٣ح٤س ب٩ َظار،  :  راوی

ث٨ََا ُط  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََل َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  َّی َو٣َُح٤َّ ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا َٙ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُت أَبَا إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ًَُِِیَسَة  ُث  َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َنِشتَ یَُحسِّ َِٟحاَجةٔ ا ٨َ٤ََّ٠ًَا ُخِلَبَة ا ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ  ٌٔی٨ُُه ًَ

 َّ١ ـٔ َََٓل ٣ُ ٔ اہللُ  ٤ًَِا٨َٟٔا ٩ِ٣َ یَِهٔسه ُٔٔش٨َا َوَسیَِّئأت أَ ورٔ أَِن وذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ رُشُ ٌُ ُه َوَن رٔفُ ِِ َٟهُ  َوَنِشَت ََل َهازَٔی  َٓ  ١ِٔ٠ ـِ ُه َو٩ِ٣َ ُي َٟ

ُ ثَََلَث آَیإت َیا  أ ًَِبُسُه َوَرُسوُٟهُ ث٥َُّ َيِِقَ ّسا  ََٟه إَٔلَّ اہللُ َوأَِطَهُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ َّٙ َوأَِطَهُس أَِ٪ ََل إ وا اہلَل َح ُ٘ ََّ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ا أَیَُّها ا

اتٔهٔ َوََل َت٤ُوت٩َُّ إَٔلَّ َوأْمُتَْن َ٘ َٙ ٨ِ٣َٔها َزِوَجَهاَُ ٕ َوَخ٠َ ٕص َواحَٔسة ِٔ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َن َ٘ َّٟٔذی َخ٠َ ٥ُِ ا وا َربَّٜ ُ٘ ََّ   ٣ُِش٤ُٔ٠وَ٪ َیا أَیَُّها ا٨َّٟاُض ا

َشائ٠َُوَ٪ بٔهٔ َواِْلَِرَحا٦َ إٔ٪َّ اہلَل کَاَ٪  ََ َّٟٔذی  وا اہلَل ا ُ٘ ََّ َٔيّرا َونَٔشاّئ َوا َٛ َّٟٔذی٩َ ٠ًََ  َوبَثَّ ٨ِ٣ُٔه٤َا رَٔجاَّل  ِی٥ُِٜ َرٗٔیّبا َیا أَیَُّها ا

ٍِ ٩ِ٣ٔ أَبٔیهٔ  ٥َِٟ َيِش٤َ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَبُو ًَُِِیَسَة  ا٢َ أَبُو  َٗ ِوَّل َسٔسیّسا  َٗ ُٗوُٟوا  وا اہللَ َو ُ٘ ََّ ِبٔس  آ٨٣َُوا ا ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ َطِیّئا َوََل 

َِٟحبَّا ًَِبُس ا وزٕ َوََل  ٌُ ٕ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  رٔ ب٩ُِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ حُِحز

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، اوبدیبعة، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

ےہ اہلل یک افر مہ اس  ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک احتج اک ہبطخ )ینعی اکنح فریغہ اک( اس رطہقی ےس الھکسای آرخ کت۔ ینعی امتؾ رعتفی

ےس دمد اچےتہ ںیہ افر اس ےس رفغمت ناےتگن ںیہ افر مہ انپہ ناےتگن ںیہ اےنپ دخا یک اےنپ ولقب یک ربایئ ےس ہک سج وک دخافدن دقفس 

 ےہ افر ںیم راہتس دالھک دے وت اس وک ارماہ رکےن فاال وکیئ صخش ںیہن ےہ افر سج وک ارماہ رکدے وت اس وک وکیئ راہتس التبےن فاال ںیہن

 اس ابت یک وگایہ داتی وہں ہک وکیئ وبعمد ربقح ںیہن ےہ۔ العفہ اہلل ےک افر ںیم اس ابت یک وگایہ داتی وہں ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس اس ےک دنبے ںیہ افر اس ےک ےجیھب وہےئ روسؽ ںیہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت آایت رکہمی التفت رفنایئ۔ 

اامیؿ فاول! مت دخا ےس ڈرف اےنپ رپفرداگر ےس ہک سج ےن مت وک اکی اجؿ ےس دیپا ایک رھپ اس ےس اس اک وجڑا انبای رھپ دفونں ےک  اے

تہب ےس رمد افر وعرںیت الیھپےئ افر مت ڈرف اہلل ےس ہک سج ےک انؾ رپ مت ناےتگن وہ افر مت ڈرف اس ےک رہتش انوطں ےس اے اامیؿ 

فر مت وبضمط ابت اہک رکف۔ اناؾ اسنیئ ےن رفناای ہک ہی دحثی عطقنم ےہ ویکہکن اوبدیبعہ ےن رضحت دبعاہلل نب دوعسد فاول! ڈرف اہلل ےس ا

 ےس ںیہن انس افر ہن دبعارلنمح ےن رضحت دبعاہلل ےس انس افر ہن دبعاابجلر نب فالئ ےن اےنپ فادل رضحت انب رجح ےس انس۔



 

 

  نب رفعج، ہبعش، اوباقحس، اوبدیبعة، دبعاہلل نب دوعسددمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ ہعمج ںیم لسغ یک رتبیغ ےس قلعتم ااحدثی

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ہعمج ںیم لسغ یک رتبیغ ےس قلعتم ااحدثی

     1408    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ح٥ٜ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ا٢َ َخَلَب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٧َآ

َتٔش١ِ  ِِ ٠َِی َٓ ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلَی ا ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إَٔذا َراَح أََحُس َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 فآہل فملس ےن ہبطخ دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

زپاھ وت اراشد رفناای مت ولوگں ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش امنز ہعمج ےک فاےطس اجےن ےگل وت اس وک اچےیہ ہک فہ صخش ےلہپ لسغ 

 رکے۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ہعمج ںیم لسغ یک رتبیغ ےس قلعتم ااحدثی



 

 

     1409    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ نظیم٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ابزاہی٥  :  راوی

َّهُ َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَهإب  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ َنٔظیٕم أ٧َ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ةٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ِٟح٤ُُ ِش١ٔ یَِو٦َ ا ُِ ِٟ ٩ًَِ ا

٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َر  ًَِبٔس اہللٔ  ثَىٔی بٔهٔ َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ِس َحسَّ َٗ ا٢َ ُس٨َّْة َو َ٘ َٓ ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َتک٥ََّ٠َ بَٔها  َّی اہللُ   ُسو٢َ اہللٔ َػل

دمحم نب ہملس، انب فبہ، اربامیہ نب طیشن ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت انب اہشب ےس ہعمج لسغ رکےن ےک ابرے ںیم 

درایتف ایک وت اوہنں ےن رفناای ہک ہی لسغ ونسمؿ ےہ رھپ ایبؿ ایک ہک ھجم ےس رضحت اسمل نب دبعاہلل ےن لقن ایک افر اوہنں ےن اےنپ 

 انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ربنم رپ ایبؿ رفناای۔فادل رضحت دبعاہلل نب رمع ےس 

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، اربامیہ نب طیشن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 بیغ ےس قلعتم ااحدثیہبطخ ہعمج ںیم لسغ یک رت

     1410    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ًبساہلل ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ

ا٢َ  َٗ َتٔش١ِ  ِِ ٠َِی َٓ َة  ٌَ ُِٟح٤ُ ٔ ٩ِ٣َ َجاَئ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ائ٥ْٔ  َٗ ا٢َ َوهَُو  َٗ َُّه  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ ٥ُ٠ًَِ أََحّسا اہللُ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َا أَ  أَبُو 

ًَلَی ٍَ ا٠َِّٟیَث  ٩ًَِ أَبٔیهٔ بَ  َتابَ ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  وُٟوَ٪  ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َهَذا اِْلِٔس٨َازٔ َُيَِر اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َوأَِػَحاُب اٟزُّهِزٔیِّ َي َس٢َ 

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ  ب٩ِٔ 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنم رپ ہبیتق، ثیل، انب اہشب، دبعاہلل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 



 

 

ڑھکے وہ رک رفناای وج صخش اہمترے ںیم ےس امنز ہعمج ےک فاےطس احرض وہ وت اس وک لسغ رکان اچےیہ۔ درگی رفاتی یھب ذرک رفنایئ ںیئگ 

 ۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، دبعاہلل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک رفز اناؾ وک ریخات رکےن یک رتبیغ دانی اچےئہ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک رفز اناؾ وک ریخات رکےن یک رتبیغ دانی اچےئہ

     1411    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، اب٩ ًحَل٪، ًیاق ب٩ ًبساہلل، ابوسٌیس خسری :  راوی

بِ  ًَ ٩ًَِ ًَٔیأق ب٩ِٔ  ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ ُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس  سٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُت أَبَا َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اہللٔ 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیِدُلُب بَٔهِیَئٕة بَذَّ  ًَ َّی اہللُ  ةٔ َوا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ِٟح٤ُُ و٢ُ َجاَئ َرُج١ْ یَِو٦َ ا ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي َّی اہللُ ا َٟهُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ةٕ 

ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أََػ٠َِّیَت  ا کَا٧َِت  ًَ َّ٤٠َ َٓ ًَِلاُه ٨ِ٣َٔها ثَِوبَئِن  َ أ َٓ ِوا ثَٔیابّا  َ٘ ِٟ َ أ َٓ ٔة  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ َتئِن َوَحثَّ ا٨َّٟاَض  ٌَ ِٛ َػ١ِّ َر

ةٔ  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ َحثَّ ا٨َّٟاَض  َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیِدُلُب  َّی اہللُ  ا٧َٔیُة َجاَئ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََّ ُة اٟ ٌَ ُِٟح٤ُ ا٢َ ا َٗ ا٢َ    َ٘ َٓ َِٟقی أََحَس ثَِوبَِیهٔ  َ أ َٓ

أ٣ََزُِت ا٨َّٟاَض بٔاٟؼَّ  َٓ  ٕ ة ٔة بَٔهِیَئٕة بَذَّ ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ َجاَئ َهَذا یَِو٦َ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُه َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ أ٣ََزُِت  َٓ ِوا ثَٔیابّا  َ٘ ِٟ َ أ َٓ ٔة  َٗ َس

أ٣ََزِ  َٓ ِوبَئِن ث٥َُّ َجاَئ اِْلَ٪  ََ ٔ ََ ٨ِ٣َٔها ب ا٢َ ُخِذ ثَِوبَ َٗ َٓا٧َِتَهَزُه َو َِٟقی أََحَسه٤َُا  َ أ َٓ ٔة  َٗ َس  ُت ا٨َّٟاَض بٔاٟؼَّ

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، انب الجعؿ، ایعض نب دبع اہلل، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

احرض وہا وج ہک رخاب افر ہتسخ احتل ںیم اھت )ینعی فہ صخش ےلیم فآہل فملس ہعمج اک ہبطخ دے رےہ ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش 

ڑپکے ےنہپ وہےئ اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت امنز ےس افرغ وہ ےئگ وہ؟ اس صخش ےن ااکنر ایک۔ آپ یلص اہلل 



 

 

ےن دفرسے رضحات وک یھب اس یک اجبن وتہج رکایئ  ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت دف رتعک زپھ ول افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دص ہ دےنی یک رتبیغ دالیئ اوہنں ےن ڑپکے ڈاانل رشفع رک دی 

فتق رضحت روسؽ  ےن اس آدیم وک اؿ ںیم ےس فہ ڑپکے دے دےیئ۔ سج فتق دفرسا ہعمج وہا وت رھپ فہ صخش احرض وہا افر اس

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دے رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک رتبغ دالیئ دص ہ رکےن یک۔ اس آدیم 

ہعمج ےن اؿ دف ڑپکفں ںیم ےس وج ہک آدنئہ ہعمج ںیم اس وک ےلم ےھت اکی ڑپکا رھک دای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایھب  ےلھچ 

وک ہی ےٹھپ رپاےن ڑپکے ےنہپ وہےئ آای اھت اس فہج ےس ںیم ےن ولوگں وک اےس دص ہ رکےن یک رتبیغ دی۔ ولوگں ےن ڑپکے دےیئ 

نج ںیم ےس دف ڑپکے اےس دے دےیئ اس رمہبت ہی آای وت ںیم ولوگں وک رھپ دص ہ یک رتبیغ دے راہ اھت اس رپ اس ےن یھب )ایہن یہ 

 ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس ڈااٹن افر رفناای ہک اانپ ڑپکا ااھٹ ول۔ںیم ےس( اکی ڑپکا دے دای

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، انب الجعؿ، ایعض نب دبعاہلل، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربنم رپ ھٹیب رک اینپ راعای ےس اطخب رکاناناؾ اک 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اناؾ اک ربنم رپ ھٹیب رک اینپ راعای ےس اطخب رکان

     1412    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤ازب٩ زیس، ٤ًزوب٩ زی٨ار، جابزب٩ ًبساہلل :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی ا أَِخبََر٧َا  ا٢َ بَِی٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٠ًََِیهٔ َحسَّ ہللُ 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُه ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ إٔذِ َجاَئ َرُج١ْ  ٌَ ُِٟح٤ُ ٥َ َیِدُلُب یَِو٦َ ا ٍِ َوَس٠َّ َٛ اِر َٓ  ٥ُِٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ  َػ٠َِّیَت 

نا ہبیتق، امحدنب زدی، رمعفنب دانیر، اجربنب دبعاہلل رفناےت ںیہ ہک اکی دہعف روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج اک ہبطخ اراشد رف

ز زپھ یل؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ یلص رےہ ےھت ہک اکی صخش آای۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس وپاھچ ایک مت ےن امن



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ولچ اوھٹ افر امنز ادا رکف۔

 ہبیتق، امحدنب زدی، رمعفنب دانیر، اجربنب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ہعمج اک :   ابب

 اناؾ اک ربنم رپ ھٹیب رک اینپ راعای ےس اطخب رکان

     1413    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ابو٣وسی ارسائی١ ب٩ ٣وسی، حش٩، ابوبَکہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  و٢ُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ َِٟحَش٩َ َي ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ائٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ث٨ََا أَبُو ٣ُوَسی إرِٔسَ َحسَّ

َِٟحَش  ٔ َوا ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ َة َي ُت أَبَا بََِکَ ٌِ ًَلَی ا٨َّٟأض َس٤ٔ ب١ُٔ  ِ٘ هُ َوهَُو يُ ٌَ ٩ُ ٣َ

ٔ ٣َزَّّة  ٤ُِِٟش٠ ١َّ اہللَ أَِ٪ ُيِؼ٠َٔح بٔهٔ بَيَِن َٓٔئَتئِن ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٟ و٢ُ إٔ٪َّ ابِىٔی َهَذا َسیِّْس َو ُ٘ ٠ًََِیهٔ ٣َزَّّة َوَي ًَٔوی٤ََتئِن َو  ٤ٔيَن 

وک ربنم رپ داھکی۔ دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبومیس ارسالیئ نب ومیس، نسح، اوبرکبہ، رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

نسح ےک اسھت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک ولوگں یک رطػ دےتھکی افر یھبک اؿ )نسح( یک رطػ افر ےتہک ریما ہی اٹیب 

 رسدار ےہ۔ اشدئ رب رکمی اس یک فہج ےس املسمونں ےک دف ڑبے رگفوہں ےک درایمؿ اصمتحل رکا دے۔

 یس ارسالیئ نب ومیس، نسح، اوبرکبہدمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبوم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ ںیم رقآؿ زپانھ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہبطخ ںیم رقآؿ زپانھ

     1414    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ہارو٪ ب٩ اس٤اًی١، ًلی و اب٩ ٣بارک، یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، اب٨ة حارثہ، حارثہ ب٩  :  راوی

 ن٤ٌا٪

 ُ٤ِٟ ًَلٔیٌّ َوهَُو اب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا َهاُروُ٪ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ ٣ُحَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَِحٌَی  ٔس ب٩ِٔ َباَرٔک  َّ٤

٤َِٟحٔیٔس ٩ِ٣ٔ فٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ  آٔ٪ ا ُِِٟقِ ِٔٔوُت ٚ َوا َِٟت َح ا َٗ ٤َأ٪  ٌِ ٩ًَِ اب٨َِةٔ َحارٔثََة ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ یَِو٦َ ا ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  َوهَُو 

 احرہث، احرہث نب امعنؿ ےس رمفی ےہ ہک ںیم ےن یبن دمحم نب ینثم، اہرفؿ نب اامسلیع، یلع ف ا

 

ة

 

 ی
نب ابمرک، ییحی، دمحم نب دبعارلنمح، اب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وسرہ ؼ نس رک اید یک۔ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس ہعمج ےک دؿ ربنم رپ زپاھ رکےت ےھت۔

 احرہث، احرہث نب امعنؿ دمحم نب ینثم، اہرفؿ نب اامسلیع، یلع ف :  رافی

 

ة

 

 ی
 انب ابمرک، ییحی، دمحم نب دبعارلنمح، اب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ ہبطخ ااشرہ رکان

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ ہبطخ ااشرہ رکان

     1415    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، وٛیٍ، سٔیا٪، حؼين :  راوی

رِٔشَ ب٩َِ ٣َزِ   َ ٩ًَِ حَُؼيِٕن أَ٪َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ةٔ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٌَ ُِٟح٤ُ ٍَ یََسیِهٔ یَِو٦َ ا َٓ َواَ٪ َر



 

 

َشبَّ  َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی هََذا َوأَ ًَلَی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ٣َا َزاَز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ فٔیُّ َو َ٘ ََّ ٌٔهٔ ُه ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ ُرَویَِبَة اٟ َطاَر بٔإِٔػَب

بَّابَةٔ   اٟشَّ

اےنپ دفونں اہوھتں وک ومحمدنب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، نیصح رفناےت ںیہ ہک ریشب نب رمفاؿ ےن ہعمج ےک دؿ ربنم رپ )دفراؿ ہبطخ( 

ػ ااشرہ ااھٹای وت امعرہ ےن اںیہن ہیبنت یک افر رفناای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس زادئ ںیہن ایک افر اینپ اہشدت یک ایلگن یک رط

 ایک۔

 ومحمدنب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ متخ رکےن ےس ےلہپ ربنم ےس ارتان افر رھپ فاسپ اجان

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ متخ رکےن ےس ےلہپ ربنم ےس ارتان افر رھپ فاسپ اجان

     1416    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٣وسی، حشين ب٩ واٗس، ًبساہلل ب٩ بزیسة، بزیزہ رضی اہلل ٬٨ًا٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیز، ٓـ١  :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ حَُشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ب٩ِٔ بَُزیَِسَة 

َّی اہللُ ٤ٔیَؼأ٪ أَِح٤ََزأ٪ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٠َِیه٤َٔا  ًَ ٨ًَُِه٤َا َو ُِٟحَشيُِن َرضَٔی اہللُ  َِٟحَش٩ُ َوا َحاَئ ا َٓ ٥َ َیِدُلُب  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ثَُرأ٪   ٌِ َي

 ٔ٤ِٟ ٔلَی ا ًَاَز إ َح٠َ٤َُه٤َا ث٥َُّ  َٓ ٣َُه  ٍَ لََکَ َل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َز٢ََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٤ََّا أ٣ََِواُل٥ُِٜ ٓٔیه٤َٔا  َٚ اہللُ إ٧ٔ ا٢َ َػَس َٗ ٔ ث٥َُّ  ٨ِبَر

ََٓح٠ِ٤َتُ  مٔی  ُت لََکَ ٌِ َل َٗ َّی  ٥ِ٠َ أَِػبٔرِ َحً َٓ ٤ٔیَؼِیه٤َٔا  َٗ ثَُرأ٪ فٔی  ٌِ ٥ِ ٓٔت٨َِْة َرأَیُِت َهَذی٩ِٔ َي ُٛ  ُه٤َاَوأَِوََلزُ

ھا  ےن رفناای ہک اکی دہعف روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب دبعازعلسی، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب ربدیة، ربری

 

عی

ہ ریض اہلل 

ہیلع فآہل فملس ہبطخ اراشد رفنا رےہ ےھت ہک نسح ف نیسح آےئ۔ دفونں ےن رسخ ڑپکے نہپ رےھک ےھت افر رگاےت رگاےت )وبہج 



 

 

اںیہن ااھٹ ایل افر رھپ دفابرہ ربنم رپ  نپچب( ےلچ آرےہ ےھت۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن دھکی رک ہبطخ رفک دای افر ارت رک

رشتفی الےئ افر رفناای اہمترے اوماؽ افر افالد ںیم ہنتف ےہ دوھکی! ںیم ےن اںیہن داھکی ہک اےنپ رکوتں ںیم رگےت ےلچ آرےہ ںیہ وت 

 ںیہن ااھٹ ایل۔ںیم ربص ہن رکاکس )ینعی ربھگاٹہ وہیئ ہک ںیہک رگ رک وچٹ ہن گل اجےئ( افر ںیم ےن ہبطخ وموقػ رک ےک ا

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب دبعازعلسی، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب ربدیة، ربریہ ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ رصتخم دانی بحتسم ےہ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 دانی بحتسم ےہہبطخ رصتخم 

     1417    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ ُزوا٪، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، حشين ب٩ واٗس، یحٌی ب٩ ً٘ی١، ًبساہلل ب٩ ابی اوفی :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َُزَِواَ٪  ٔ ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ُس ب٩ُِ  ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ا

٥َ یُِٜ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی أَِوفَی َي ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِی١ٕ  َ٘ َو َویُٔلی١ُ ًُ ِِ َِکَ َوي١ُُّٔ٘ ا٠َّٟ ثٔرُ اٟذِّ

َِٟحاَجةَ اٟؼَّ  َٟهُ ا ٔضَی  ِ٘ َی َٓ ٜٔئن  ٤ِِٟٔش ٍَ اِْلَِر٠َ٣َةٔ َوا َی ٣َ ِٔ ُٕ أَِ٪ ی٤َِ َ ُِٟدِلَبَة َوََل یَأ٧ِ ُ ا َرِّ َ٘  ََلَة َويُ

دمحم نب دبعازعلسی نب زغفاؿ، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، ییحی نب لیقع، دبعاہلل نب ایب افیف رفناےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

 اہلل اک ذرک زایدہ ایک رکےت افر الینعی وگتفگ مک رکےت۔ امنز یبمل زپےتھ افر ہبطخ رصتخم دےتی۔ زین ویباؤں افر  ںونیکں ےک ہیلع فآہل فملس

 اسھت اےتھٹ  ےتھٹی افر اؿ اک اکؾ رک دےنی ںیم وکیئ رشؾ وسحمس ںیہن رکےت ےھت۔

 ییحی نب لیقع، دبعاہلل نب ایب افیفدمحم نب دبعازعلسی نب زغفاؿ، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ربفز ہعمج ےنتک ےبطخ دےیئ اجںیئ؟

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ربفز ہعمج ےنتک ےبطخ دےیئ اجںیئ؟

     1418    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ارسائی١، س٤اک، جابزب٩ س٤زہ :  راوی

َِٟشُت ا٨َّٟٔيیَّ َػ  ا٢َ َجا َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک   َْ ی ث٨ََا رَشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٤َا أَِخبََر٧َا  َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

ةَ َرأَیُِتهُ َیِدُلُب إَٔلَّ  ُِٟدِلَبَة اِْلَٔخَ َیِدُلُب ا َٓ و٦ُ  ُ٘ ائ٤ّٔا َوَیِح٠ُٔص ث٥َُّ َي َٗ 

یلع نب رجح، ارسالیئ، امسک، اجربنب رمسہ، رفناےت ںیہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت راہ افر آپ یلص اہلل ہیلع 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ہبطخ دے رک ھٹیب اجےت افر دفابرہ فآہل فملس وک ہشیمہ ڑھکے وہ رک ہبطخ اراشد رفناےت وہےئ داھکی۔ آپ 

 ڑھکے وہ رک دفرسا ہبطخ اراشد رفناےت۔

 یلع نب رجح، ارسالیئ، امسک، اجربنب رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿدف وبطخں ےک درایمؿ ےنھٹیب

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 دف وبطخں ےک درایمؿ ےنھٹیب اک ایبؿ

     1419    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، َرشب٩ ٣ٔـ١، ًِیساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا َرِٔشُ ب٩ُِ ا َحسَّ

ٔؼ١ُ بَِی٨َُه٤َا بُٔح٠ُوٕض  ِٔ ائ٥ْٔ َوکَاَ٪ َي َٗ ُِٟدِلََِتئِن َوهَُو  ٥َ کَاَ٪ یَِدُلُب ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

د، رشبنب لضفم، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف اامسلیع نب دوعس

ےبطخ اراشد رفناےت افر دفونں ےبطخ ڑھکے وہ رک اراشد رفناےت۔ زین اؿ دفونں وبطخں ےک درایمؿ لصف رکےت۔ )ینعی ذرا دری وک 

 ( ےتھٹی

 دوعسد، رشبنب لضفم، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعاامسلیع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبطخں ےک درایمؿ اخومش انھٹیب

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 وبطخں ےک درایمؿ اخومش انھٹیب

     1420    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ بزیٍ، یزیسيٌىی اب٩ زریٍ، ارسائی١، س٤اک، جابزب٩ س٤زہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس َي ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٔس٤َاْک  ا٢َ َحسَّ َٗ ائٔی١ُ  إرِٔسَ

 ُ ائ٤ّٔا ث َٗ ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ یَِدُلُب یَِو٦َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  و٦ُ َجابٔز ُ٘ َسّة ََل یََتک٥َُّ٠َ ث٥َُّ َي ٌِ ٔ ُس ٗ ٌُ ِ٘ ٥َّ َي

 ٩ِ٤َ َٓ ی  َیِدُلُب ُخِلَبّة أَُِخَ َذَب َٓ َٛ ِس  َ٘ َٓ أًّسا  َٗ ٥َ کَاَ٪ یَِدُلُب  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ث٥َُِٜ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  َحسَّ

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدیینعی انب زرعی، ارسالیئ، امسک، اجربنب رمسہ، رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفناےت وہےئ داھکی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ رک ہبطخ اراشد رفناےت رھپ ھٹیب اجےت افر  فملس وک ربفز ہعمج ہبطخ اراشد



 

 

اخومش رےتہ۔ اس ےک دعب دفابرہ ڑھکے وہےت افر دفرسا ہبطخ اراشد رفناےت ارگ وکیئ صخش مت ےس ہی ہہک دے ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ ابدناتھ ےہ۔ فآہل فملس ھٹیب رک ہبطخ اراشد رفناےت ےھت وت فہ

 دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدیینعی انب زرعی، ارسالیئ، امسک، اجربنب رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلج اک ذرک رکاندفرسے ہبطخ ںیم رقات رکان افر اہلل زع 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 دفرسے ہبطخ ںیم رقات رکان افر اہلل زع فلج اک ذرک رکان

     1421    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، س٤اک، جابزب٩ س٤زہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َّی اہللُأَِخبََر٧َا  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٠َِیهٔ ٩ًَِ  ًَ  

زَّ َوَج١َّ َوکَا٧َِت  ًَ أُ آیَإت َویَِذَُکُ اہللَ  و٦ُ َوَيِِقَ ُ٘ ائ٤ّٔا ث٥َُّ یَِح٠ُٔص ث٥َُّ َي َٗ ٥َ َیِدُلُب  ِؼّساَوَس٠َّ َٗ ِؼّسا َوَػََلتُهُ  َٗ  ُخِلَُِتهُ 

رمعفنب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، امسک، اجربنب رمسہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ رک 

آہل فملس رقاؿ اپک یک ہبطخ اراشد رفناےت ےھت۔ رھپ ھچک دری رشتفی رےتھک افر دفابرہ ڑھکے وہےت اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع ف

 دنچ آایت یک التفت رفناےت افر اہلل لج الجہل اک ذرک رفناےت۔ العفہ ازںی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہبطخ افر امنز دفونں وتمطس

 (وہےت۔ )ینعی ہن تہب وھچےٹ افر ہن تہب وطلی

 رمعفنب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، امسک، اجربنب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ربنم ےس ےچین ارت رک ڑھکا وہان ای یسک ےس وگتفگ رکان

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ربنم ےس ےچین ارت رک ڑھکا وہان ای یسک ےس وگتفگ رکان

     1422    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ ٣ی٤و٪، َفیابی، جزیز ب٩ حاز٦، ثابت ا٨ِٟانی، ا٧ص :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ یَابٔیُّ  ِٟرٔفِ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ُس ب٩ُِ  ا٢َ کَاَ٪ ثَابٕٔت  أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٨َُِِٟانٔیِّ  ا

و٦ُ  ُ٘ َی َٓ ُیک٤ُِّ٠َُه  َٓ َٟهُ اٟزَُّج١ُ  زُٔق  ٌِ َی َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ٩ًَِ ا ٥َ ی٨َِز٢ُٔ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ُه ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ٣َ

سَّ  َ٘ ٔضَی َحاَجَتُه ث٥َُّ یََت ِ٘ َّی َي ِّیَحً ُیَؼل َٓ ُه  ٔلَی ٣َُؼَلَّ  ٦ُ إ

دمحم نب یلع نب ومیمؿ، رفاییب، رجری نب احزؾ، باتب اانبلین، اسن رفناےت ںیہ ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ےس ےچین 

فآہل فملس آےگ ڑبےتھ  رشتفی الےت وت وج یھب اسےنم آاجات اس ےس وگتفگ رفناےت۔ بج فہ اینپ ابت وپری رک اتیل بت یبن یلص اہلل ہیلع

 افر امنز زپاھےت۔

 دمحم نب یلع نب ومیمؿ، رفاییب، رجری نب احزؾ، باتب اانبلین، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ہعمج یک راعکت

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج یک راعکت

     1423    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ححز، رشیَ، زبیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َِٟیلَی  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ُزبَِیٕس   َْ ی ث٨ََا رَشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َتأ٪ ٤ًَُزُ  أَِخبََر٧َا  ٌَ ِٛ ةٔ َر ٌَ ُِٟح٤ُ َػََلةُ ا

ًَلَی  َِرٕ  َٗ َُيِرُ  َتأ٪ َت٤َا٦ْ  ٌَ ِٛ رَفٔ َر َتأ٪ َوَػََلةُ اٟشَّ ٌَ ِٛ َتأ٪ َوَػََلةُ اِْلَِؿَهی َر ٌَ ِٛ ِْٔٔطٔ َر ِٟ َّی اہللُ َوَػََلةُ ا ٕس َػل َٟٔشأ٪ ٣َُح٤َّ

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ ٍِ ٩ِ٣ٔ ٤ًَُزَ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ٥َِٟ َيِش٤َ َِٟیلَی   ب٩ُِ أَبٔی 

 یلع نب رجح، رشکی، زدیب، دبعارلنمح نب ایب ،یلی ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفناای امنز ہعمج دیعارطفل دیعایحضل افر رفس

اناؾ اسنیئ ےتہک ںیہ ہک دبعارلنح نب ایب ،یلی ےن یک امنز دف دف راعکت ںیہ افر ہی )دفںیمہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ولعمؾ وہیئ۔( 

 رمع ریض اہلل ےس وکیئ دحثی ںیہن ینس۔

 یلع نب رجح، رشکی، زدیب، دبعارلنمح نب ایب ،یلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہ انموقفؿ زپانھامنز ہعمج ںیم وس رہ ہعمج افر وس

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ںیم وس رہ ہعمج افر وسرہ انموقفؿ زپانھ

     1424    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی ػ٨ٌانی، خاٟسب٩ حارث، طٌبہ، ٣دو٢، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ أَِخ أَِخبََر٧َا  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ انٔیُّ  ٌَ ٨ِ ًِلَی اٟؼَّ َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ  ٢ْ بََرنٔی ٣َُدوَّ

َّی  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َِٟبٔليَن  ُت ٣ُِش٤ّٔ٠ا ا ٌِ ةٔ َس٤ٔ ٌَ ِٟح٤ُُ أُ یَِو٦َ ا ٥َ کَاَ٪ َيِِقَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 َ٨٤ُِٟ ٔة َوا ٌَ ُِٟح٤ُ ٔة َُٔشوَرةٔ ا ٌَ ُِٟح٤ُ ًَلَی اِْلِٔنَشأ٪ َوفٔی َػََلةٔ ا ِبٔح ا٥ٟ َت٨ِزٔی١ُ َو َه١ِ أَتَی   آٔ٘ٔيَن فٔی َػََلةٔ اٟؼُّ



 

 

، دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب دبعاالیلع اعنصین، اخدلنب احرث، ہبعش، وخمؽ، دیعس نب ریبج

ہعمج ےک دؿ رجف یک امنز ںیم وسرہ امل دجسہ افر وسرہ درہ یک التفت رفناےت رھپ ہعمج یک امنز ںیم وسرہ ہعمج افر انموقفؿ یک التفت 

 رفناےت۔

  نب ریبج، دبعاہلل انب ابعسدمحم نب دبعاالیلع اعنصین، اخدلنب احرث، ہبعش، وخمؽ، دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ہعمج ںیم وسرہ االیلع افر وسرہ اغہیش یک التفت رکےن اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 التفت رکےن اک ایبؿ امنز ہعمج ںیم وسرہ االیلع افر وسرہ اغہیش یک

     1425    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، ٣ٌبسب٩ خاٟس، زیسب٩ ً٘بة، س٤زہ :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َس٤َُزَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ًُ َبُس ب٩ُِ َخأٟٕس  ٌِ ٣َ

 ًِ َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ةٔ ََٔشبِّ ٌَ ِٟح٤ُُ أُ فٔی َػََلةٔ ا ٥َ َيِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أطَیةٔ َٗ َِ ِٟ  لَی َو َه١ِ أََتاَک َحٔسیُث ا

، رمسہ، رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل امنز ہعمج ںیم وسرہ االیلع افر وسرہ اغہیش دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش

 

ی ة
، دبعمنب اخدل، زدینب عم

 یک التفت رفناای رکےت ےھت

، رمسہ :  رافی

 

ی ة
 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دبعمنب اخدل، زدینب عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امعنؿ نب ریشب ےس ہعمج ںیم رقآت ےس قلعتم فلتخم ااحدثی



 

 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امعنؿ نب ریشب ےس ہعمج ںیم رقآت ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     1426    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل، ؿحاک ب٩ ٗیص، ےن ن٤ٌا٪ ب٩ َظيرٗتیبہ، ٣اَٟ، ؿ٤زة ب٩ سٌیس،  :  راوی

اَک بِ  حَّ َـّ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ اٟ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َؿ٤َِزَة ب٩ِٔ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٤َاَ٪ ب٩َِ أَِخبََر٧َا  ٌِ ِیٕص َسأ٢ََ ا٨ُّٟ َٗ  ٩َ

َّی ا ٕ ٣َاَذا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ ه١َِ أََتاَک ََٔظير أ ا٢َ کَاَ٪ َيِِقَ َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ٔ ُسوَرة ًَلَی إٔثِز ةٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ ُ یَِو٦َ ا أ ٥َ َيِِقَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

أطَیةٔ  َِ ِٟ  َحٔسیُث ا

 ہیلع فآہل ہبیتق، ناکل، رمضة نب دیعس، دیبع اہلل نب دبع اہلل، احضک نب سیق، ےن امعنؿ نب ریشب ےس درایتف ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 فملس ہعمج یک امنز ںیم وسرہ ہعمج ےک دعب وکؿ یس وسرت یک التفت رفناای رکےت ےھت؟ )امعنؿ نب ریشب ےن( اہک وسرہ اغہیش۔

 ہبیتق، ناکل، رمضة نب دیعس، دیبعاہلل نب دبعاہلل، احضک نب سیق، ےن امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امعنؿ نب ریشب ےس ہعمج ںیم رقآت ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     1427    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 خاٟس، طٌبہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ترش، حِیب ب٩ سا٥ٟ، ن٤ٌا٪ ب٩ َظير٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی،  :  راوی

 ِٟ ٔس ب٩ِٔ ا َبَة أَ٪َّ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ُت أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ِ٤َُترٔشٔ أَِخبَرَُه 

 ٩ًَِ ُث  ٔ یَُحسِّ ُ ف أ ٥َ َيِِقَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ ََٔظير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ِح َحِٔیٔب ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  ةٔ ََٔشبِّ ٌَ ِٟح٤ُُ ی ا



 

 

 َٓ ُة  ٌَ ِٟح٤ُُ ٌٔیُس َوا ِٟ ٍَ ا أطَیةٔ َوُرب٤ََّا اِجَت٤َ َِ ِٟ ًِلَی َو َه١ِ أََتاَک َحٔسیُث ا َ ََ اِْل ااِس٥َ َربِّ ٌّ أُ بٔه٤َٔا ٓٔیه٤َٔا َج٤ٔی  َیِِقَ

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، بیبح نب اسمل، امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

دؿ یہ دیع یھب وہ اجیت وت دفونں  ہیلع فآہل فملس ےک ہعمج ےک دؿ وسرہ االیلع افر وسرہ اغہیش التفت ایک رکےت ےھت افر ارگ یھبک ہعمج ےک

 ںیم یہی وسرںیت التفت رفناےت۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، بیبح نب اسمل، امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی رتعک اپیل اس اک ہعمج ادا وہایگ سج ےن ہعمج یک

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن ہعمج یک اکی رتعک اپیل اس اک ہعمج ادا وہایگ

     1428    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ و ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس َُٟه  ُى  ِٔ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوا٠َّٟ َّی اہللُ ُٗتَِیَبُة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزَة 

ِس أَِزَرَک  َ٘ َٓ ّة  ٌَ ِٛ ةٔ َر ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا َٗ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

ف دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج ہبیتق 

 (صخش وک ہعمج یک اکی رتعک لم یئگ اس ےن ہعمج اپ ایل )ینعی ارگ دفرسی رتعک ںیم یھب اشلم وہ وت اس اک ہعمج ادا وہایگ۔

 وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعہبیتق ف دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دعبہعمج دجسم ںیم ینتک ںیتنس ادا رکے

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 دعبہعمج دجسم ںیم ینتک ںیتنس ادا رکے

     1429    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، سہی١، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ ُسَهِی١ٕ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ اہللُ 

ا ٌّ ََ َسَها أَِر ٌِ ََ ٠ُِیَؼ١ِّ  َٓ َة  ٌَ ُِٟح٤ُ ٥ِ ا ُٛ َّی أََحُس  إَٔذا َػل

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای بج مت ںیم 

 ےک دعب اچر راعکت ادا رکے۔ےس وکیئ ہعمج زپھ ےکچ وت اےس اچےیہ اس 

 اقحس نب اربامیہ، رجری، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ اک دعب ہعمج امنز ادا رکان

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اناؾ اک دعب ہعمج امنز ادا رکان

     1430    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ٥َ ک ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّی أَِخبََر٧َا  ةٔ َحً ٌَ ُِٟح٤ُ َس ا ٌِ ََ ِّی  اَ٪ ََل ُيَؼل



 

 

َتئِن  ٌَ ِٛ َِّی َر ُیَؼل َٓ  َٖ  َی٨ََِرٔ

ےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج یک امنز ےک دعب وکیئ امنز ںیہن ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفنا

 زپےتھ ےھت۔ نکیل رھگ فاسپ اج رک دف رںیتعک ادا ایک رکےت ےھت۔

 ہبیتق، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اناؾ اک دعب ہعمج امنز ادا رکان

     1431    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َسا٥ٕٟٔ 

َتئِن فٔی بَیِ  ٌَ ِٛ ةٔ َر ٌَ ُِٟح٤ُ َس ا ٌِ ََ ِّی  ٥َ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   تٔهٔ َػل

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج

 یک امنز ےک دعب وکیئ امنز ںیہن زپےتھ ےھت۔ نکیل رھگ فاسپ اج رک دف رںیتعک ادا ایک رکےت ےھت

 دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنعاقحس نب اربامیہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دعب دف وطلی راعکت ادا رکان



 

 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دعب دف وطلی راعکت ادا رکان

     1432    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساہلل، یزیس، اب٩ ہارو٪، طٌبہ، ایوب، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ٧َا ٩ًَِ أَیُّوَب  َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس َوهَُو اب٩ُِ َهاُروَ٪  ًَِبٔس اہللٔ  ِبَسةُ ب٩ُِ  ًَ ٍٕ أَِخبََر٧َا  ٔ ِّی ٓ َُّه کَاَ٪ ُيَؼل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ

٠ُهُ  ٌَ ِٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َتئِن یُٔلی١ُ ٓٔیه٤َٔا َوَي ٌَ ِٛ ةٔ َر ٌَ ُِٟح٤ُ َس ا ٌِ ََ 

 یک امنز ےک دعب دف وطلی راعکت دبعة نب دبع اہلل، سیدی، انب اہرفؿ، ہبعش، اویب، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رمفی ےہ ہک فہ ہعمج

ی ہ )دفوطلی راعکت( ادا رفناای رکےت ےھت۔

 

 زپےتھ افر رفناےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ت عی

 دبعة نب دبعاہلل، سیدی، انب اہرفؿ، ہبعش، اویب، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1433    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ، بَک يٌىی اب٩ ٣رض، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

 ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟهاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ىٔی اب٩َِ ٣ُرَضَ  ٌِ ث٨ََا بََِکْ َي ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

 َٓ وَر  ا٢َ أََتِیُت اٟلُّ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَبٔی هَُزیَِزَة  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ثُُه  َُِت أ٧ََا َوهَُو یَِو٣ّا أَُحسِّ َٜ ٤َ َٓ ّبا  ٌِ َٛ َوَجِسُت ث٥ََّ 



 

 

ِت  ٌَ ٕ ك٠ََ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َخيِرُ یَِو٦ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٟهُ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٔ ِوَراة ٩ًَِ اٟتَّ ثُىٔی  ةٔ ٓٔیهٔ ٓٔیهٔ ا َویَُحسِّ ٌَ ُِٟح٤ُ ٤ُِص یَِو٦ُ ا ٟظَّ

ًَلَی اِْلَِرٔق ٩ِ٣ٔ َزابَّ  ًَُة ٣َا  ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ ُٗبَٔف َوٓٔیهٔ  ٠َِیهٔ َوٓٔیهٔ  ًَ َٙ آَز٦ُ َوٓٔیهٔ أُهِبَٔم َوٓٔیهٔ تٔیَب  ٔ ِؼبُٔح یَِو٦َ ُخ٠ َُ ٕة إَٔلَّ َوهَٔی 

ا ٩ِ٣ٔ اٟ ّ٘ َٔ ٤ُِص َط ٍَ اٟظَّ َّی َتِل٠ُ ٔة ٣ُٔؼیَدّة َحً ٌَ ُِٟح٤ُ ٔ ا ََلة َُٓها ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوهَُو فٔی اٟؼَّ ٔ ْة ََل يَُؼاز ًَ ٔة إَٔلَّ اب٩َِ آَز٦َ َوٓٔیهٔ َسا ًَ ا شَّ

 ٔ ٠ُِت ب١َِ هَٔی ف ُ٘ َٓ ََ یَِو٦ْ فٔی ک١ُِّ َس٨َٕة  ٔ ْب َذٟ ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِلاُه إٔیَّاُه  وِ َيِشأ٢َُ اہلَل ٓٔیَها َطِیّئا إَٔلَّ أَ ْب اٟتَّ ٌِ َٛ أَ  َِقَ َٓ ٕة  ٌَ َراَة ث٥َُّ ی ک١ُِّ ُج٤ُ

 ٔ َة ب٩َِ أَب َََِرَ ٠َ٘ٔیُت  َٓ ِجُت  َِخَ َٓ ٕة  ٌَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ هَُو فٔی ک١ُِّ ُج٤ُ ًَ َّی اہللُ  َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػَس ا٢َ ٩ِ٣ٔ َٗ َ٘ َٓ ارٔیَّ  َٔ ِِٟٔ َة ا َََِرَ ی 

 ٔ ِب١ٔ أَِ٪ َتأِت َٗ  ٩ِ٣ٔ ََ َٟ٘ٔیُت ِو  َٟ ا٢َ  َٗ ورٔ  ٠ُُِٗت ٩ِ٣ٔ اٟلُّ َّی اہللُ أَی٩َِ ٔجئَِت  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ َٗ َٟهُ َو٥َٟٔ  ٠ُُِٗت  ٥َِٟ َتأِتٔهٔ  َیهُ 

ا٦ٔ َو٣َِشحٔٔسی َو٣َِش  َِْٟحَ ٤َِِٟشحٔٔس ا ٔلَی ثَََلثَٔة ٣ََشأجَس ا ٤َِٟٔلیُّ إَٔلَّ إ ١ُ٤َ ا ٌِ َُ و٢ُ ََل  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ٠َ٘ٔیُت ًَ َٓ سٔٔض  ِ٘ ٤َِٟ حٔٔس بَِیٔت ا

ِبَس  َُِت أ٧ََا َوهَُو یَِو٣ّا أُحَ  ًَ َٜ ٤َ َٓ ّبا  ٌِ َٛ ٠َ٘ٔیُت  َٓ ورٔ  ٔلَی اٟلُّ ِجُت إ َِٟو َرأَیَِتىٔی ََخَ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٕ َّی اہللٔ ب٩َِ َسََل٦ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ثُهُ  سِّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ َٟهُ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٔ ِوَراة ٩ًَِ اٟتَّ ثُىٔی  ٥َ َویَُحسِّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ٤ُِص  اہللُ  ِت ٓٔیهٔ اٟظَّ ٌَ ٕ ك٠ََ ٥َ َخيِرُ یَِو٦ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

 ًَ ُة ٣َا  ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ ُٗبَٔف َوٓٔیهٔ  ٠ًََِیهٔ َوٓٔیهٔ  َٙ آَز٦ُ َوٓٔیهٔ أُهِبَٔم َوٓٔیهٔ تٔیَب  ٔ ةٔ ٓٔیهٔ ُخ٠ ٌَ ُِٟح٤ُ لَی اِْلَِرٔق ٩ِ٣ٔ َزابَّٕة إَٔلَّ َیِو٦ُ ا

َُِؼبُٔح یَوِ  ُٓهَ َوهَٔی  ٔ ْة ََل يَُؼاز ًَ ًَةٔ إَٔلَّ اب٩َِ آَز٦َ َوٓٔیهٔ َسا ا ا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ّ٘ َٔ ٤ُِص َط ٍَ اٟظَّ َّی َتِل٠ُ ٔة ٣ُٔؼیَدّة َحً ٌَ ُِٟح٤ُ ِبْس ٦َ ا ًَ ا 

ََ یَِو٦ْ فٔی ک١ُِّ َس٨َ  ٔ ْب ذَٟ ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ًَِلاُه إٔیَّاُه  ٔ َيِشأ٢َُ اہلَل َطِیّئا إَٔلَّ أَ ََلة َذَب ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوهَُو فٔی اٟؼَّ َٛ  ٕ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسََل٦ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕة 

 َٓ ٕة  ٌَ ٥َ هَُو فٔی ک١ُِّ ُج٤ُ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػَس َ٘ َٓ ْب  ٌِ َٛ  َ أ ٠ُُِٗت ث٥َُّ رَقَ ْب  ٌِ ِّی َٛ ٔن ْب إ ٌِ َٛ  َٚ ًَِبُس اہللٔ َػَس ا٢َ  َ٘

٠ُِت َیا  ُ٘ َٓ َة  ًَ ا ََ اٟشَّ ٥ُ٠ًَِ ت٠ِٔ َ ٠ُِت َْل ُ٘ َٓ ٤ُِص  ِٔیَب اٟظَّ ََ ِب١َ أَِ٪  َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ٕة ٩ِ٣ٔ یَِو٦ ًَ ا٢َ هَٔی آَٔخُ َسا َٗ ثِىٔی بَٔها  أَخٔی َحسِّ

ََل  َُٓها ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوهَُو فٔی اٟؼَّ ٔ و٢ُ ََل ُيَؼاز ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ َِٟیَص  ََ أَ َِٟیَشِت ت٠ِٔ ٔ َو َة  ة ًَ ا اٟشَّ

َّی َوَج٠ََص ی٨ََِتٔوزُ  و٢ُ ٩ِ٣َ َػل ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ َِٟیَص  ا٢َ أَ َٗ ٥ِ یَز٢َِ فٔی َػََلتٔهٔ َػََلْة  َٟ ََلَة   اٟؼَّ

َذ  َٛ ُهَو  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت بَلَی  ًَّٟٔی تََُلٗٔیَها  ََلةُ ا َّی َتأِتَٔیُه اٟؼَّ ََ َحً ٔ ٟ 

 ہبیتق، رکب ینعی انب رضم، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک بج ںیم وکہ وطر رپ

ایگ وت ریمی الماقت بعک نب اةحر ےس وہیئگ۔ مہ دفونں اکی دؿ اےھٹک رےہ۔ ںیم اںیہن روسؽ رکمی یک ااحدثی انسات افر فہ ےھجم 

 ااحدثی ایبؿ رکےت رےہ۔ رھپ ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ولطع آاتفب وہےن وترات یک

فاےل دونں ںیم بس ےس ااھچ دؿ ہعمج اک ےہ۔ ایس دؿ آدؾ یک دیپاشئ وہیئ ایس دؿ )آدؾ( تنج ےس اکنےل ےئگ ایس دؿ اؿ یک وتہب 



 

 

فر یہی دؿ رفز ایقتم وہاگ۔ وکیئ اجونر ااسی ںیہن وج ہعمج ےک دؿ وسرج ولطع وہےن کت وبقؽ وہیئ ایس دؿ اؿ یک فافت وہیئ ا

ایقتم ےک وخػ یک فہج ےس اکؿ ہن اگلےئ رےہ۔ ایس دؿ اکی ڑھگی ایسی یھب ےہ ہک ارگ وکیئ املسمؿ اس ڑھگی امنز زپےنھ ےک دعب 

زیچ اطع رفناےت ںیہ۔ بعک ےنہک ےگل ااسی دؿ وت اسؽ ںیم  رب ذفاالجلؽ فاال رکاؾ ےس ھچک بلط رکات ےہ وت رب دقفس اےس رضفر فہ

اکی رمہبت آات ےہ۔ ںیم ےن اہک ںیہن! رہ ہعمج وک ایسی استع آیت ےہ۔ نان ہچ بعک ےن وترات زپیھ افر رفناای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ایب رصبہ افغری ےس الماقت وہیئ۔ اوہنں ےن فآہل فملس ےن چس رفناای ہی استع رہ ہعمج وک آیت ےہ۔ رھپ ںیم فاہں ےس الچ وت رصبہ نب

درایتف ایک ہک )اوبرہریہ( اہکں ےس آرےہ وہ؟ ںیم ےن اہک وکہ وطر ےس۔ رفناای ارگ ریمی الماقت آپ ےس فاہں اجےن ےس ےلہپ 

 رفناےت وہےئ انس ہک وہاجیت وت آپ رہسگ فاہں ہن اجےت۔ ںیم ےن وپاھچ ویکں؟ ےنہک ےگل ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

نیت دجسمفں ےک العفہ یسک زایرت ےئلیک رفس ہن ایک اجےئ۔ دجسم رحاؾ دجسم وبنی افر دجسم تیب ادقملس۔ رھپ اس ےک دعب ریمی الماقت 

ےک  دبعاہلل نب السؾ ےس وہیئ وت ںیم ےن اؿ ےس اہک ںیم آج وکہ وطر رپ ایگ اھت فاہں ریمی بعک ےس الماقت وہیئ ںیم ےن اکی دؿ اؿ

اسھت سگارہ ںیم اؿ ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ااحدثی ایبؿ رکات اھت افر فہ وترات یک رفاایت ایبؿ رکےت رےہ۔ ںیم ےن 

اںیہن اتبای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وسرج ولطع وہےن فاےل دونں ںیم بس ےس رتہب دؿ ہعمج اک ےہ ایس دؿ آدؾ یک 

یس دؿ فہ تنج ےس اکنےل ےئگ ایس دؿ اؿ یک وتہب وک اہلل لج الجہل ےن رشػ وبقتیل اشخب۔ ایس دؿ اؿ یک فافت وہیئ دیپاشئ وہیئ ا

افر ایقتم یھب ہعمج یہ ےک دؿ اقمئ وہیگ افر ااسنؿ ےک العفہ وکیئ اجونر ااسی ںیہن ےہ وج ہعمج ےک دؿ آاتفب ولطع وہےن کت ایقتم 

رےہ۔ )افر ںیم ےن ہی یھب اہک ہک( اس ںیم اکی ڑھگی ایسی یھب آیت ےہ ہک ارگ وکیئ املسمؿ  ےک ڈر یک فہج ےس ایس رطػ وتمہج ہن

صخش اس ںیم امنز ادا رکے افر اہلل لج الجہل ےس وکیئ زیچ بلط رکے وت اہلل اعتیل اےس رضفر فہ زیچ اطع رکےت ںیہ ۔ بعک ےنہک ےگل 

 السؾ ےنہک ےگل بعک وھجٹ وبےتل ںیہ ۔ ںیم ےن اہک اس ےک دعب بعک فہ دؿ وت اسؽ رھب ںیم رصػ اکی رمہبت آات ےہ۔ دبعاہلل نب

ےن )وترتی وک( زپھ رک داھکی وت اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس اہک ےہ انیقی ایسی ڑھگی رہ ہعمج وک آیت ےہ۔ اس رپ 

اہک ریمے اھبیئ رھپ ےھجم آاگہ رکف۔ اوہنں ےن اہک دبعاہلل رفناےن ےگل۔ بعک ےن چس اہک افر ےھجم اس استع اک ملع ےہ۔ ںیم ےن 

رغفب آاتفب ےس ےلہپ ہعمج یک آرخی ڑھگی ےہ۔ ںیم ےن اہک ایک آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفناؿ ںیہن انس ہک وج 

ایک مت ےن ہی رفناؿ ںیہن انس ہک یبن یلص صخش اس استع وک امنز ںیم اپےئ۔ نکیل اس فتق وت امنز یہ ادا ںیہن یک اجیتکس۔ اوہنں ےن اہک 

۔ ںیم اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج صخش ےن اکی امنز ادا یک افر دفرسی امنز ےک ااظتنر ںیم اھٹیب راہ وت وگای فہ احتل امنز ںیم یہ ےہ

 ےن اہک ویکں ںیہن ۔ اہک وت رھپ ہی یھب ایس رطح ےہ۔

 اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعہبیتق، رکب ینعی انب رضم، انب  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1434    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ ًبساہلل، اح٤سب٩ ح٨ب١، ابزاہی٥ ب٩ خاٟس، رباح، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ُس ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  ٩ًَِ ب٩ُِ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٩ًَِ َربَإح  َخأٟٕس 

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٌٔیْس  ثَىٔی َس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبْس اٟزُّهِزٔیِّ  ًَ َها  ُ٘ ٔ ّة ََل یَُوآ ًَ ةٔ َسا ٌَ ُِٟح٤ُ  فٔی ا

ًَِلاُه إٔیَّاهُ ٣ُِش٥ْٔ٠ َيِشأ٢َُ اہللَ ٓٔیَها َطِیّئا   إَٔلَّ أَ

 دمحم نب ییحی نب دبع اہلل، ادمحنب لبنح، اربامیہ نب اخدل، رابح، رمعم، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

)اجزئ( زیچ یک بلط رکات اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہعمج ےک دؿ اکی ااسی فتق یھب ےہ ارگ وکیئ املسمؿ اس فتق اہلل اعتیل ےس یسک 

 ےہ وت اہلل اعتیل اےس فہ زیچ الزنا اطع رکات ےہ۔

 دمحم نب ییحی نب دبعاہلل، ادمحنب لبنح، اربامیہ نب اخدل، رابح، رمعم، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1435    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ زرارة، اس٤اًی١، ایوب، ٣ح٤س، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  ًَ ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  إِٔس٤َ

زَّ َوَج١َّ َطیِ  ًَ ِّی َيِشأ٢َُ اہلَل  ائ٥ْٔ ُيَؼل َٗ ًَِبْس ٣ُِش٥ْٔ٠  َها  ُ٘ ٔ ًَّة ََل یَُوآ ٔة َسا ٌَ ُِٟح٤ُ ٥َ إٔ٪َّ فٔی ا ًِ َوَس٠َّ ٠ِّ٠َُها ّئا إَٔلَّ أَ َ٘ ٨َ٠ُِٗا ُي َلاُه إٔیَّاُه 

 ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ َُيَِر َربَإح  َِٟحٔسیٔث  َث بَٔهَذا ا ٥ُ٠َ أََحّسا َحسَّ ٌِ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََل َن ا٢َ أَبُو  َٗ ُسَها  اٟزُّهِزٔیِّ إَٔلَّ أَیُّوَب ب٩َِ ُسَویِسٕ یُزَهِّ

٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  َث بٔهٔ  َُّه َحسَّ إ٧ٔ َِٟحٔسیٔث  َٓ ٌٔیٕس َوأَبٔی َس٤َ٠ََة َوأَیُّوُب ب٩ُِ ُسَویِٕس ٣َتِرُوُک ا  ٩ًَِ َس

یسی رمعفنب زرارة، اامسلیع، اویب، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک اوباقمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہعمج ےک دؿ اکی ا

اپےل افر رھپ اس ںیم اہلل لج الجہل ےس وکیئ زیچ بلط رکے وت اہلل اعتیل استع ےہ ہک ارگ وکیئ املسمؿ دفراؿ امنز اس استع وک 

اےس رضفر فہ زیچ اطع رفناےت ںیہ۔ مہ ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک ہی استع دنچ ڑھگی ےئلیک ےہ )ینعی رصتخم 

 (ےہ

 ہنع رمعفنب زرارة، اامسلیع، اویب، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 ربفز ہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ربفز ہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1436    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساہلل ب٩ ازریص، اب٩ جزیخ، اب٩ ابو٤ًار، ًبساہلل ب٩ بابیہ، يٌلی ب٩ ا٣یہ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ  ٩ًَِ إر  َّ٤ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ُجَزیِٕخ 



 

 

وا ٩ِ٣ٔ ا َُرُ ِ٘ ََ ٠َِی٥ُِٜ ُج٨َاْح أَِ٪  ًَ َِٟیَص  أب  َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ َة  لَی ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ٩ًَِ َي ت٥ُِٜ٨َٔ بَابَِیهٔ  ِٔ ُت٥ِ أَِ٪ َي ِٔ ََلةٔ إِٔ٪ خٔ ٟؼَّ

ِس أ٣َٔ  َ٘ َٓ وا  رَفُ َٛ َّٟٔذی٩َ  ًَ ا َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ َشأ َٓ ًَحِٔبَت ٨ِ٣ُٔه  ا  ًَحِٔبُت ٤٣َّٔ ٨ًَُِه  ا٢َ ٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ ٠َِیهٔ ٩َ ا٨َّٟاُض 

َتهُ  َٗ َب٠ُوا َػَس ِٗ ا َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ َٚ اہللُ بَٔها  َؼسَّ ََ ْة  َٗ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ  ٥َ  َوَس٠َّ

نب ادرسی، انب رججی، انب اوبامعر، دبعاہلل نب ابہیب، یلعی نب اہیم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رمع نب اطخب ریض ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل 

وہاگ۔ اہلل ہنع ےس اہک ہک اراشد رابین ےہ ارگ مت ولوگں وک رطخہ وہ ہک اکرف ںیہمت رپاشیؿ رکںی ےگ وت ںیہمت امنز مک رکےن رپ وکیئ انگہ ہن 

بیصن وہایگ ےہ۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ےھجم یھب یلہپ دہعف ہی ابت نس رک ایس رطح ریحت  نکیل اب وت مہ ولوگں وک انم

وہیئ یھت سج رطح ںیہمت وہیئ ےہ۔ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ایک ایگ اکی دص ہ ےہ ذہلا اےس وبقؽ رکف۔رفناای ہی اہلل اعتیل یک رطػ ےس مت ولوگں وک اطع 

 اقحس نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، انب رججی، انب اوبامعر، دبعاہلل نب ابہیب، یلعی نب اہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1437    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ًبساہلل ب٩ ابوبَک، ًبساٟزح٩٤، ا٣یہ ب٩ ًبساہلل ب٩ خاٟس ےن ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ُٗتَِیَبُة  َة بِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أ٣َُیَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َٗ  ٩ٔ

ٖٔ فٔی ا َِٟدِو َِٟحرَضٔ َوَػََلَة ا َّا ٧َحُٔس َػََلَة ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز إ٧ٔ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َُّه  ا٢َ َخأٟٕس أ٧َ َ٘ َٓ آٔ٪  ُِِٟقِ رَفٔ فٔی ا آٔ٪ َوََل ٧َحُٔس َػََلَة اٟشَّ ُِِٟقِ

٥َ َو  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّسا َػل َِٟی٨َا ٣َُح٤َّ ٔ َث إ ٌَ ََ َّ َوَج١َّ  ًَز ُه اب٩ُِ ٤ًََُز یَا اب٩َِ أَخٔی إٔ٪َّ اہلَل  ٤َا َرأَی٨َِا َٟ َٛ  ١ُ ٌَ ِٔ ٤ََّا َن ٥ُ٠َ َطِیّئا َوإ٧ٔ ٌِ ََل َن



 

 

ّس  ١ُ ٣َُح٤َّ ٌَ ِٔ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا َػل

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، دبعاہلل نب اوبرکب، دبعارلنمح، اہیم نب دبعاہلل نب اخدل ےن دبعاہلل نب رمع ےس اہک ہک مہ رضح افر وخػ یک 

ریض اہلل ہنع ےن اہک۔ اے ےجیتھب! اہلل اعتیل امنز ےک قلعتم ذرک وت رقآؿ ںیم اپےت ںیہ نکیل رفس یک امنز اک ذرک ںیہن اتلم۔ دبعاہلل نب رمع 

ےن سج فتق یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امہری رطػ وبعمث ایک اس فتق مہ ھچک ںیہن اجےتن ےھت۔ ذہلا مہ ولگ ہنیعب ایس رطح 

ز یہ زپیھ ایس فہج ےس مہ رکےت سج رطح ںیمہ مکح رفناای رکےت ےھت افر ینب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہشیمہ احتل رفس ںیم رصق امن

 یھب رصق یہ زپےتھ ںیہ ۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، دبعاہلل نب اوبرکب، دبعارلنمح، اہیم نب دبعاہلل نب اخدل ےن دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس ہقلعتم ااحدثی امنز رصق :   ابب

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1438    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ہظی٥، ٨٣ؼورب٩ زاذا٪، اب٩ سيری٩، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َزاذَاَ٪  ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ 

َتئِن  ٌَ ِٛ ِّی َر ٤َٟٔيَن ُيَؼل ا ٌَ ِٟ ُٖ إَٔلَّ َربَّ ا ٤َِٟٔسی٨َٔة ََل َیَدا ٔلَی ا ََّٜة إ َد ٩ِ٣ٔ ٣َ ٥َ ََخَ  َوَس٠َّ

ےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ےس دمہنی ہبیتق، میشہ، وصنمرنب زاذاؿ، انب ریسنی، دبعاہلل انب ابعس رفنا

ےس ونمرہ اجےن ےئلیک ےلکن افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہلل رب ااعلنیمل ےک العفہ یسک اک وخػ یھب ںیہن اھت )ینعی افکر یک رطػ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس رصق ادا رفناےت رےہ۔اذیاء دےیئ اجےن اک ادنہشی ہن اھت( نکیل ابفوجد اس ےک یبن رکمی یلص 

 ہبیتق، میشہ، وصنمرنب زاذاؿ، انب ریسنی، دبعاہلل انب ابعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ایبؿربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک 

     1439    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ٍَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٨َّا َنٔشيرُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  اب٩ِٔ 

َّ َوَج١َّ نَُؼ  ًَز ُٖ إَٔلَّ اہلَل  ٤َِٟٔسی٨َةٔ ََل ٧ََدا ََّٜة َوا ٥َ بَيَِن ٣َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتئِن َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ ِٛ ِّی َر  ل

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ہکم رکمہم دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب وعؿ، دمحم، دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک مہ

ےس دمہنی ونمرہ یک رطػ آرےہ ےھت افر اس فتق ںیمہ اہلل اعتیل ےک العفہ یسک زیچ اک ادنہشی ںیہن اھت نکیل مہ دف رتعک یہ زپےتھ 

 رےہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب وعؿ، دمحم، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1440    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

طٌبہ، یزیس ب٩ خ٤ير، حِیب ب٩ ًِیس یحسث، جبيرب٩ نٔير، اب٩ س٤م، س٤م اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ ط٤ی١،  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ



 

 

٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ خُ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُت َحِٔیَب ب٩َِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٤َيِر

ُث  تَ  ًَُِِیٕس یَُحسِّ ٌَ ِٛ ٔة َر َٔ ُِٟح٠َِی ِّی بٔٔذی ا أب يَُؼل َِٟدلَّ ا٢َ َرأَیُِت ٤ًََُز ب٩َِ ا َٗ ٤ِٔم  ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشِّ  ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ُِٟتُه ٩ًَِ ُجَبيِر َ َشأ َٓ ئِن 

 ُ١ ٌَ ِٔ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٛ  ١ُ ٌَ ِٓ ٤ََّا أَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ََ ٔ  ٩ًَِ َذٟ

حد ث، ریبجنب ریفن، انب طمس، طمس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک 
ی 

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، ہبعش، سیدی نب ریمخ، بیبح نب دیبع 

ی لفہ رپ دف رتعک ادا رکےت وہےئ اپای وت اؿ ےس اس یک فہج درایتف یک۔ اوہنں ےن اہک۔ ںیم وت ایس 
ح
ل

ںیم ےن رمع نب اطخب وک اقمؾ ذفا

 سج رطح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک رکےت ےھت۔ رطح رکات وہں

حد ث، ریبجنب ریفن، انب طمس، طمس ریض اہلل ہنع :  رافی
ی 

 اقحس نب اربامیہ، رضن نب لیمش، ہبعش، سیدی نب ریمخ، بیبح نب دیبع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1441    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، یحٌی ب٩ ابواسحٙ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَی َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ  أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِجُت ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   َٙ ب٩ِٔ أَبٔی إِٔسَح

ا ًَرِشّ ا٦َ بَٔها  َٗ َ أ َٓ  ٍَ َّی َرَج َُرُ َحً ِ٘ ٥ِ٠َ یَز٢َِ َي َٓ ََّٜة  ٔلَی ٣َ ٤َِٟٔسی٨َٔة إ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا  َوَس٠َّ

ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہکم رکمہم ےس دمہنی ونمرہ  ہبیتق، اوبوعاہن، ییحی نب اوب ااحسؼ ، اسن ریض اہلل ہنع رفناےت

 یک اجےن ےئلیک الکن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاسپ آےن کت امنز رصق ادا رفناےت رےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 )ہکم رکمہم( ںیم ایقؾ یک دمت دس دؿ یھت۔

 اوبوعاہن، ییحی نب اوباقحس، اسن ریض اہلل ہنع ہبیتق، :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1442    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ حش٩ ب٩ ط٘یٙ، ابوح٤زة، سَکی، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ًَ یُّ  ٔ َکَّ ا٢َ أَبٔی أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو َح٤ِزََة َوهَُو اٟشُّ َٗ  ٕٙ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤ََة  ٩ِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ

 ٍَ َتئِن َو٣َ ٌَ ِٛ رَفٔ َر ٥َ فٔی اٟشَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٍَ ٤ًََُز ٩ًَِ  َتئِن َو٣َ ٌَ ِٛ أَبٔی بََِکٕ َر

٨ًَُِه٤َا َتئِن َرضَٔی اہللُ  ٌَ ِٛ  َر

رکسی، وصنمر، اربامیہ، ب ہمق، دبعاہلل نب دوعسد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، اوبزمحة،

 فآہل فملس رضحت اوبرکب افر رمع افرفؼ ریض اہلل امہنع ےک اسھت رفس ںیم )ہشیمہ( دف یہ رتعک زپیھ ںیہ

 ، دبعاہلل نب دوعسددمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، اوبزمحة، رکسی، وصنمر، اربامیہ، ب ہمق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1443    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣شٌسة، سٔیا٪، اب٩ حِیب، طٌبہ، زبیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیلی، ٤ًزح٤یسب٩  :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ٩ًَِ ُزبَِیٕس  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َیاَ٪ َوهَُو اب٩ُِ َحِٔیٕب  ِٔ ٩ًَِ ُس َسَة  ٌَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َٗ ٩ًَِ ٤ًََُز  َِٟیلَی  ب٩ِٔ أَبٔی 



 

 

َتأ٪  ٌَ ِٛ ةٔ َر ٌَ ِٟح٤ُُ َّیَػََلةُ ا ًَلَی َٟٔشأ٪ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِرٕ  َٗ َُيِرُ  َتأ٪ َت٤َا٦ْ  ٌَ ِٛ رَفٔ َر َتأ٪ َواٟشَّ ٌَ ِٛ َتأ٪ َوا٨َِّْٟحٔ َر ٌَ ِٛ ِْٔٔطٔ َر ِٟ اہللُ  َوا

 ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

دیعایحضل افر رفس یک امنز دف دیمحنب دعسمة، ایفسؿ، انب بیبح، ہبعش، زدیب، دبعارلنمح نب اوب،یلی، رمع رفناےت ںیہ ہک ہعمج دیعارطفل 

 دف رتعک ےہ افر ہی )دف رتعک امنز یہ( لمکم امنز ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یہی رفناای ےہ۔

 دیمحنب دعسمة، ایفسؿ، انب بیبح، ہبعش، زدیب، دبعارلنمح نب اوب،یلی، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1444    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوًبساٟزحی٥، زیس، ایوب، اب٩ ًائس، بٜير ب٩ اخ٨ص، ٣حاہس ابوححاد، ًبساہلل ٣ح٤س ب٩ وہب، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

 اب٩ ًباض

ا٢َ َحسَّ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ  ثَىٔی أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َوهِٕب  ٩ًَِ أَیُّوَب َوهَُو اب٩ُِ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ثَىٔی َزیِْس 

ٔ ًَائٕٔذ  ًَلَی ٟ َِٟحرَضٔ  َؿِت َػََلةُ ا ا٢َ َُفٔ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َِٟححَّأد  ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس أَبٔی ا ٔ ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص  َٜيِر ُ َّی ٩ًَِ ب َشأ٪ ٧َِٔی٥ُِِّٜ َػل

ّة  ٌَ ِٛ ٖٔ َر َِٟدِو َتئِن َوَػََلةُ ا ٌَ ِٛ رَفٔ َر ا َوَػََلةُ اٟشَّ ٌّ ََ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِر  اہللُ 

فبہ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی، اویب، انب اعدئ، ریکب نب اسنخ، اجمدہ اوباجحج، دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک  دمحم نب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابمرک زابؿ ےس رضح یک امنز اچر رتعک رفس یک دف رتعک افر وخػ یک امنز اکی رفض یک یئگ 

 ےہ۔

 ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی، اویب، انب اعدئ، ریکب نب اسنخ، اجمدہ اوباجحج، دبعاہلل انب ابعسدمحم نب فبہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ربفزہعمج وبقتیل یک ڑھگی اک ایبؿ

     1445    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ٣اہا٪، ٗاس٥ ب٩ ٣اَٟ، ایوب ب٩ ًائس، بٜيرب٩ اخ٨ص، ٣حاہس، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ًَائٕٔذ  ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ   َٕ ٔ أس٥ُ ب٩ُِ ٣َاٟ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ ٣َاَهاَ٪  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َي ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس  ٔ ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص  َٜيِر ُ ب

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َٟٔشأ٪ ٧َِٔی٥ُِِّٜ َػل ََلَة  َق اٟؼَّ َّ َوَج١َّ ََفَ ًَز ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َٗ ًَبَّإض  رَفٔ اب٩ِٔ  ا َوفٔی اٟشَّ ٌّ ََ َِٟحرَضٔ أَِر  فٔی ا

ّة  ٌَ ِٛ ٖٔ َر َِٟدِو َتئِن َوفٔی ا ٌَ ِٛ  َر

نب نااہؿ، اقمس نب ناکل، اویب نب اعدئ، ریکبنب اسنخ، اجمدہ، انب ابعس رفناےت ںیہ ہک اہلل ابترک اعتیل ےن اہمترے یبن یلص  وقعیب

اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ ابمرک ےس مت رپ رضح ںیم اچر رتعک رفس ںیم دف رتعک افر احتل وخػ ںیم رصػ اکی رتعک امنز 

 رفض یک ےہ۔

 نااہؿ، اقمس نب ناکل، اویب نب اعدئ، ریکبنب اسنخ، اجمدہ، انب ابعسوقعیب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

مہ ںیم امنز زپانھ

 

عغ
م

 ہکم 

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

مہ ںیم امنز زپانھ

 

عغ
م

 ہکم 

     1446    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟسب٩ حارث، طٌبہ، ٗتازہ، ٣وسٰی ب٩ س٤٠ہ :  راوی

َتازَ  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ا ًِلَی فٔی َحٔسیَٔهٔ  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُت ٣ُوَسی َوهَُو َة  ٌِ َس٤ٔ

َتئِن ُس  ٌَ ِٛ ا٢َ َر َٗ ًَٕة  ٥َِٟ أَُػ١ِّ فٔی َج٤َا ََّٜة إَٔذا  ِّی ب٤َٔ َٕ أَُػل ِی َٛ ًَبَّإض  ٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ َّی اہللُ اب٩ُِ َس٤َ٠ََة  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ٨ََّة أَبٔی ا

 ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

نب ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل انب ابعس ےس درایتف ایک ہک ارگ ہکم دمحم نب دبعاالیلع، اخدلنب احرث، ہبعش، اتقدہ، ومٰیس 

مہ ںیم ابامجتع امنز ےک العفہ وکیئ امنز زپوھں وت ینتک راعکت زپوھ؟ رفناای اوباقمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! یک تنس ےک اطمقب د

 

عغ
م

ف 

 رتعک ادا رکف۔

 اتقدہ، ومٰیس نب ہملسدمحم نب دبعاالیلع، اخدلنب احرث، ہبعش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

مہ ںیم امنز زپانھ

 

عغ
م

 ہکم 

     1447    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣شٌوز، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ٣وسٰی ب٩ س٤٠ہاس٤اًی١ ب٩  :  راوی

َتا َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َزةُ أَ٪َّ ٣ُوَسی ب٩َِ َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ

 ََ ٠ُُِٗت  ًَبَّإض  َّهُ َسأ٢ََ اب٩َِ  ثَُه٥ِ أ٧َ َتئِن ُس٨ََّة أَبٔی َحسَّ ٌَ ِٛ ا٢َ َر َٗ َِّی  َِٟبِلَحأئ ٣َا َتَزی أَِ٪ أَُػل ًَٕة َوأ٧ََا بٔا ََلةُ فٔی َج٤َا ُٔوتُىٔی اٟؼَّ

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ  ا

س ےس رعض ایک ارگ اامسلیع نب دوعسد، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، ومٰیس نب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دبعاہلل انب ابع

مہ ںیم وہں وت ینتک راعکت امنز ادا رکفں؟ رفناای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس

 

عغ
م

 ےک ںیم ابامجتع امنز ہن زپھ وکس افر احطء ہکم 



 

 

 اطمقب دف رتعک۔

 اامسلیع نب دوعسد، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، ومٰیس نب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینم ںیم امنز رصق ادا رکان

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق ادا رکان

     1448    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابواحوؾ، ابواسحٙ، حارثة ب٩ وہب خزاعیٗتیبہ،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ُِٟدزَاعٔیِّ  ٩ًَِ َحارٔثََة ب٩ِٔ َوهِٕب ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َػ٠َِّیُت ٣َ

َتئِن ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔىّی آ٩َ٣َ ٣َا کَاَ٪ ا٨َّٟاُض َو  ٌَ ِٛ ثََرُه َر ِٛ  أَ

 نب فبہ زخایع، رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ینم ںیم امنز 

 

ة

 

ہبیتق، اوباوحص، اوب ااحسؼ ، احری

 نایئ۔ادا یک۔ سج فتق مہ ولگ احتل انم ںیم ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک ےس زایدہ امنز ادا ہن رف

 نب فبہ زخایع :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوباوحص، اوباقحس، احری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق ادا رکان



 

 

     1449    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، ابواسحٙ، ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ابواسحٙ، حارثة ب٩ وہب :  راوی

ث٨ََا أَبُو إِٔسحَ  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ا٢َ َٙ ح أَِخبََر٧َا  َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َوأ٧ََِبأ٧ََا 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َحارٔثََة ب٩ِٔ َوهِٕب   َٙ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو إِٔسَح َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َّی َحسَّ َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َػل

ثََر ٣َا کَاَ٪  ِٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔىّی أَ َتئِن اہللُ  ٌَ ِٛ  ا٨َّٟاُض َوآ٨َ٣َهُ َر

 نب فبہ رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

 

ة

 

 رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوب ااحسؼ ، رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، احری

 فر رہ رطػ انم اھت۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ینم ںیم دف رتعک امنز زپاھیئ۔ احالہکن ولوگں یک تہب ڑبیھ دعتاد یھت ا

 نب فبہ :  رافی

 

ة

 

 رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوباقحس، رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوباقحس، احری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رصق ادا رکانینم ںیم 

     1450    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، بٜير، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوس٠امی٪، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ َػ٠َِّیُت أَِخبََر٧َا  َٗ َّهُ  َٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٪َ أَبٔی ُس٠َامِیَ

 ِٛ ٤َاَ٪ َر َِ ًُ ٍَ َتئِن َو٣َ ٌَ ِٛ ٍَ أَبٔی بََِکٕ َو٤ًََُز َر ٥َ ب٤ٔٔىّی َو٣َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َتئِن َػِسّرا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔاَرتٔهٔ ٣َ ٌَ 

اہلل نب اوبامیلسؿ، اسن نب ناکل رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اوبرکب ہبیتق، ثیل، ریکب، دمحم نب دبع

، ےک ادتباء زناہن ںیم اؿ رضحات ےک اسھت ینم ںیم )ہشیمہ( دف رتعک 

ه

 

عی

دصقی رضحت رمعافرفؼ افر رضحت امثعؿ ینغ ریض اہلل 



 

 

 یہ زپںیھ ۔

 دبعاہلل نب اوبامیلسؿ، اسن نب ناکلہبیتق، ثیل، ریکب، دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق ادا رکان

     1451    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ، ًبساٟواحس، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، ٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، یحٌی ب٩ آز٦، سٔیا٪، ا٤ًع،  :  راوی

 ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس

ِبَس  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َِٟواحٔٔس  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ٔ ب٩َِ َیزٔیَس ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  اٟزَِّح٤َ أَِخبََر٧َا 

 ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪   ٩ِ

 ّ ا٢َ َػ٠َِّیُت ب٤ٔٔى َٗ ٨ِهُ  ًَ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ َتئِن ٩ًَِ  ٌَ ِٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َر َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ی ٣َ

ہبیتق، دبعاولادح، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، ومحمدنب الیغؿ، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی 

 یننم ےک اقمؾ رپ دف راعکت زپںیھ ۔رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

ہبیتق، دبعاولادح، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، ومحمدنب الیغؿ، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب  :  رافی

 سیدی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ینم ںیم امنز رصق ادا رکان

     1452    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خرش٦، ًیسی، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، ٤ًَا٪، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ٤َاُ٪ ب٤ٔٔىّی أَِخبََر٧َا  َِ َّی ًُ ا٢َ َػل َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ًٔیَسی 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس َػ٠َِّیُت ٣َ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِبَس اہللٔ  ًَ  ََ ٔ َّ َذٟ َّی ب٠ََ ا َحً ٌّ ََ َتئِن  أَِر ٌَ ِٛ  َر

رشخؾ، یسیع، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، امثعؿ، دبعاہلل نب دوعسد رفناےت ںیہ ہک امثعؿ ےن ینم ںیم اچر راعکت ادا یلع نب 

 ںیک افر اس ابت ےس دبعاہلل نب دوعسد وک آاگہ ایک ایگ وت اوہنں ےن رفناای ںیم ےن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ینم

 زپںیھ ںیھت ۔ ںیم دف راعکت یہ

 یلع نب رشخؾ، یسیع، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، امثعؿ، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق ادا رکان

     1453    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، ًِیساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًَُِِیسٔ اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یَِحٌَی  َٗ ٌٔیٕس  ٠َِیهٔ  َػ٠َِّیُت أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٣َ

 ِٛ ٨ُِه َر ًَ ٍَ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َتئِن َو٣َ ٌَ ِٛ ٨ِهُ َر ًَ ٍَ أَبٔی بََِکٕ َرضَٔی اہللُ  َتئِن َو٣َ ٌَ ِٛ ٥َ ب٤ٔٔىّی َر َتئِن َوَس٠َّ ٌَ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اوبرکب ف رمع دبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روس



 

 

 ےک اسھت ینم ںیم دف رتعک امنز یہ زپیھ ےہ۔

 دبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق ادا رکان

     1454    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِخبََرنٔی ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ یُو٧َُص 

 ِٛ َها أَبُو بََِکٕ َر َتئِن َوَػَلَّ ٌَ ِٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔىّی َر ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ ِٛ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َها ٤ًَُزُ َر َتئِن َوَػَلَّ َتئِن ٌَ ٌَ

تٔهٔ  َٓ ٤ََِاُ٪ َػِسّرا ٩ِ٣ٔ خََٔل َها ًُ  َوَػَلَّ

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب رمع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینم ںیم

، ےن یھب ا

ه

 

عی

 ینپ ادتباء الختف ےک دفر ںیم دف راعکت یہ ادا رفناںیئ ۔دف راعکت ادا رفناںیئ۔ رھپ اوبرکب رمع افر امثعؿ ینغ ریض اہلل 

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنتک دؿ کت رہھٹ ےن کت رصق رکان اجزئ ےہ؟

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ےنتک دؿ کت رہھٹ ےن کت رصق رکان اجزئ ےہ؟

     1455    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یسب٩ ٣شٌسة، یزیس، یحٌی ب٩ ابواسحٙ، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َسَة  ٌَ ٍَ َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ  َٙ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی إِٔسَح َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  َحسَّ

 َ٨ ٌِ َّی َرَج َتئِن َحً ٌَ ِٛ ِّی ب٨َٔا َر َٓکَاَ٪ ُيَؼل ٔلَی ٣َََّٜة  ٤َِٟٔسی٨َةٔ إ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت َه١ِ اہللٔ َػل ٥ِ  ا  ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٦َ ب٤َََّٜٔة  َٗ أَ

ا ًَرِشّ ٨َ٤ِا بَٔها  َٗ  أَ

 دیمحنب دعسمة، سیدی، ییحی نب اوب ااحسؼ ، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت

 بج کت )دمہنی( فاسپ ہن ولےٹ بت کت آپ یلص اہلل ہیلع دمہنی ونمرہ ےس ہکم رکمہم اجےن ےئلیک رفس ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

فآہل فملس ںیمہ دف رتعک یہ زپاھےت رےہ۔ رافی دحثی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وپاھچ ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہکم رکمہم 

 ںیم ایقؾ یھب ایک اھت؟ رفناای اہں! دس دؿ رہھٹے ےھت۔

 نب اوباقحس، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنعدیمحنب دعسمة، سیدی، ییحی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےنتک دؿ کت رہھٹ ےن کت رصق رکان اجزئ ےہ؟

     1456    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز ََری، ٣ح٤س ب٩ ربیٌة، ًبساٟح٤یسب٩ جٌرف، یزیس ب٩ ابوحِیب، ْعاک ب٩ ٣اَٟ، ًِیساہلل  :  راوی

 ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل اب٩ ًباض

ًَبِ   ٩ًَِ َة  ٌَ ُس ب٩ُِ َربٔی ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ  َِٟبَِرٔ ٔ ا ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی أَِخبََر٧َا  رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ َج ٔس ا



 

 

َّی  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ   َٕ ٔ أک ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ ْٔعَ ََّٜة َحِٔیٕب  ا٦َ ب٤َٔ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَ اہللُ 

 ِ َتي ٌَ ِٛ ِّی َر ًَرَشَ ُيَؼل َتئِن َخ٤َِشَة  ٌَ ِٛ  ٔن َر

، دبعادیمحلنب رفعج، سیدی نب اوببیبح، رعاک نب ناکل، دیبع اہلل نب دبع اہلل، دبعاہلل انب 

 

 ن عة
دبعارلنمح نب اوسد رصبی، دمحم نب رب

ز زپےتھ ابعس ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہکم رکمہم ںیم دنپرہ دؿ ایقؾ ایک افر )اس رعہص ںیم( دف رتعک یہ امن

 رےہ

، دبعادیمحلنب رفعج، سیدی نب اوببیبح، رعاک نب ناکل، دیبعاہلل نب دبعاہلل،  :  رافی

 

 ن عة
دبعارلنمح نب اوسد رصبی، دمحم نب رب

 دبعاہلل انب ابعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقلعتم ااحدثی امنز رصق ےس :   ابب

 ےنتک دؿ کت رہھٹ ےن کت رصق رکان اجزئ ےہ؟

     1457    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤َٟ ب٩ ز٧حویہ ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اس٤اًی١ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سٌس، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، سائب  :  راوی

 ب٩ یزیس، ًَلء ب٩ حرضمی

ٌٔی١ُ بِ أَِخبََر٧َا  ا٢َ أَِخبََرنٔی إِٔس٤َ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ   ٔٚ ا ِبٔس اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ َٔ ب٩ِٔ َز٧ُِحَویِهٔ  ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٕس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔس ب٩ِٔ َس ٩ُ ٣َُح٤َّ

 ٍَ َّهُ َس٤ٔ ائَٔب ب٩َِ یَزٔیَس أَِخبََرُه أ٧َ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََرُه أَ٪َّ اٟشَّ َّی  ح٤َُِیَس ب٩َِ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ مٔیِّ َي َِٟحرِضَ ََلَئ ب٩َِ ا ٌَ ِٟ ا

ٜٔهٔ ثَََلثّا أئ نُُش ـَ َٗ َس  ٌِ ََ ٤َُِٟهأجزُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ی٤َُُِٜث ا  اہللُ 

ء نب رضحیم دمحم نب دبعاکلمل نب زوجنہی دبعارلزاؼ، انب رججی، اامسلیع نب دمحم نب دعس، دیمحنب دبعارلنمح، اسبئ نب سیدی، الع

ری ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہمرجنی اراکؿ جح وک وپرا رک ےکچ وت اس ےک دعب نیت دؿ کت ہکم ںیم ایقؾ ذپ



 

 

 رںیہ۔

دی، العء نب دمحم نب دبعاکلمل نب زوجنہی دبعارلزاؼ، انب رججی، اامسلیع نب دمحم نب دعس، دیمحنب دبعارلنمح، اسبئ نب سی :  رافی

 رضحیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےنتک دؿ کت رہھٹ ےن کت رصق رکان اجزئ ےہ؟

     1458    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوًبساٟزح٩٤، حارث ب٩ ٣شٜين، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤یس، سائب ب٩ یزیس، ًَلء ب٩ حرضمی :  راوی

٩ًَِ ُس  ٍُ فٔی َحٔسیَٔهٔ  ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا َٗ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَبُو   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ

 ًَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ی٤َُِٜ ح٤َُِیٕس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ مٔیِّ  َِٟحرِضَ ََلٔئ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ائٔٔب ب٩ِٔ َیزٔیَس  َس ٩ِ اٟشَّ ٌِ ََ ٤َُِٟهأجزُ ب٤َََّٜٔة  ُث ا

ٜٔهٔ ثَََلثّا  نُُش

یم ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبدبعارلنمح، احرث نب نیکسم، ایفسؿ، دبعارلنمح نب دیمح، اسبئ نب سیدی، العء نب رضح

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای اہمرجنی جح ےک اراکؿ وپرا رک ےنکچ ےک دعب ہکم ںیم نیت دؿ ایقؾ رکںی

 اوبدبعارلنمح، احرث نب نیکسم، ایفسؿ، دبعارلنمح نب دیمح، اسبئ نب سیدی، العء نب رضحیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےنتک دؿ کت رہھٹ ےن کت رصق رکان اجزئ ےہ؟



 

 

     1459    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ اسوز، ًائظہ ػسي٘ہاح٤س٪ یحٌی ػوفی، ابونٌی٥، ًَلء ب٩ زہير اززی، ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 َ ٕ اِْل ََلُئ ب٩ُِ ُزَهيِر ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ وفٔیُّ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَِخبََرنٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َیِحٌَی اٟؼُّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِززٔیُّ 

ٍَ َرُسو٢ٔ  ًَِت٤ََزِت ٣َ ََّها ا ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ  ٔ َِٟت اِْلَِسَوز ا َٗ ََّٜة  ٔس٣َِت ٣َ َٗ َّی إَٔذا  ٔلَی ٣َََّٜة َحً ٤َِٟٔسی٨َٔة إ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ًَائَٔظُة َو٣َا  ا٢َ أَِحَش٨ِٔت یَا  َٗ َت َوُػ٤ُِت  َِْٓطِ َت َوأَِت٤ِ٤َُت َوأَ ََرِ َٗ ِّی  َبٔی أ٧ََِت َوأُم ًَلَیَّ َیا َرُسو٢َ اہللٔ بٔأ  ًَاَب 

ییحی وصیف، اوبمیعن، العء نب زریہ ازدی، دبعارلنمح نب اوسد، اعہشئ دصہقی ےن اراشد رفناای ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل  ادمحؿ

 ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رمعہ اک رفس ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دمہنی ونمرہ ےس ہکم رکمہم ںیئگ۔ بج ہکم رکمہم یچنہپ

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ ںیم )دفراؿ رفس( رصق یھب  وت رعض ایک

 زپیتھ ریہ ااطفر یھب رکیت ریہ افر رفزے یھب ریتھک ریہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اعہشئ دصہقی! مت ےن دمعہ اکؾ ایک افر

  فآہل فملس ےن ریمے اس رپ  رپ ھجم وک ہیبنت ںیہن یک۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ادمحؿ ییحی وصیف، اوبمیعن، العء نب زریہ ازدی، دبعارلنمح نب اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ رفس ونالف ادا رکان

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ رفس ونالف ادا رکان

     1460    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ یحٌی، ابونٌی٥، اٌَٟلء ب٩ زہير، وبزة ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ََلُئ ب٩ُِ ُزَهيِر ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ کَاَ٪ أَِخبََرنٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َیِحٌَی  َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َوبََزةُ ب٩ُِ 



 

 

ِب٠ََها َوََل  َٗ ِّی  َتئِن ََل ُيَؼل ٌَ ِٛ ًَلَی َر رَفٔ  َّی  اب٩ُِ ٤ًََُز ََل َیزٔیُس فٔی اٟشَّ ََٜذا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َه َٗ ُه ٣َا هََذا  َٟ َٓ٘ٔی١َ  َسَها  ٌِ ََ

 ٍُ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِؼ٨َ  اہللُ 

ادمحنب ییحی، اوبمیعن، االعلء نب زریہ، فربة نب دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل انب رمع دفراؿ رفسدف ےس زایدہ رتعک ںیہن ادا رکےت 

ہن اؿ رتعک ےس ےلہپ ھچک زپےتھ افر ہن اؿ ےک دعب ۔ اؿ ےس درایتف ایک ایگ ہک ہی ایک ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک ںیم  ےھت۔ اس ےک العفہ

 ےن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح لمع رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 ادمحنب ییحی، اوبمیعن، االعلء نب زریہ، فربة نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ رفس ونالف ادا رکان

     1461    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٧وح ب٩ حِیب، یحٌی ب٩ سٌیس، ًیسٰی ب٩ حٔؽ ب٩ ًاػ٥ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ًَأػ٥ٕ  ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ث٨ََا ًٔیَسی ب٩ُِ َح ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِت أَِخبََرنٔی ٧ُوُح ب٩ُِ َحِٔیٕب  ُٛ ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبٔی  سَّ

َٔٔش  ٔلَی ك٨ِٔ َٖ إ َتئِن ث٥َُّ اِنََرَ ٌَ ِٛ َِرَ َر ٌَ ِٟ ِهَز َوا َّی اٟوُّ ََٓؼل ٍَ اب٩ِٔ ٤ًََُز فٔی َسرَفٕ  ٣َ ٍُ ا٢َ ٣َا َيِؼ٨َ َٗ ُحوَ٪  ِو٣ّا يَُشبِّ َٗ أَی  َُٟه ََفَ ٕة 

َسَها َْلَِت٤ِ٤َُتَها َػٔحِبُت َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ََ ِب٠ََها أَِو  َٗ ٨ُِت ٣َُؼ٠ِّّیا  ُٛ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ ُحوَ٪  ٠ُُِٗت يَُشبِّ َٓکَاَ٪ َهُؤََلٔئ   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ًَلَی  رَفٔ  ََ ََل َیزٔیُس فٔی اٟشَّ ٔ َذٟ َٛ ٨ُِه٥ِ  ًَ ٤ََِاَ٪ َرضَٔی اہللُ  ُٗبَٔف َو٤ًََُز َوًُ َّی  َتئِن َوأَبَا بََِکٕ َحً ٌَ ِٛ  اٟزَّ

ونح نب بیبح، ییحی نب دیعس، ٰیسیع نب ب ص نب اعا  رفناےت ںیہ ہک ںیم اکی دہعف دبعاہلل انب رمع ےک اسھت رفس ںیم اھت ہک اوہنں 

ر رھپ اےنپ رےنہ یک ہگج رپ ےلچ ےئگ۔ بج اوہنں ےن ابیق ولوگں وک امنز ادا رکےت وہےئ ےن رہظ افر رصع یک دف دف رتعک زپںیھ اف

 داھکی وت اؿ ےس وپاھچ ہک ہی ایک رک رےہ ںیہ؟ ںیم ےن اہک ونالف ادا رک رےہ ںیہ۔ ےنہک ےگل ارگ ںیم امنز رفض ےس نالبق ای دعب ںیم ھچک

 ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپینھ وہیت وت ںیم رفض یہ وپرے ادا رک اتیل نکیل



 

 

ےک اسھت راہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ںیم دف رتعک ےس زادئ امنز ںیہن ادا رفناےت ےھت۔ رھپ ںیم اوبرکب ریض اہلل ہنع 

 اہلل افر امثعؿ ینغ ریض اہلل ہنع ےک اسھت یھب فتق سگارا۔ ہی بس ےک اسھت یھب اؿ یک فافت کت راہ۔ اس ےک دعب رمع افرفؼ ریض

 رضحات ایس رطح )دف رتعک یہ( زپاھ رکےت ےھت۔

 ونح نب بیبح، ییحی نب دیعس، ٰیسیع نب ب ص نب اعا  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب : ابب

 اچدن رگنہ افر وسرج رگنہ اک ایبؿ

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اچدن رگنہ افر وسرج رگنہ اک ایبؿ

     1462    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، یو٧ص، حش٩، ابوبَکہ :  راوی

ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔی بََِکَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ ٥َ إٔ٪َّ  َٗ َوَس٠َّ

أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ َو  َٔ َٜٔش الَی ََل ی٨َِ ٌَ ََ ٤ََز آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت اہللٔ  َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ُٖ بٔه٤َٔا ًَٔباَزهُ اٟظَّ زَّ َوَج١َّ یَُدوِّ ًَ ٩َّٜٔ اہللَ   َل

ں ںیم ہبیتق، امحد، ویسن، نسح، اوبرکبہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اچدن افر وسرج اہلل اعتیل یک دف اشنوین

۔ ہی وت اہلل اعتیل اےنپ دنبفں وک ڈراےن ےک ےئل رگنہ ےس ںیہ۔ اؿ ںیم یسک ےک زدنہ رےنہ ای رم اجےن یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل

 اگلےت ںیہ۔



 

 

 ہبیتق، امحد، ویسن، نسح، اوبرکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبتق وسرج رگنہ حیبست ف ریبکت زپانھ افر داع رکان

 قلعتم ااحدثی یک اتکبرگنہ ےک  :   ابب

 وبتق وسرج رگنہ حیبست ف ریبکت زپانھ افر داع رکان

     1463    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ابوہظا٦، ٣ِيرة ب٩ س٤٠ہ، وہیب، ابو٣شٌوز جزیزی، حیا٪ ب٩ ٤ًير، ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 ب٩ س٤زہ

ث٨ََ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا أَبُو هَٔظا٦ٕ هَُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا ُوَهِیْب 

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َس  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َحیَّاَ٪ ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ُِٟحَزیِزٔیُّ  ٕ ا وز ٌُ ٤َِٟٔسی٨َةٔ إٔذِ ٣َِش ا٢َ بَِی٨َا أ٧ََا أََتَزامَی بٔأَِسُه٥ٕ لٔی بٔا َٗ ٤َُزَة 

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت َْل٧َُِوَز٪َّ ٣َا أَِحَسثَهُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُت أَِسُهیٔم َو ٌِ َح٤َ َٓ ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ََٜش ِ ٤ِٔص ا٧ ٖٔ اٟظَّ ُشو ُٛ ٥ََّ٠ فٔی 

ا یَلٔی َههِ  أََتِیُتُه ٤٣َّٔ تَ َٓ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ا٦َ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ٨ًََِها  َّی حَُّٔسَ  ِّرُ َویَِسًُو َحً َٜب ُح َویُ ١َ ُيَشبِّ ٌَ َح َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٍَ َزُه َوهَُو فٔی ا ئِن َوأَِربَ

 َسَحَسإت 

ےتہک ںیہ ہک ںیم دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، ریغمة نب ہملس، فبیہ، اوبدوعسد رجریی، ایحؿ نب ریمع، دبعارلنمح نب رمسہ 

دمہنی ونمرہ ںیم اےنپ ریتفں ےس لیھک ںیم رصمفػ اھت ہک وسرج رگنہ گل ایگ۔ نان ہچ ںیم ےن اےنپ ریت اےٹھک ےئک افر وسےنچ اگل ہک 

لچ رک دوھکیں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسرج رگنہ یک فہج ےس وکیئ  یئ دہاتی رفناےت ںیہ۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس یک تشپ ےس آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی رفنا ےھت افر حیبست افر ریبکت ادا رکےت وہےئ داع رفنا رےہ ےھت۔ 

 یتح ہک رگنہ متخ وہایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر اچر دجسفں ےک اسھت دف رتعک امنز ادا یک۔



 

 

 ابمرک، اوباشہؾ، ریغمة نب ہملس، فبیہ، اوبدوعسد رجریی، ایحؿ نب ریمع، دبعارلنمح نب رمسہ دمحم نب دبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ ےک فتق امنز ادا رکان

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 فتق امنز ادا رکانوسرج رگنہ ےک 

     1464    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ حارث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ثَهُ  أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا ًَ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ  ا

٤ََز ََل َیِدٔش  َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ ًَ َٔ

 َّ٨ٜٔ واَوَل ََٓؼ٠ُّ إَٔذا َرأَیُِت٤ُوه٤َُا  َٓ الَی  ٌَ ََ  ُه٤َا آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت اہللٔ 

دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعفنب احرث، دبعارلنمح نب اقمس، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 رگنہ یسک یک ومت ای زدنیگ یک فہج ےس ںیہن وہات ہی وت رب ذفاالجلؽ لقن رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفناای وسرج ای اچدن

 فاالرکاؾ یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ۔ اس فہج ےس ارگ مت ولگ )رگنہ( دوھکی وت امنز زپاھ رکف۔

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعفنب احرث، دبعارلنمح نب اقمس، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اچدن رگنہ ےک فتق امنز زپےنھ اک مکح



 

 

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اچدن رگنہ ےک فتق امنز زپےنھ اک مکح

     1465    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی، اس٤اًی١، ٗیص، ابو٣شٌوز :  راوی

 ٕ وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ِیْص  َٗ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا َي َٗ ا٢َ  َٗ  

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا َّی اہللُ  إَٔذا َػل َٓ ًَزَّ َوَج١َّ  ٨َُّٜٔه٤َا آَیَتأ٪ ٩ِ٣ٔ آیَأت اہللٔ  أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوَل َٔ َٜٔش ٤ََز ََل ی٨َِ َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ٟظَّ

وا ََٓؼ٠ُّ  َرأَیُِت٤ُوه٤َُا 

 وسرج افر اچدن وک وقعیب نب اربامیہ، ییحی، اامسلیع، سیق، اوبدوعسد، ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای

 یسک یک ومت یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل ہکلب ہی وت رب رکمی یک اشنوینں ںیم ےس ںیہ ۔ ارگ مت ااسی داھکی رکف )رگنہ( وت امنز زپاھ رکف۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، اامسلیع، سیق، اوبدوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادتباےئ رگنہ ےس رگنہ متخ وہاجےن کت امنز ںیم رصمفػ رانہ

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ادتباےئ رگنہ ےس رگنہ متخ وہاجےن کت امنز ںیم رصمفػ رانہ

     1466    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ کا١٣ ٣زوزی، ہظی٥، یو٧ص، حش٩، ابوبَکہ٣ح٤س  :  راوی

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ةٕ  ٩ًَِ أَبٔی بََِکَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص  ٩ًَِ هَُظِی٥ٕ  ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ُس ب٩ُِ کَا١ٕ٣ٔ ا ٠ًََِیهٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

٤ََز آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ٥َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓإَٔذا َرأَیُِت٤ُوه٤َُا َوَس٠َّ أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ  َٔ َٜٔش َُّه٤َا ََل ی٨َِ زَّ َوَج١َّ َوإ٧ٔ ًَ آیَأت اہللٔ 

َّی َت٨َِحلٔیَ  وا َحً  ََٓؼ٠ُّ

اچدن افر وسرج اہلل لج دمحم نب اکلم رمفزی، میشہ، ویسن، نسح، اوبرکبہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای 

ارگ مت  الجہل یک دف اشناینں ںیہ افر اںیہن یسک ےک رم اجےن ای زدنہ رےنہ یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل ہکلب ہی وت اہلل اعتیل یک اکی اشنین ےہ۔

 ااسی )رگنہ( دوھکی وت امنز ادا ایک رکف یتح ہک فہ )رگنہ( متخ وہاجےئ۔

 ویسن، نسح، اوبرکبہدمحم نب اکلم رمفزی، میشہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ادتباےئ رگنہ ےس رگنہ متخ وہاجےن کت امنز ںیم رصمفػ رانہ

     1467    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی و ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، اطٌث، حش٩، ابوبَکہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ُث  ٌَ ث٨ََا أَِط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  اََل َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٨َّا أَِخبََر٧َا  ُٛ ا٢َ  َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔی بََِکَ َِٟحَش٩ٔ  ا

 ِ َتي ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل َوثََب َیُحزُّ ثَِوبَُه  َٓ ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ََٜش َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی ا٧َِح٠َِت ُج٠ُوّسا ٣َ  ٔن َحً

اہلل ہیلع فآہل رمعفنب یلع ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اثعش، نسح، اوبرکبہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی رمہبت مہ روسؽ اہلل یلص 

فملس ےک رقبی ےھٹیب وہےئ ےھت ہک وسرج وک رگنہ گل ایگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زیتی ےس اےنپ ڑپکے ےتٹیسھگ وہےئ 

 ڑھکے وہےئ افر دف راعکت ادا رفناںیئ یتح ہک وسرج رگنہ متخ وہایگ۔

 اوبرکبہ ریض اہلل ہنعرمعفنب یلع ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اثعش، نسح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ولصة وسکػ )رگنہ یک امنز( ےک ےئل اذاؿ دانی

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ولصة وسکػ )رگنہ یک امنز( ےک ےئل اذاؿ دانی

     1468    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ٤ًَا٪ ب٩ سٌیس، وٟیس، اوزاعی، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

َو  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ًَائَٔظَة أَِخبََرنٔی   ٩ًَِ ِت َة  َٔ َِٟت َخَش ا َٗ

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أ٣َََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَِهسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٤ُِص  ََلَة اٟظَّ  ٨َ٣ُازّٔیا ی٨َُازٔی أَِ٪ اٟؼَّ

إت فٔی  ٌَ َٛ ٍَ َر َّی بٔه٥ِٔ أَِربَ ََٓؼل وا  ُّٔ وا َواِػَل ٌُ اِجَت٤َ َٓ ّة  ٌَ ٍَ َسَحَسإت َجا٣ٔ َتئِن َوأَِربَ ٌَ ِٛ  َر

رمعفنب امثعؿ نب دیعس، فدیل، افزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم وسرج 

 ےئل اےٹھک وہاجؤ نان ہچ ولگ رگنہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ؤمذؿ وک مکح رفناای وت اوہنں ےن االعؿ ایک ہک ولوگں امنز ےک

اےٹھک وہےئگ افر اینپ ںیفص درتس رکےن ےگل۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر دجسفں افر اچر روکع ےک اسھت دف راعکت 

 امنز زپاھیئ۔

 رمعفنب امثعؿ نب دیعس، فدیل، افزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ یک امنز ںیم ںیفص انبےن اک ایبؿ

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 رگنہ یک امنز ںیم ںیفص انبےن اک ایبؿ



 

 

     1469    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 خلی، َرشب٩ طٌیب، زہزی، ْعوہ ب٩ زبير، ًائظہ ػسي٘ہ٣ح٤س ب٩ خاٟسب٩  :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِیٕب  ٌَ ث٨ََا َرِٔشُ ب٩ُِ ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ َخلٓٔیٕ  ٔ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ِخبََرنٔی ُْعِ

َّی اہللُ  َد َرُسوًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََِٓخَ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ُِص فٔی َحَیاةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِت اٟظَّ َٔ َش َٛ َِٟت  ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ   ٢ُ

اِسَت١َ٤َِٜ أَِربَ  َٓ َّٕ ا٨َّٟاُض َوَرائَهُ  ََّر َوَػ َٜب َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  ٔلَی ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َسَحَسإت ٍَ اہللٔ َػل إت َوأَِربَ ٌَ َٛ َر

 َٖ ِب١َ أَِ٪ ی٨َََِرٔ َٗ ٤ُِص   َوا٧َِح٠َِت اٟظَّ

دمحم نب اخدلنب یلخ، رشبنب بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، اعہشئ دصہقی رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زدنیگ 

 ںیم رشتفی ےل ےئگ افر ڑھکے وہ رک ریبکت  یہ۔ احصہب ےن آپ ںیم اکی دہعف وسرج رگنہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ںیفص انب ںیل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر روکع افر اچر دجسے ادا ےئک۔ اس ےس ےلہپ ہک 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس رفاتغ احلص رکےت رگنہ متخ وہاکچ اھت۔

 دمحم نب اخدلنب یلخ، رشبنب بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، اعہشئ دصہقی :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رگنہ اک رطہقی

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 امنز رگنہ اک رطہقی

     1470    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اس٤اًی١ اب٩ ٠ًیة، سٔیا٪ ثوری، حِیب ب٩ ابوثابت، كاؤض، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ َحِٔیٔب  ِورٔیُّ  ََّ َیاُ٪ اٟ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ٌٔی١َ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا َي ٩ًَِ كَاُوٕض  ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت 



 

 

 ٖٔ ُشو ُٛ َّی ٨ًَِٔس  ٥َ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًََلإئ اب٩ِٔ   ٩ًَِ ٍَ َسَحَسإت َو إت َوأَِربَ ٌَ َٛ ٤ِٔص ث٤ََانَٔی َر اٟظَّ

 ََ ٔ ١َُِ َذٟ ٣ٔ 

، ایفسؿ وثری، بیبح نب اوبباتب، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 

وقعیب نب اربامیہ، اامسلیع انب علی ة

س ںیم آھٹ روکع ےئک افر اچر دجسے ےئک۔ اطعء یھب دبعاہلل انب ابعس ہیلع فآہل فملس ےن وسرج رگنہ ےک فتق امنز ادا رفنایئ وت ا

 ےس ایس رطح یک رفاتی لقن رکےت ںیہ ۔

، ایفسؿ وثری، بیبح نب اوبباتب، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، اامسلیع انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 امنز رگنہ اک رطہقی

     1471    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی، سٔیا٪، حِیب ب٩ ابوثابت، كاؤض، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ث٨ََا َحِٔیُب ب٩ُِ أَبٔی ثَابٕٔت  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٩ًَِ َیِحٌَی  َّی  ى ََ ٤ُِٟ ٔيیِّ ا

 ُ أَ ث ٍَ ث٥َُّ رَقَ َٛ أَ ث٥َُّ َر ٍَ ث٥َُّ رَقَ َٛ أَ ث٥َُّ َر ََِٓقَ  ٕٖ ُشو ُٛ َّی فٔی  َُّه َػل ٥َ أ٧َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ی َػل ٍَ ث٥َُّ َسَحَس َواِْلَُِخَ َٛ أَ ث٥َُّ َر ٍَ ث٥َُّ رَقَ َٛ ٥َّ َر

٠َُها َِ ٣ٔ 

دمحم نب ینثم، ییحی، ایفسؿ، بیبح نب اوبباتب، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک 

رفنایئ رھپ روکع ایک افر رھپ دجسے ںیم ےئگ۔ رھپ دفرسی  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرج رگنہ یک امنز ںیم ےلہپ رقات

 رتعک یھب ایس رطح ےس ادا رفنایئ۔

 دمحم نب ینثم، ییحی، ایفسؿ، بیبح نب اوبباتب، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل انب ابعس ےس امنز رگنہ ےس قلعتم اکی افر رفاتیدیسان دبع

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیسان دبعاہلل انب ابعس ےس امنز رگنہ ےس قلعتم اکی افر رفاتی

     1472    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤٧ير، زہزی، َٛير ب٩ ًباض، ٤ًزوب٩ ٤ًَا٪، وٟیس، ٤ًزوب٩ ٤ًَا٪ ب٩ سٌیس، وٟیس، اب٩ ٤٧ز،  :  راوی

 اوزاعی، زہزی، َٛيرب٩ ًباض، ًبساہلل ب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ٕ َوهَُو  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤َ٧ٔز َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس َِ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُ ًَ ٩ًَِ اٟزُّ أَِخبََر٧َا   ٕ ٔ ب٩ِٔ ٤َ٧ٔز َٔير َٛ  ٩ًَِ هِزٔیِّ 

ا٢َ أَخِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُ ًَ ًَِبسٔ ًَبَّإض ح َوأَِخبََرنٔی   ٩ًَِ ًَبَّإض  َٔيرُ ب٩ُِ  َٛ بََرنٔی 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍَ اہللٔ ب٩ِٔ  َتئِن َوأَِربَ ٌَ ِٛ إت فٔی َر ٌَ َٛ ٍَ َر ٤ُِص أَِربَ ِت اٟظَّ َٔ َش َٛ َّی یَِو٦َ  ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل

 َسَحَسإت 

رمعفنب امثعؿ نب دیعس، فدیل، انب رمن، دبعارلنمح نب ریمن، زرہی، ریثک نب ابعس، رمعفنب امثعؿ، فدیل، افزایع، زرہی، ریثکنب 

 رفناےت ںیہ ہک وسرج رگنہ ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفنایئ وت دف ابعس، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع

 راعکت زپںیھ افر اس ںیم اچر روکع افر اچر دجسے ےئک۔

زرہی، رمعفنب امثعؿ نب دیعس، فدیل، انب رمن، دبعارلنمح نب ریمن، زرہی، ریثک نب ابعس، رمعفنب امثعؿ، فدیل، افزایع،  :  رافی

 ریثکنب ابعس، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکی افر رطہقی یک رگنہ یک امنز

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر رطہقی یک رگنہ یک امنز

     1473    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة، اب٩ جزیخ، ًلاء، ًِیس ب٩ ٤ًير :  راوی

ا٢َ  َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ ا٢َ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ُت ًَُِِیَس ب٩َِ أَِخبََر٧َا َي ٌِ ُث َس٤ٔ ٕ یَُحسِّ ٤ًَُيِر

ًَِهسٔ َرُسو٢ٔ  ًَلَی  ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ َش َٛ َِٟت  ا َٗ ََّها  ًَائَٔظَة أ٧َ َّهُ یُزٔیُس  َو٨ِ٨َُت أ٧َ َٓ  ُٚ ثَىٔی ٩ِ٣َ أَُػسِّ ا٢َ َحسَّ ٠َِیهٔ  َٗ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٍُ َٛ و٦ُ بٔا٨َّٟأض ث٥َُّ َیزِ ُ٘ ا٦َ بٔا٨َّٟأض َٗٔیا٣ّا َطٔسیّسا َي َ٘ َٓ  ٥َ َتئِن فٔی ک١ُِّ  َوَس٠َّ ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ
ٍُ ََفَ َٛ و٦ُ ث٥َُّ َیزِ ُ٘ ٍُ ث٥َُّ َي َٛ و٦ُ ث٥َُّ َیزِ ُ٘ ث٥َُّ َي

َّی إٔ٪َّ  ٠َِیه٥ِٔ َحً ًَ ی  َِ ِِ َّی إٔ٪َّ رَٔجاَّل یَِو٣َلٕٔذ ُي َة ث٥َُّ َسَحَس َحً ََ ٔ اٟ ََّ ٍَ اٟ َٛ إت َر ٌَ َٛ ٕة ثَََلَث َر ٌَ ِٛ ٠َِیه٥ِٔ َر ًَ َُٟتَؼبُّ  ٤َِٟأئ  ٔسَحا٢َ ا

٥ِ٠َ ی٨َََِرٔ ٣ٔ  َٓ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه  ٍَ َرأَِسُه َس٤ٔ َٓ بَرُ َوإَٔذا َر ِٛ ٍَ اہللُ أَ َٛ و٢ُ إَٔذا َر ُ٘ ا٦َ بٔه٥ِٔ َي َٗ ا  ا٦َ ٤َّ َ٘ َٓ ٤ُِص  َّی َتَح٠َِّت اٟظَّ ِٖ َحً

 ٔ أ٪ ٟ َٔ َٜٔش ٤ََز ََل ی٨َِ َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠َِیهٔ َو ًَ َح٤َٔس اہللَ َوأَثِىَی  ٩ِٜٔ آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت اہللٔ َٓ ٤َِؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ َوَل

َّی ی٨ََِح٠َٔیا زَّ َوَج١َّ َحً ًَ ٔلَی ذَِٔکٔ اہللٔ  ِٓزًَُوا إ ا َٓ ا  َٔ َش َٛ إَٔذا  َٓ ٥ُُِٜٓ بٔه٤َٔا   یَُدوِّ

، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع ےس لقن رکےت ںیہ ہک رفناای

 

 ھجم ےس اس صخش ےن ہی ایبؿ ایک ہک ےسج وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

ےن ںیم اچس ااسنؿ اتھجمس وہں۔ رفناای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم وسرج وک رگنہ اگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ای افر دف رتعک ادا رفناںیئ اؿ احصہب ےک اسھت تہب وطلی ایقؾ ایک۔ ےلہپ ڑھکے رےہ رھپ روکع رفناای رھپ ڑھکے وہےئ رھپ روکع رفنا

ںیم رہ رتعک ںیم نیت روکع ادا ےئک افر رسیتے روکع ےک دعب دجسہ ںیم ےلچ ےئگ۔ یتح ہک ضعب ولگ وطلی ایقؾ یک فہج ےس ےب 

 رس وہش وہےئگ افر اؿ رپ اپین ےک الگس اڈنےلی ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج روکع رفناےت وت اہلل اربک ےتہک رھپ روکع ےس

ااھٹےت وت عمس اہلل  نم دمحہ ےتہک۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق کت امنز ںیم رصمفػ رےہ بج کت ہک رگنہ متخ 

ںیہن وہایگ۔ رھپ ڑھکے وہےئ افر اہلل یک دمحفانث ایبؿ رکےن ےک دعب اراشد رفناای وسرج افر اچدن وک رگنہ یسک یک ومت ای زدنیگ یک فہج 

 ہکلب ہی اہلل اعتیل یک اکی اشنین ےہ افر اہلل اس ےس ںیہمت ڈراات ےہ۔ ذہلا بج اںیہن رگنہ ےگل وت اہلل وک اید رکےن ےک ےس ںیہن اتگل



 

 

 ےئل دفڑ زپف )ینعی ولصة وسکػ ادا رکےن ےک ےئل(۔ اہیں کت ہک فہ )رگنہ( اصػ وہاجےئ۔

، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر رطہقی یک رگنہ یک امنز

     1474    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظا٦، ٗتازہ، ًلاء، ًِیسب٩ ٤ًير، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذب٩  :  راوی

 ٔ َتاَزَة فٔی َػََلة َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ًَُِِیٔس أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًََلإئ   ٩ًَِ  اِْلَیأت 

ًَائَٔظَة أَ٪َّ   ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػ ب٩ِٔ ٤ًَُيِر  ٕ اذ ٌَ ٠ُُِٗت ٤ُٟٔ ٍٔ َسَحَسإت  إت فٔی أَِربَ ٌَ َٛ َّی ٔستَّ َر ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ َّی اہللُ  َّی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ل

ََّ َوََل ٣ٔزِیَةَ  ا٢َ ََل َط َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

 ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذنب اشہؾ، اتقدہ، اطعء، دیبعنب ریمع، اعہشئ دصہقی

رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفنایئ افر اس ںیم  ھ روکع افر اچر دجسے ےئک۔ رافی دحثی ےتہک ںیہ 

افی دحثی ےن رفناای اس ںیم یسک مسق ےک ہک ںیم ےن اعمذ ےس درایتف ایک ہک ہی )امنز( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےہ؟ ر

 کش ف ہبش یک اعطق اجنگشئ ںیہن۔

 اقحس نب اربامیہ، اعمذنب اشہؾ، اتقدہ، اطعء، دیبعنب ریمع، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  دصہقی ےس رفاتی ایک ایگ اکی افر رطہقیدیسہ ّ اعہشئ



 

 

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیسہ ّ اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ایک ایگ اکی افر رطہقی

     1475    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ْعوہ ب٩ زبير، ًائظہ  :  راوی

َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَ  ا٢َ أَِخبََرنٔی ُْعِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َِٟت أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ يِر

 َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ُِص فٔی َحَیاةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِت اٟظَّ َٔ َّی اہللُ َخَش تََرأَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٗ ا َٓ َّٕ ا٨َّٟاُض َوَرائَهُ  ََّر َوَػ َٜب َٓ ا٦َ  َ٘

ٍَ اہللُ  ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسهُ  َٓ ا كَؤیَّل ث٥َُّ َر ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ
ََّر ََفَ ب َٛ ائَّة كَؤی٠َّة ث٥َُّ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ رٔقَ َِٟح٤ُِس ث٥َُّ ًَ ََ ا َٟ ا٦َ  ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه َرب٨ََّا َو َٗ

 َ ا كَؤیَّل هَُو أَِزن ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ
ََّر ََفَ ب َٛ ائَةٔ اِْلُولَی ث٥َُّ  ِِٟٔقَ ائَّة كَؤی٠َّة هَٔی أَِزنَی ٩ِ٣ٔ ا تََرأَ رٔقَ ِٗ ا َٓ َٔ و ُٛ

ٍَ اہللُ  ی ٩ِ٣ٔ اٟزُّ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٢ٔ ث٥َُّ  اِْلَوَّ

 ١َ ٌَ َٓ َِٟح٤ُِس ث٥َُّ َسَحَس ث٥َُّ  ََ ا َٟ ٍَ  ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه َرب٨ََّا َو إت َوأَِربَ ٌَ َٛ ٍَ َر اِسَت١َ٤َِٜ أَِربَ َٓ  ََ ٔ ١ََِ ذَٟ ی ٣ٔ ٔة اِْلَُِخَ ٌَ ِٛ فٔی اٟزَّ

 ٔ َّ َوَج١َّ ب ًَز ًَلَی اہللٔ  أَثِىَی  َٓ َدَلَب ا٨َّٟاَض  َٓ ا٦َ  َٗ َٖ ث٥َُّ  ِب١َ أَِ٪ ی٨َََِرٔ َٗ ٤ُِص  ا٢َ إٔ٪َّ َسَحَسإت َوا٧َِح٠َِت اٟظَّ َٗ ٤َا هَُو أَه٠ُِهُ ث٥َُّ 

٤َِص  إَٔذا َرأَیُِت٤ُوه٤َُا  اٟظَّ َٓ أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ  َٔ الَی ََل َیِدٔش ٌَ ََ ٤ََز آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت اہللٔ  َ٘ ِٟ ٥ُِٜ٨ًَِ َوا َد  َّی يرُِفَ ََٓؼ٠ُّوا َحً

امٔی هََذا ک١َُّ َطیِ  َ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَیُِت فٔی ٣َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہلل َػل َٗ ا ٩ِ٣ٔ َو ّٔ ِس َرأَیُِت٤ُونٔی أََرِزُت أَِ٪ آُخَذ ِٗٔل َ٘ َٟ ٕئ ُؤًِست٥ُِ 

ا حٔيَن َرأَیُِت٤ُو ـّ ٌِ ََ َها  ـُ ٌِ ََ ِس َرأَیُِت َجَه٥ََّ٨ یَِحٔل٥ُ  َ٘ َٟ ٦ُ َو سَّ َ٘ ََ ٠ُِت أَ ٌَ َِٟح٨َّةٔ حٔيَن َرأَیُِت٤ُونٔی َج ُت َوَرأَیُِت ٓٔیَها اب٩َِ ا ِ
نٔی َتأََخَّ

َّٟذٔ  َوائَٔب َُٟهٓیٕ َوهَُو ا  ی َسیََّب اٟشَّ

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

عی

دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ہلل ہیلع فملس ےک زناہن ںیم وسرج رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ریبکت  یہ۔ احصہب ےن آپ یلص ا

یک رھپ ریبکت ہہک رک اکیف ابمل روکع ایک رھپ  فآہل فملس ےک ےھچیپ ںیفص انب ںیل۔ ےلہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطلی رقات

ْد ُ اہک۔ اس ےک دعب ڑھکے وہےئ افر وطلی رقات
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ےس   نکیل ہی یلہپ رقاتیک روکع ےس رس ااھٹای افر 
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ا  مک یھت۔ رھپ ریبکت ہہک رک روکع ںیم ےلچ ےئگ افر وطلی روکع ایک۔ ہی روکع یھب ےلہپ روکع یک تبسن مک اھت۔ رھپ 
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ْد ُ ہہک رک دجسہ ایک۔ اس ےک دعب دفرسی رتعک ںیم یھب ایس رطح ایک۔ نان ہچ اچ
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اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز )ولصة اوسکلػ( ےس افرغ وہےت رگنہ اصػ وہ اکچ اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے 

وسرج افر اچدن اہلل اعتیل یک دف وہےئ افر ہبطخ اراشد رفناای۔ نان ہچ ےلہپ اہلل اعتیل یک دمح ف انثء ایبؿ یک ہک سج اک فہ الہ ےہ۔ رھپ رفناای 

اشنوینں ںیم ےس ںیہ۔ اںیہن یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس رہسگ رگنہ ںیہن اتگل۔ ذہلا ارگ مت )رگنہ( دوھکی وت اس فتق کت امنز 

ےس فدعہ ایک ادا رکےت روہ بج کت ہک رگنہ متخ ہن وہ اجےئ۔ رھپ رفناای ںیم ےن اس ہگج ےس فہ زیچںی دںیھکی ںیہ نج ےک قلعتم مت 

ایگ ےہ۔ مت ےن داھکی وہاگ ہک ںیم )دفراؿ امنز( ذرا آےگ وہا اھت۔ اس فتق ںیم تنج ےک ویمؤں ںیم ےس اکی اھچگ وتڑےن اگل اھت افر 

بج ںیم ےھچیپ اٹہ اھت وت اس فتق ںیم ےن منہج وک داھکی اس احتل ںیم ہک اس اک اکی ہصح دفرسے وک اھک راہ اھت۔ رھپ ںیم ےن منہج ںیم 

 ف نب ک ی وک داھکی سج ےن بس ےس ےلہپ اسن ہ اکنال۔رمع

ھا   :  رافی

 

عی

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک اتکبرگنہ ےک قلعتم ااحدثی  :   ابب

 دیسہ ّ اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ایک ایگ اکی افر رطہقی

     1476    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ِت أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٔ َِٟت َخَش ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا َحسَّ

ٍَ ا٨َّٟاُض  َٓاِجَت٤َ ْة  ٌَ ََلةُ َجا٣ٔ ٨ُوزَٔی اٟؼَّ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَِهسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٤ُِص  ٔ اٟظَّ َّی ب ه٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ ََٓؼل

ٍَ َسَحَسإت  َتئِن َوأَِربَ ٌَ ِٛ إت فٔی َر ٌَ َٛ ٍَ َر ٥َ أَِربَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 

عی

 ااحسؼ نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

وک رگنہ اگل وت امنز ابامجتع ادا رکےن ےک ےئل ولوگں وک اکپرا ایگ۔ امتؾ ولگ عمج وہےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل  ےک زناےن ںیم وسرج

 ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن دف راعکت امنز زپاھیئ سج ںیم اچر روکع افر اچر یہ دجسے ادا ےئک۔



 

 

ھا   اقحس نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ :  رافی

 

عی

 دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیسہ ّ اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ایک ایگ اکی افر رطہقی

     1477    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَهِ  ٤ُِص فٔی  ِت اٟظَّ َٔ َِٟت َخَش ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َّی َر  ََٓؼل  ٥َ ََ ث٥َُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ و ُٛ
أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ َر أَكَا٢َ ا َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا٨َّٟأض  َّی اہللُ  أَكَا٢َ ُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٦َ  َٗ  

َٔ اِْلَوَّ  و ُٛ
ََ َوهَُو زُوَ٪ اٟزُّ و ُٛ

أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر ٔ اِْلَوَّ َِٟ٘ٔیا٦ َِٟ٘ٔیا٦َ َوهَُو زُوَ٪ ا ةٔ ا ٌَ ِٛ ََ فٔی اٟزَّ ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٓ َشَحَس ث٥َُّ  َٓ  ٍَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر

٠ًََِیهٔ ث٥َُّ  َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  َٓ َدَلَب ا٨َّٟاَض  َٓ ٤ُِص  ِس َتَح٠َِّت اٟظَّ َٗ َٖ َو ََ ث٥َُّ اِنََرَ ٔ ١ََِ ذَٟ ی ٣ٔ ٤َزَ اِْلَُِخَ َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ  

َؼسَّ آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آیَأت اہللٔ ََل  ََ ِّرُوا َو ب َٛ زَّ َوَج١َّ َو ًَ اِزًُوا اہلَل  َٓ  ََ ٔ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ذَٟ َٓ أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ  َٔ ا٢َ یَِدٔش َٗ ُٗوا ث٥َُّ 

ًَِبُسُه أَِو َتزِنَٔی أ٣ََ  زَّ َوَج١َّ أَِ٪ یَزِنَٔی  ًَ ٕس ٣َا ٩ِ٣ٔ أََحٕس أَُِيَرُ ٩ِ٣ٔ اہللٔ  َة ٣َُح٤َّ ٥ُ٠ًَِ َیا أ٣َُّ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ ََ ِو  َٟ ٕس َواہللٔ  َة ٣َُح٤َّ ُتُه یَا أ٣َُّ

َٔيّرا َٛ َِٜیُت٥ِ  َب َٟ ٠ٔیَّل َو َٗ ٔحُِٜت٥ِ  ـَ َٟ 

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زناہن ںیم وسرج 

 

عی

ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب وک امنز زپاھیئ۔ نان ہچ ےلہپ وطلی ایقؾ ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ ڑھکے رگنہ وہا وت روسؽ اہلل

ا  مک اھت۔ رھپ ڑھکے وہےئ افر 

 

 ی
شی

 

ت
وہےئ افر ےلہپ ےس ذرا مک وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ایک وت فہ یھب اکیف ابمل اھت نکیل ےلہپ روکع ےس 

ح دفرسی رتعک یھب ادا رفنایئ۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت دجسے ںیم ےلچ ےئگ افر ایس رط

 وسرج ابلکل اصػ وہاکچ اھت۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ اراشد رفناای افر اہلل لج الجہل یک دمح ف انثء ایبؿ رکےن ےک

 اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ اںیہن یسک یک ومت ف ایحت یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل ارگ دعب اراشد رفناای وسرج افر اچدن اہلل اعتیل یک



 

 

زان مت ولگ ااسی دوھکی وت اہلل اعتیل ےس داع ایک رکف۔ رھپ اراشد رفناای اے اتم دمحمہی! مت ںیم ےس وکیئ یھب صخش اینپ ابدنی ای الغؾ ےک 

ینعی اؿ ےک زان رکےن رپ ںیہمت وت ریغت آےئ نکیل ہی وسوچ ہک اہمترے زان رکےن رپ رکےن رپ یھب اہلل اعتیل ےس زایدہ ریغت دنم )

مک رکف  اہلل اعتیل وک ینتک ریغت آیت وہیئگ( ںیہن وہ اتکس۔ اے اتم دمحمہی ارگ مت ولوگں وک فہ ھچک ولعمؾ وہ وج ےھجم ہتپ ےہ وت مت ولگ انسنہ

 دف افر رفان زایدہ رک دف۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیسہ ّ اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ایک ایگ اکی افر رطہقی

     1478    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ حارث، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ِ٤ًَ ٌٔیٕس أَ٪َّ  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس َِٟحارٔٔث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ثَِتَها أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة َحسَّ ثَِتهُ أَ٪َّ  َزَة َحسَّ

ًَائَٔظُة یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ا َِٟت  ا َٗ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا َِٟت أََجاَرٔک اہللُ ٩ِ٣ٔ  ا َ٘ َٓ ا٢َ أَ٪َّ یَُهوزٔیَّّة أََتِتَها  َ٘ َٓ بُورٔ  ُ٘ ِٟ بُوَ٪ فٔی ا ذَّ ٌَ ُی َٟ ٨َّٟاَض 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ِت  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ َدَش َٓ ّجا  َد ٣َِِخَ ٥َ ََخَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظُة إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟت  ا َٗ ًَائّٔذا بٔاہللٔ   ٥َ  َوَس٠َّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َب١َ إ ِٗ َ َِٟی٨َا نَٔشاْئ َوأ ٔ ٍَ إ اِجَت٤َ َٓ  ٔ ُِٟحِحَزة ٔلَی ا ِج٨َا إ َِخَ َٓ ٤ُِص  ا٦َ یِ اٟظَّ َ٘ َٓ ََ َؿِحَوّة  ٔ هٔ َوَس٥ََّ٠ َوَذٟ

ٍَ زُوَ٪  َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر َِٟ٘ٔیا٦ٔ اِْلَوَّ ا٦َ زُوَ٪ ا َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسُه  َٓ ًّا كَؤیَّل ث٥َُّ َر و ُٛ ٍَ ُر َٛ ا٧َٔیَة  َٗٔیا٣ّا كَؤیَّل ث٥َُّ َر ََّ ا٦َ اٟ َٗ ؤًهٔ ث٥َُّ َسَحَس ث٥َُّ  ُٛ ُر

 ًَ و ُٛ ََ إَٔلَّ أَ٪َّ ُر ٔ ١ََِ ذَٟ ٣ٔ ٍَ َؼ٨َ َٓ ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َس  ٌَ َٗ  َٖ ا اِنََرَ َّ٤٠َ َٓ ٤ُِص  ةٔ اِْلُولَی ث٥َُّ َسَحَس َوَتَح٠َِّت اٟظَّ ٌَ ِٛ ُه َوَٗٔیا٣َُه زُوَ٪ اٟزَّ

هُ  ٌُ ٨َّا َنِش٤َ ُٛ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ا٢ٔ  جَّ ٔٔت٨َِةٔ اٟسَّ َٛ ُٗبُورٔه٥ِٔ  ت٨َُوَ٪ فٔی  ِٔ و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض ُي ُ٘ ا٢َ ٓامَٔی َي َ٘ َس ذَ َٓ ٌِ ًََذأب ََ ذُ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ََ یََت ٔ ٟ

 ٔ بِر َ٘ ِٟ  ا

ھا  رفنایت ںیہ ہک اکی وہیدہی اؿ ےک اپس آیئ 

 

عی

دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعفنب احرث، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

! ایک ولوگں وک ربق ںیم یھب افر ےنہک یگل اہلل ںیہمت ذعاب ربق ےس اچبےئ۔ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ذعاب وہاگ؟ رفناای اہں! ںیم ربق ےک ذعاب ےس اہلل اعتیل یک انپہ نااتگن وہں۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ ےلکن وت وسرج رگنہ

فآہل فملس رشتفی  وہایگ۔ نان ہچ مہ بس رجحہ ںیم آےئگ افر وعرںیت یھب امہرے اپس عمج وہےن ںیگل۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

الےئ۔ اس فتق رقتةی اچتش اک فتق وہاگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا یک افر وطلی ایقؾ رکےن ےک دعب وطلی 

 روکع ایک۔ رھپ رس ااھٹای افر ےلہپ ایقؾ ےس ذرا مک وطلی ایقؾ ایک افر اس رطح ےلہپ روکع ےس ذرا مک وطلی روکع ایک۔ رھپ دجسہ ایک افر

دفرسی راعکت یھب ایس رطح زپیھ رفؼ ہی اھت ہک اس ںیم ایقؾ افر روکع یلہپ رتعک ےس ذرا مک وطلی ےھت۔ رھپ بج آپ یلص اہلل 

د ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ےئگ وت وسرج رگنہ متخ وہایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ افر ربنم رپ ھٹیب رک اراش

ربق ںیم اس رطح آزناشئ یک اجےئ یگ سج رطح ہک داجؽ ےک اسےنم آزناشئ یک اجےئ یگ۔ اس ےک دعب مہ ارثک آپ  رفناای ولوگں یک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ذعاب ربق ےس انپہ ناےتگن وہےئ انس رکےت ےھت۔

ھا دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعفنب احرث، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی

 

عی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اکی افر

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر مسق

     1479    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس، انؼاری، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، یحٌی :  راوی

ٌٔیٕس هَُو اِْلَِنَؼارٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َِٟت أَِخبََر٧َا  ا َٗ ٤َِزَة  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یُّ 

 ٔ و٢ُ َجائَِتىٔی یَُهوز ُ٘ ََ ًَائَٔظَة  ُت  ٌِ َّی اہللُ َس٤ٔ ا َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ًَاَذٔک اہللُ ٩ِ٣ٔ  َِٟت أَ ا َ٘ َٓ ِشأَُٟىٔی  ََ یَّْة 

بّ  َٛ ًَائّٔذا بٔاہللٔ ََفََٛٔب ٣َزِ ا٢َ  َ٘ َٓ بُورٔ  ُ٘ ِٟ ُب ا٨َّٟاُض فٔی ا ذَّ ٌَ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَُي ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ِ ىٔی َوا٧ ٌِ ٤ُِص ا َي ِت اٟظَّ َٔ َدَش



 

 

َتَی ٣َُؼ  أ َٓ بٔهٔ  َٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٣َزِ ًَ َّی اہللُ  ََٓحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ٕ ٍَ نِٔشَوة ٣َ ٔ ُِٟحَحز ٨ُُِٜت بَيَِن ا ا٦َ َٓ َ٘ َٓ َّی بٔا٨َّٟأض  ََٓؼل ُه  َلَّ

ٍَ َرأَِسهُ  َٓ ََ ث٥َُّ َر و ُٛ
أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ َر أَكَا٢َ ا أَكَا٢َ  َٓ َٓ ٍَ َرأَِسُه  َٓ ََ ث٥َُّ َر و ُٛ

أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ َر أَكَا٢َ ا َٓ

ٍَ أَِيََّسَ ٣ٔ  َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر ا٦َ َٗٔیا٣ّا أَِيََّسَ ٩ِ٣ٔ َٗٔیا٣ٔهٔ اِْلَوَّ َٗ ُحوَز ث٥َُّ  أَكَا٢َ اٟشُّ َٓ َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ َسَحَس  ٍَ َرأَِس ا َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر ؤًهٔ اِْلَوَّ ُٛ هُ ٩ِ ُر

ا٦َ أَيِ  َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسُه  َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر ؤًهٔ اِْلَوَّ ُٛ ٍَ أَِيََّسَ ٩ِ٣ٔ ُر َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر ا٦َ أَِيََّسَ ٩ِ٣ٔ َٗٔیا٣ٔهٔ اِْلَوَّ َ٘ َٓکَا٧َِت َٓ  ٢ٔ ََّسَ ٩ِ٣ٔ َٗٔیا٣ٔهٔ اِْلَوَّ

 َ ت ِٔ َُ  ٥ُِ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤ُِص  ٍَ َسَحَسإت َوا٧َِح٠َِت اٟظَّ إت َوأَِربَ ٌَ َٛ ٍَ َر ُتهُ أَِربَ ٌِ َش٤ٔ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ا٢ٔ  جَّ ٔٔت٨َِٔة اٟسَّ َٛ بُورٔ  ُ٘ ِٟ ٨ُوَ٪ فٔی ا

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ذُ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ََ یََت ٔ َس َذٟ ٌِ ََ 

ھا  رفنایت ںیہ ہک ریمے اپس اکی وہیدہی آیئ افر 

 

عی

رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، ییحی نب دیعس، ااصنری، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ہلل اعتیل ںیہمت ربق ےک ذعاب ےس وفحمظ رےھک۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت ںیم ےن آپ یلص ےنہک یگل ا

اہلل  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ایک ولوگں وک ربق ںیم ذعاب دای اجےئ اگ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای

 اہلل ہیلع فآہل فملس وسار وہےئ افر اےنت ںیم وسرج وک رگنہ گل ایگ۔ ںیم رجحہ ںیم درگی وخانیت ےک اسھت یھٹیب یک انپہ! رھپ آپ یلص

وہیئ یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وساری ےس ےچین ارتے افر یلصم یک رطػ رشتفی ےل ےئگ۔ رھپ احصہب یک اناتم یک۔ آپ 

ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ روکع ےس رس ااھٹای افر وطلی ایقؾ ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ روکع  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطلی ایقؾ

ےس رس ااھٹای افر وطلی ایقؾ ایک رھپ دجسے ںیم ےلچ ےئگ افر دجسے یھب وطلی ےئک رھپ دفابرہ ڑھکے وہےئ افر ےلہپ ےس ذرا مک وطلی 

رھپ رس ااھٹای افر ےلہپ ےس مک ایقؾ ایک۔ ہی لک اچر روکع افر اچر دجسے وہےئ۔ اےنت ایقؾ ایک رھپ ےلہپ روکع ےس ذرا مک وطلی روکع ایک 

ںیم وسرج رگنہ متخ وہایگ افر اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ ربق ںیم ایس رطح ہنتف ںیم التبم ےئک 

ےک دعب ںیم ےن انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربق ےک ذعاب اجؤ ےگ سج رطح داجؽ ےک آےن رپ ہنتف ںیم التبم وہں ےگ۔ اس 

 ےس انپہ ناگن رےہ ےھت۔

ھا   :  رافی

 

عی

 رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، ییحی نب دیعس، ااصنری، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب



 

 

 اکی افر مسق

     1480    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساٟزحی٥، اب٩ ًیی٨ة، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَِبَسةُ ب٩ُِ  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ًَُیِی٨ََة 

ٍٔ َسَحَسإت  إت فٔی أَِربَ ٌَ َٛ ٍَ َر ٔة َز٣ِز٦ََ أَِربَ َّٔ ٖٕ فٔی ُػ ُشو ُٛ َّی فٔی   ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل

ہشئ دصہقی رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرج رگنہ ہنییع ، ییحی نب دیعس، رمعة، اع دبعة نب دبعارلمیح، انب

 ےک ومعق رپ ززمؾ ےک اپس امنز ادا رفنایئ افر اس ںیم اچر روکع افر اچر ںیہ دجسے ےئک۔

، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

ة

 

 ی
ی ی
ع
 دبعة نب دبعارلمیح، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر مسق

     1481    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزاؤز، ابوًلی ح٨فی، ہظا٦ ػاحب زستوانی، ابوزبير، جابزب٩ ًبساہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟزُّ أَِخبََر٧َا  ِسَتَوائٔیِّ  ث٨ََا هَٔظا٦ْ َػاحُٔب اٟسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟح٨َفٔیُّ  ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ أَبُو َزاُوَز  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ بَيِر

٥َ فٔی ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ًَلَی  ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ َش َٛ ا٢َ  ٠َِیهٔ  َٗ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل َِْٟحِّ  یَِو٦ٕ َطٔسیٔس ا

أَكَا٢َ ث٥َُّ َر  َٓ  ٍَ َٓ أَكَا٢َ ث٥َُّ َر َٓ  ٍَ َٛ وَ٪ ث٥َُّ َر ٠ُوا َیِٔخُّ ٌَ َّی َج َِٟ٘ٔیا٦َ َحً أَكَا٢َ ا َٓ ٥َ بٔأَِػَحابٔهٔ  أَكَا٢َ ث٥َُّ َوَس٠َّ َٓ  ٍَ َٓ أَكَا٢َ ث٥َُّ َر َٓ  ٍَ َٛ

إت َو َسَحَس َسِحَس  ٌَ َٛ ٍَ َر کَا٧َِت أَِربَ َٓ  ُ
١َ َیَتأََخَّ ٌَ ٦ُ ث٥َُّ َج سَّ َ٘ ١َ َیَت ٌَ ََ َوَج ٔ ٍَ ٧َِحّوا ٩ِ٣ٔ َذٟ ََٓؼ٨َ ا٦َ  َٗ ٍَ َسَحَسإت َتئِن ث٥َُّ  أَِربَ



 

 

 َّ ًَٔوی٥ٕ ٩ِ٣ٔ ًَُو٤َائٔه٥ِٔ َوإ٧ٔ أ٪ إَٔلَّ ٤َِٟٔؤت  َٔ ٤ََز ََل َیِدٔش َ٘ ِٟ ٤َِص َوا وُٟوَ٪ إٔ٪َّ اٟظَّ ُ٘ إٔذَا کَا٧ُوا َي َٓ ُه٤َا آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت اہللٔ یُزٔی٤ُُٜوه٤َُا 

َّی َت٨َِحلٔیَ  وا َحً ََٓؼ٠ُّ ِت  َٔ  ا٧َِدَش

اوبداؤد، اوبیلع یفنح، اشہؾ اصبح دوتساین، اوبزریب، اجربنب دبعاہلل رفناےت ںیہ ہک دہع وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وسرج 

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب یک اناتم رفنایئ افر اانت وطلی ایقؾ ایک ہک ولگ رگنہ وہا وت اس رفز رگیم تہب تخس یھت

)وہیبش وہ رک( رگےن ےگل۔ رھپ وطلی روکع ایک رھپ وطلی ایقؾ ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ وطلی ایقؾ ایک افر دجسے ںیم ےلچ ےئگ افر 

ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذرا آےگ وہےئ )دفراؿ امنز( افر دف دجسے رکےن ےک دعب رھپ ڑھکے وہےئ۔ افر ایس رطح ےس 

رھپ ےھچیپ ےٹہ۔ ہی لک اچر روکع افر اچر دجسے وہےئ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ولگ ہی ےتہک ےھت ہک وسرج افر اچدن 

ہکن ہی وت اہلل اعتیل یک اشنوینں ںیم ےس ےہ وج اہلل وک رگنہ رصػ ایس وصرت ںیم وہات ےہ ہک وکیئ ڑبی تیصخش فافت اپ اجےئ۔ احال

 اعتیل ںیھمت داھکات ےہ۔ سپ ارگ دفابرہ ااسی وہ وت امنز زپاھ رکف یتح ہک رگنہ متخ وہاجےئ۔

 اوبداؤد، اوبیلع یفنح، اشہؾ اصبح دوتساین، اوبزریب، اجربنب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی افر )رطہقی( امنز رگنہ

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر )رطہقی( امنز رگنہ

     1482    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟزح٩٤، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ارطاز ٣ح٤وزب٩ خاٟس، ٣زوا٪، ٣ٌاویہ ب٩ سَل٦، یحٌی :  راوی  ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ ب٩ً 

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٦ اؤَیُة ب٩ُِ َسَلَّ ٌَ ثَىٔی ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٣َزَِواَ٪  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ أَِخبََرنٔی ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس   ٕ َٔير َٛ بٔی 

ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٨َُٓوزَٔی  ًَ أ٣َََز  َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَِهسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ا٢َ َخَش َٗ ٤ِزٕو  ًَ ب٩ِٔ 

ا٦َ  َٗ َتئِن َوَسِحَسّة ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا٨َّٟأض َر ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل ْة  ٌَ ََلةُ َجا٣ٔ َّ اٟؼَّ ََٓؼل َتئِن َوَسِحَسّة   ٌَ ِٛ ی َر



 

 

 ٔ ُس ب٩ُِ ح ُه ٣َُح٤َّ َٔ َٟ مُّ کَاَ٪ أَكَِو٢َ ٨ِ٣ٔهُ َخا َٗ مُّ َوََل َسَحِسُت ُسحُوّزا  َٗ ا  ًّ و ُٛ ُت ُر ٌِ َٛ ًَائَٔظُة ٣َا َر َِٟت  ا  ٤ِيَرَ َٗ

رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےک ومحمدنب اخدل، رمفاؿ، اعمفہی نب السؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمعف اراشد 

اس  زناہن ںیم وسرج رگنہ وہا وت ابامجتع امنز اک االعؿ ایک ایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےک اسھت امنز ادا رفنایئ افر

 ہک ںیم ےن وت ہن ںیم دف روکع افر اکی دجسہ ایک۔ رھپ ڑھکے وہےئ افر دف روکع افر اکی دجسہ ایک۔ رضحت اعہشئ دصہقی رفنایت ںیہ

 یھبک )اس ےس ےلہپ( اانت ابمل روکع ایک افر ہن دجسہ۔ اناؾ اسنیئ ےتہک ںیہ ہک دمحم انب ریمح ےن اس رفاتی ےک لقن رکےن ںیم االتخػ ایک

 ےہ۔

 ومحمدنب اخدل، رمفاؿ، اعمفہی نب السؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمعف اراشد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر )رطہقی( امنز رگنہ

     1483    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سَل٦، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوك٤ٌة، ًبساہلل ب٩ ٤ًزویحٌی ب٩ ٤ًَا٪، اب٩ ح٤ير، ٣ٌاویہ ب٩  :  راوی

 ٔ َ َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی   ٕ٦ اؤَیَة ب٩ِٔ َسَلَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ ح٤ِٔيََر  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ِبٔس اہللٔ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ ًُ ًَ  ٩ًَِ ٤ََة  ٌِ ُ ٩ًَِ أَبٔی ك  ٕ ير

٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ َش َٛ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ َتئِن ب٩ِٔ  ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ
ا٦َ ََفَ َٗ َتئِن َوَسِحَسَتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َر ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ

ََفَ

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  و٢ُ ٣َا َسَحَس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ََ ًَائَٔظُة  ٤ِٔص َوکَا٧َِت  ٩ًَِ اٟظَّ َِّی  ٍَ َس٥ََّ٠ ُس َوَسِحَسَتئِن ث٥َُّ ُجل َٛ ُحوّزا َوََل َر

٤َُِٟباَرٔک  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا هُ  َٔ َٟ ا أَكَِو٢َ ٨ِ٣ُٔه َخا ًّ و ُٛ  ُر

، دبعاہلل نب رمعف رفناےت ںیہ ہک وسرج رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص

 

مة
ظج
 ییحی نب امثعؿ، انب ریمح، اعمفہی نب السؾ، ییحی نب اوبریثک، اوب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف روکع افر دف دجسے ےیک رھپ ڑھکے وہےئ )یلہپ رتعک ےس( افر دف روکع افر دف دجسے ےیک۔ رھپ وسرج 

۔ رضحت اعہشئ دصہقی اراشد رفنایت ںیہ ہک )ریمے اشمدہہ یک دح کت( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اس رگنہ متخ وہایگ



 

 

 ےس ےلہپ( یھبک اانت وطلی دجسہ ای روکع ںیہن ایک۔

، دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 

مة
ظج
 ییحی نب امثعؿ، انب ریمح، اعمفہی نب السؾ، ییحی نب اوبریثک، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر )رطہقی( امنز رگنہ

     1484    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣بارک، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوحٔؼہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ابوبَکب٩ اسحٙ، ابوزیس سٌیس ب٩ ربیٍ، ًلی ب٩  :  راوی

 ٬٨ًا

 ِٟ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٔ ٌٔیُس ب٩ُِ اٟزَّبٔی ث٨ََا أَبُو َزیِٕس َس ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ٕ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح َٔير َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٤َُباَرٔک 

َؼ  ِٔ ثَىٔی أَبُو َح ا٢َ َحسَّ َّی اہللَُٗ ًَِهسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ َش َٛ ا  َّ٤َٟ َُّه  ًَائَٔظَة أَِخبََرِتُه أ٧َ ًَائَٔظَة أَ٪َّ  ٠َِیهٔ َة ٣َِولَی  ًَ  

 ًَ َِٟت  ا َٗ َِٟ٘ٔیا٦َ فٔی َػََلتٔهٔ  أَكَا٢َ ا َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ْة  ٌَ ََلَة َجا٣ٔ ٨َُٓوزَٔی أَ٪َّ اٟؼَّ أَ َوأ٣َََز  ٥َ َتَوؿَّ ةٔ ث٥َُّ َوَس٠َّ َِٟبَِقَ أَ ُسوَرَة ا َحٔشِبُت رَقَ َٓ ائَٔظُة 

 َٛ ٥ِ َيِشحُِس ث٥َُّ َر َٟ ا٦َ َو َٗ ١ََِ ٣َا  ا٦َ ٣ٔ َٗ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه ث٥َُّ  ا٢َ َس٤ٔ َٗ ََ ث٥َُّ  و ُٛ
أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ ١ََِ َر ٣ٔ ٍَ َؼ٨َ َٓ ا٦َ  َٗ َشَحَس ث٥َُّ  َٓ  ٍَ

َتئِن َوَسِحَسّة ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٍَ َر ٤ِٔص  ٣َا َػ٨َ ٩ًَِ اٟظَّ َِّی   َج٠ََص َوُجل

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ 

 

عی

اوبرکبنب ااحسؼ ، اوبزدی دیعس نب رعیب، یلع نب ابمرک، ییحی نب اوبریثک، اوبہصفح، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ابامجتع امنز ادا رکےن ےک  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم وسرج رگنہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر

ھا  رفنایت ںیہ 

 

عی

ےئل االعؿ رکےن اک مکح دای۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر وطلی ایقؾ ایک۔ اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ہلل ہیلع فآہل فملس ہک ریما ایخؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اانت وطلی ایقؾ ایک ہک( وسرہ رقبہ زپیھ وہیگ۔ رھپ آپ یلص ا

ـُ ہہک رک ڑھکے وہےئگ افر اکیف دری کت وتفق رکےن ےک دعب روکع ںیم ےئگ۔ رھپ روکع
َ
 َحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّلّ

ِ م َ
ش

ایک  ےن وطلی روکع ایک رھپ 

 رھپ دجسہ ےک دعب ڑھکے وہ ےئگ افر ہنیعب ایس رطح دفرسی رتعک ںیم دف روکع رکےن ےک دعب دجسہ ںیم ےئگ۔ بج دجسہ ےس رس



 

 

 ااھٹای وت رگنہ متخ وہ اکچ اھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 اوبرکبنب اقحس، اوبزدی دیعس نب رعیب، یلع نب ابمرک، ییحی نب اوبریثک، اوبہصفح، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی افر )رطہقی( امنز

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر )رطہقی( امنز

     1485    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ َرش، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼ٤س، ًلاء ب٩ سائب، ابوسائب، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ ِبَس أَِخبََر٧َا هََٔل٢ُ ب٩ُِ َرِٔشٕ  ًَ ائُٔب أَ٪َّ  ثَىٔی أَبٔی اٟشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ٤َٔس  ًَِبسٔ اٟؼَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا   َحسَّ

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِهسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ََٜش ِ ا٢َ ا٧ َٗ ثَهُ  ٤ًَِزٕو َحسَّ ٠َِیهٔ  ا٦َ اہللٔ ب٩َِ  ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ُ ََ ث و ُٛ
أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ َر أَكَا٢َ ا َٓ ا٦َ َٗٔیا٣ّا  َ٘ َٓ ُه  ٌَ َّٟٔذی٩َ ٣َ ا٦َ ا َٗ ٔ َو ََلة ٔلَی اٟؼَّ ٥َ إ أَكَا٢َ َوَس٠َّ َٓ ٍَ َرأَِسهُ َوَسَحَس  َٓ ٥َّ َر

أَكَا٢َ  َٓ ٍَ َرأَِسُه َوَج٠ََص  َٓ ُحوَز ث٥َُّ َر ا٧َٔیةٔ  اٟشُّ ََّ ٔة اٟ ٌَ ِٛ ٍَ فٔی اٟزَّ َؼ٨َ َٓ ا٦َ  َٗ ٍَ َرأَِسُه َو َٓ ُحوَز ث٥َُّ َر أَكَا٢َ اٟشُّ َٓ ِٟح٠ُُوَض ث٥َُّ َسَحَس  ا

ُُٔذ فٔی آَٔخٔ  ١َ َی٨ِ ٌَ َح َٓ ُِٟح٠ُؤض  ٔ َوا ُحوز َٔ َواٟشُّ و ُٛ
ٔ َواٟزُّ َِٟ٘ٔیا٦ ةٔ اِْلُولَی ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ ٍَ فٔی اٟزَّ ١ََِ ٣َا َػ٨َ ٩ِ٣ٔ ٣ٔ ٔ ةٔ   ُسُحوزٔه ٌَ ِٛ اٟزَّ

 َٓ َک ث٥َُّ َر رٔفُ ِِ ٌِٔسنٔی َهَذا َو٧َِح٩ُ َنِشَت ََ  ٥ِ َٟ ٌِٔسنٔی هََذا َوأ٧ََا ٓٔیه٥ِٔ  ََ  ٥ِ َٟ و٢ُ  ُ٘ ا٧َٔیٔة َویَِبکٔی َوَي ََّ ا٦َ اٟ َ٘ َٓ ٤ُِص  ٍَ َرأَِسهُ َوا٧َِح٠َِت اٟظَّ

َح٤َٔس  َٓ َدَلَب ا٨َّٟاَض  َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََز آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠َِیهٔ ث٥َُّ  ًَ اہلَل َوأَثِىَی 

ُص ٣ُ  ِٔ َّٟٔذی َن َّ َوَج١َّ َوا ًَز ٔلَی ذَِٔکٔ اہللٔ  ِوا إ ٌَ اِس َٓ َٖ أََحٔسه٤َٔا  ُشو ُٛ إٔذَا َرأَیُِت٥ِ  َٓ َّ َوَج١َّ  ًَز َِٟح٨َّ اہللٔ  ِس أُِز٧َٔیِت ا َ٘ َٟ  ٔ ٕس بَٔیٔسه ُة َح٤َّ

 َ ٠ُِت أ ٌَ ِس َج َ٘ َٟ َّی  ِس أُِز٧َٔیِت ا٨َّٟاُر ٣ٔىِّی َحً َ٘ َٟ ُُٗلوَٓٔها َو اكَِیُت ٩ِ٣ٔ  ٌَ ََٟت َََشِلُت یَسٔی  ِو  َٟ َّی  ٥ِ ٣ٔىِّی َحً ُٛ َظا ِِ ََ ٘ٔیَها َخِظَیَة أَِ٪  ََّ

٥ِ٠َ تَ  َٓ ُب فٔی هٔزَّةٕ َربََلِتَها  ذَّ ٌَ َُ َّی َرأَیُِت ٓٔیَها ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ ح٤ِٔيََر  ٤َِتَها َوََل هَٔی َحً ٌَ ِ َََٓل هَٔی أَك ًَِها َتأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ َخَظأغ اِْلَِرٔق  َس



 

 

َّی َرأَ  َِٟیَتَها َوَحً َِّٟت َت٨َِهُع أَ َب٠َِت َوإَٔذا َو ِٗ ِس َرأَیُِتَها َت٨َِهُظَها إَٔذا أَ َ٘ ٠َ َٓ َّی ٣َاَتِت  ِتَها َحً َ٘ ِِتٔیََّتئِن َس یُِت ٓٔیَها َػاحَٔب اٟشِّ

ُٚ أََخا بَىٔی اٟسَّ  َّٟٔذی کَاَ٪ َيَِّسٔ ٤ِِٟٔحَح٩ٔ ا َّی َرأَیُِت ٓٔیَها َػاحَٔب ا ََِتئِن فٔی ا٨َّٟارٔ َوَحً ٌِ ّؼا َذأت ُط ٌَ ٔ  َ ٍُ َٓ َٔ یُِس َِٟحادَّ ًَِسا ا

٤ِِٟٔحَح٩ٔ  ُٚ ا و٢ُ أ٧ََا َسارٔ ُ٘ ًَلَی ٣ِٔحَح٨ٔهٔ فٔی ا٨َّٟارٔ َي ّٜٔئا   ب٤ِٔٔحَح٨ٔهٔ ٣ُتَّ

ھا  رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل الہؽ نب رشب، دبعازعلسی نب دبعادمصل

 

عی

، اطعء نب اسبئ، اوباسبئ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےک زناہن ںیم وسرج رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رکےن ےک ےئل ڑھکے وہےئ وج احصہب آپ 

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےلہپ وطلی ایقؾ ایک افر رھپ وطلی روکع رھپ رس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی ےھت ڑھکے وہےئ

وطلی  ااھٹای افر دجسہ ایک فہ یھب تہب وطلی اھت رھپ دجسہ ےس رس ااھٹای افر اکیف دری کت ےھٹیب رےہ رھپ دفرسا دجسہ ادا ایک فہ یھب ایس رطح

ںیم یھب روکع ایقؾ دجسہ افر ولجس اکیف وطلی ےیک ےسیج یلہپ رتعک ںیم ےیک اھت۔ رھپ رس ااھٹای افر ڑھکے وہےئگ افر دفرسی رتعک 

ےھت۔ رھپ دفرسی رتعک ےک آرخی دجسہ ںیم افیچن اسسن ےنیل ےگل )وبہج وطلی امنز( افر رفےت وہےئ ہی رفنا رےہ ےھت ہک اے اہلل! 

ےن ھجم ےس ہی فدعہ ںیہن ایک۔ مہ ھجت ےس رفغمت ےک  وت ےن ھجم ےس ہی فدعہ ںیہن ایک اھت۔ ایھب وت ںیم یھب اؿ ںیم وموجد وہں۔ وت

اطبل ںیہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس ااھٹای وت وسرج رگنہ متخ وہاکچ اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ 

اہلل لج الجہل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں  افر ہبطخ دای۔ نان ہچ اہلل اعتیل یک رعتفی ایبؿ رکےن ےک دعب اراشد رفناای وسرج افر اچدن

ںیہ۔ ارگ اؿ ںیم ےس یسک )وسرج ای اچدن( وک رگنہ گل اجےئ وت اہلل اعتیل ےک ےئل زیتی داھکای رکف۔ اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق 

ز( ہک ارگ ںیم اہھت آےگ دقرت ںیم دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( یک اجؿ ےہ۔ تنج ھجم ےس اینت زندکی رکدی یئگ یھت )دفراؿ امن

ہن ومس رکات وت اس ےک دنچ ےھچگ وتڑ اتیل افر منہج یھب ھجم ےس اینت رقبی رک دی یئگ یھت ہک ںیم ڈرےن اگل ہک ںیہک مت ولوگں وک یہ اےنپ ادنر 

وک ابدنھ راھک ےل۔ اہیں کت ہک ںیم ےن اس ںیم ریمحا یک اکی وعرت وک یلب یک فہج ےس ذعاب وہےت وہےئ داھکی۔ اس ےن اکی یلب 

اھت ہن وت اےس زنیم ےک ڑیکے وکمڑے اھکےن دیتی افر ہن وخد اےس اھکےن ےنیپ ےک ےئل ھچک دیتی یتح ہک فہ رم یئگ۔ ںیم ےن داھکی ہک فہ 

یلب اس وعرت وکونیتچ ےہ۔ بج اسےنم آیت وت اس وکونیتچ افر بج فہ تشپ ومڑ اجیت وت ےھچیپ دنکوھں ےس اس وکونیتچ۔ رھپ ںیم ےن 

ںیم و ددعاع ےک اھبیئ دف وجویتں فاےل وک داھکی اےس دف اشوخں فایل ڑکلی ےس نار رک منہج یک رطػ دالیکھ اجراہ اھت۔ رھپ ںیم ےن اس 

اس ںیم اکی ذرا )ےچین ےس( ڑیٹیھ )وندکار( ڑکلی فاےل وک داھکی وج اجحج رکاؾ اک ناؽ رچاای رکات اھت۔ فہ ڑکلی رپ کیٹ اگلےئ وہےئ اھت 

 اہ اھت ہک ںیم ڑکلی اک وچر وہں۔افر اکپر ر

ھا  :  رافی

 

عی

 الہؽ نب رشب، دبعازعلسی نب دبعادمصل، اطعء نب اسبئ، اوباسبئ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 افر )رطہقی( امنز اکی

     1486    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًِیساہلل ب٩ ًبساٌٟوی٥، ابزاہی٥ سبَل٪، ًبازب٩ ًباز ٣ہ٠يی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤َُِٟه٠َّٔيیُّ  ٕ ا ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ َسَبََلُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ا

َّی ًَِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ َش َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٤ًَِزٕو  ٔس ب٩ِٔ  ٠ًََِیهٔ َو  ٣َُح٤َّ ا٦َ اہللُ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

 ٔ ِٟ٘ َِٟ٘ٔیا٦َ َوهَُو زُوَ٪ ا أَكَا٢َ ا َٓ ا٦َ  َٗ ََ ث٥َُّ  و ُٛ
أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ َر أَكَا٢َ ا َٓ َّی ٨٠َّٟٔأض  أَكَا٢َ ََٓؼل َٓ  ٍَ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر ٔ اِْلَوَّ َیا٦

أَكَا٢َ اٟشُّ  َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َسَحَس  َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
ََ َوهَُو زُوَ٪ اٟزُّ و ُٛ

٢ٔ ث٥َُّ اٟزُّ ُحوزٔ اِْلَوَّ حُوَز َوهَُو زُوَ٪ اٟشُّ أَكَا٢َ اٟشُّ َٓ ٍَ ث٥َُّ َسَحَس  َٓ حُوَز ث٥َُّ َر

َّی  ََ َحً ٔ ١ََِ َذٟ ١ُ ٓٔیه٤َٔا ٣ٔ ٌَ ِٔ ََ ث٥َُّ َسَحَس َسِحَسَتئِن َي ٔ ١ََِ َذٟ ١َ ٓٔیه٤َٔا ٣ٔ ٌَ َٓ َتئِن َو ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ا٦َ  ا٢َ َٗ َٗ َْ ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ ث٥َُّ  ََفَ

إَٔذا َر  إٔ٪َّ  َٓ أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ  َٔ َٜٔش َُّه٤َا ََل ی٨َِ ٤ََز آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت اہللٔ َوإ٧ٔ َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ٔلَی ذَِٔکٔ اٟظَّ ِٓزًَُوا إ ا َٓ  ََ ٔ أَیُِت٥ِ َذٟ

 ٔ ََلة ٔلَی اٟؼَّ َّ َوَج١َّ َوإ ًَز  اہللٔ 

، ابعدنب ابعد یبلہم، دمحم نب رمعف، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ دمحم نب دیبع اہلل نب دبعامیظعل، اربامیہ نالبؿ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زناےن ںیم وسرج رگنہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ابامجتع امنز زپاھیئ 

افر ےلہپ ےس مک وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ںیم ےئگ افر ےلہپ ےس مک وطلی روکع ےلہپ وطلی ایقؾ ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ ڑھکے وہےئ 

ایک رھپ وطلی دجسہ ایک رھپ دجسے ےس رس ااھٹ رک اکیف دری ےھٹیب رےہ۔ رھپ وطلی دجسہ ایک۔ نکیل ہی دجسہ ےلہپ ےس مک وطلی اھت۔ رھپ 

دجسے ےیک اہیں کت ہک امنز ےس افرغ وہےئگ رھپ رفناای  ڑھکے وہےئ دف دف روکع ےیک اؿ ںیم یھب ایس رطح ایک۔ رھپ ایس رطح دف

را وسرج افر اچدن اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ۔ اںیہن یسک یک ومت ف ایحت یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل۔ ارگ مت ااسی دوھکی وت وف



 

 

 اہلل اعتیل یک دمح ف انث رکف افر امنز زپینھ رشفع رکدای رکف۔

 اہلل نب دبعامیظعل، اربامیہ نالبؿ، ابعدنب ابعد یبلہم، دمحم نب رمعف، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر )رطہقی( امنز

     1487    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء ب٩ ہَل٢، حشين ب٩ ًیاغ، زہير، اسوز ب٩ ٗیص، ث٠ٌبة ب٩ ًبازًبسی ََری :  راوی

ث٨ََا ُزهَ  ا٢َ َحسَّ َٗ إغ  ًَیَّ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ ب٩ِٔ هََٔل٢ٕ  ٌَ ِٟ ا٢َ أَِخبََر٧َا هََٔل٢ُ ب٩ُِ ا َٗ ِیٕص  َٗ ث٨ََا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ يِْر 

َّهُ َطهَٔس ُخِلَبّة یَِو٣ّا َٟٔش٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ِ  ةٔ أ٧َ َِٟبَِرَ ِبٔسیُّ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ا ٌَ ِٟ ٕ ا ًَبَّاز ٠ََبُة ب٩ُِ  ٌِ ثَىٔی َث ٩ًَِ َحسَّ ا  َّ ََٓذََکَ فٔی ُخِلَِتٔهٔ َحٔسی ُسٕب 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ًَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٨ََٟا  َؿئِن  ا٢َ َس٤َُزةُ ب٩ُِ ُج٨ُِسٕب بَِی٨َا أ٧ََا یَِو٣ّا َوََُُل٦ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ٧َزِمٔی ََغَ َٗ  ٥َ ِهسٔ هٔ َوَس٠َّ

ًَئِن ا ٤ُِص ٗٔیَس ُر٣َِحئِن أَِو ثَََلثَٕة فٔی  َّی إَٔذا کَا٧َِت اٟظَّ ٥َ َحً ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٙٔ اِسَوزَِّت  ُٓ ُ ٨َّٟأِظٔ ٩ِ٣ٔ اِْل

٤ِٔص َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ٔ اٟظَّ َُٟیِحٔسث٩ََّ َطأُِ٪ هَٔذه ََٓواہللٔ  ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ِٙ ب٨َٔا إ ٔ تٔهٔ أََحُس٧َا َٟٔؼاحٔبٔهٔ ا٧َِل٠ ٥َ فٔی أ٣َُّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 ٔ ٤َِِٟشح ٔلَی ا ٨َا إ ٌِ َٓ َس َٓ ا٢َ  َٗ َس٦َ َحَسثّا  ِ٘ اِسَت َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَی ا٨َّٟأض  َد إ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ََخَ ًَ َّی اہللُ  ِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َوا َٓ ا٢َ  َٗ ٔس 

 ُٛ أَكَِو٢ٔ ُر َٛ ٍَ ب٨َٔا  َٛ ُه َػِوّتا ث٥َُّ َر َٟ  ٍُ مُّ ٣َا َنِش٤َ َٗ ا٦َ ب٨َٔا فٔی َػََلةٕ  َٗ أَكَِو٢ٔ َٗٔیا٦ٕ  َٛ ا٦َ  َ٘ َٓ َّی  َٕ ٣َا َر ََٓؼل مُّ ٣َا و َٗ ٍَ ب٨َٔا فٔی َػََلةٕ  َٛ

ُه َػِوّتا ث٥َُّ  َٟ  ٍُ مُّ ََل َنِش٤َ َٗ أَكَِو٢ٔ ُسُحوزٕ ٣َا َسَحَس ب٨َٔا فٔی َػََلةٕ  َٛ ُه َػِوّتا ث٥َُّ َسَحَس ب٨َٔا  َٟ  ٍُ ا٧َٔیةٔ َنِش٤َ ََّ ٔة اٟ ٌَ ِٛ ََ فٔی اٟزَّ ٔ ١َ ذَٟ ٌَ َٓ  

٤ِٔص ُج٠ُ  ِّی اٟظَّ َٙ َتَحل َٓ َوا َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ٔ ١ََِ َذٟ َه إَٔلَّ اہللُ ٣ٔ َٟ ٔ ٠َِیهٔ َوَطهَٔس أَِ٪ ََل إ ًَ َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  َٓ  ٥َ َش٠َّ َٓ ا٧َٔیةٔ  ََّ ٔة اٟ ٌَ ِٛ وَسهُ فٔی اٟزَّ

ًَِبُس اہللٔ َوَرُسوُُٟه ٣ُِدَتََرْ  َُّه   َوَطهَٔس أ٧َ

 نب ابعددبعی رصبی ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن رمسہ نب 

 

ی ة
عل

 

الہؽ نب االعلء نب الہؽ، نیسح نب ایعش، زریہ، اوسد نب سیق، ت



 

 

دنجب اک اطخب انس۔ سج ںیم اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی دحثی ایبؿ یک ہک اکی دؿ ںیم افر اکی ااصنری 

ےہ ےھت۔ ہک وسرج دف ای نیت زینے دنلب وہےن ےک دعب ااچکن اکال وہایگ۔ مہ ےن وساچ ہک ولچ دجسم ےتلچ ڑلاک ریتادنازی )یک قشم( رک ر

ںیہ۔ ہی فاہعق رضفر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم ےک ےئل وکیئ  یئ زیچ دیپا رکاےئ اگ۔ مہ 

ے وہےئ ےلم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ ڑبےھ افر امنز  دجسم یک رطػ ےلچ ےگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل

 

کلن

 

ت
ہیلع فآہل فملس ںیمہ 

از زپاھیئ۔ اس ںیم ایقؾ اانت وطلی ایک ہک یھبک یسک افر امنز ںیم اانت وطلی ایقؾ ںیہن ایک اھت۔ ںیمہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آف

ہل فملس ےن اانت وطلی روکع ایک ہک یھبک )ےلہپ( یسک امنز ںیم اانت وطلی روکع ںیہن انسیئ ںیہن دے ریہ یھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

اس ےس ایک اھت۔ اس ںیم یھب مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ہن ینس۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانت ابمل ایقؾ ایک ہک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطلی دجسہ ایک ہک اس ےس ےلہپ یھبک اانت وطلی دجسہ ںیہن ایک ےلہپ یھبک اانت وطلی ایقؾ ںیہن ایک اھت۔ رھپ آپ یلص

اھت۔ اس ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ںیمہ انسیئ ںیہن دی۔ رھپ ایس رطح دفرسی رتعک یھب زپاھیئ افر بج 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا افر اہلل اعتیل یک رعتفی دفرسی رتعک ےک دعب ےھٹیب وت وسرج رگنہ متخ وہ اکچ اھت۔ رھپ آپ یلص

 ایبؿ رکےن ےک دعب اس ابت یک اہشدت دی ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر ںیم اہلل اک دنبہ افر روسؽ وہں۔

 نب ابعددبعی رصبی :  رافی

 

ی ة
عل

 

 الہؽ نب االعلء نب الہؽ، نیسح نب ایعش، زریہ، اوسد نب سیق، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر )رطہقی( امنز

     1488    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوَٗلبة، ن٤ٌا٪ ب٩ َظير٣ح٤س ب٩ َظار، ًبساٟوہاب، خاٟس،  :  راوی

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوهَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ  ٕ ََٔظير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ُّ٨

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًَِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ََٜش ِ ِّی ب٨َٔا ا٧ ٥ِ٠َ یَز٢َِ ُيَؼل َٓ ٤َِِٟشحَٔس  َّی أَتَی ا ا َحً ًّ ٔ ز َٓ َد َیُحزُّ ثَِوبَهُ  ََِٓخَ  ٥َ َس٠َّ

أ٪ إَٔلَّ ٤َٟٔوِ  َٔ َٜٔش ٤ََز ََل ی٨َِ َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ ٧َاّسا َیز٤ًُُِوَ٪ أَ٪َّ اٟظَّ َٗ ا ا٧َِح٠َِت  َّ٤٠َ َٓ َّی ا٧َِح٠َِت  َٟیِ َحً َو٤َأئ َو ٌُ ِٟ ًَٔوی٥ٕ ٩ِ٣ٔ ا َص ٔت 



 

 

٨َُّٜٔه٤َا آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آیَأت  أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ َوَل َٔ َٜٔش ٤ََز ََل ی٨َِ َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ََ إٔ٪َّ اٟظَّ ٔ َذٟ َّ َوَج١َّ َٛ ًَز َّ َوَج١َّ إٔ٪َّ اہلَل  ًَز اہللٔ 

ََٓؼ   ََ ٔ َٓإَٔذا َرأَیُِت٥ِ َذٟ ُه  َٟ  ٍَ ٤َُِِٟٜتوبَةٔ إَٔذا بََسا َٟٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ٘ٔهٔ َخَظ أَِحَسٔث َػََلةٕ َػ٠َِّیُت٤ُوَها ٩ِ٣ٔ ا َٛ وا  ُّ٠ 

، امعنؿ نب ریشب رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زناہن ںیم وسرج رگنہ

 

ة
ی 
 دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، اخدل، اوبالق

ی ےس ابرہ ےلکن افر دجسم رشتفی ےل ےئگ۔ رھپ وتمارت اس وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ڑپکفں وک ےتٹیسھگ وہےئ دلج

فتق کت امہری اناتم رکفاےت رےہ بج کت رگنہ متخ ںیہن وہایگ۔ بج وسرج اصػ وہایگ وت اراشد رفناای ولگ ایخؽ رکےت ںیہ 

ت ف ایحت یک فہج ےس ہک وسرج افر اچدن رگنہ یسک میظع تیصخش یک ومت یک فہج ےس وہات ےہ نکیل رہسگ ںیہن۔ اںیہن یسک یک وم

عیطم  رگنہ ںیہن اتگل ہکلب ہی وت اہلل اعتیل یک اشنوینں ںیم ےس اکی اشنین ےہ۔ اہلل اعتیل بج یسک زیچ رپ اینپ یلجت ڈاےتل ںیہ وت فہ اؿ یک

 وہاجیت ےہ۔ ارگ مت ولگ ااسی دوھکی وت رفض امنز یک رطح امنز زپوھ وج رگنہ وہےن ےس ےلہپ سگری وہ۔

، امعنؿ نب ریشبدمحم  :  رافی

 

ة
ی 
 نب اشبر، دبعاولاہب، اخدل، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر )رطہقی( امنز

     1489    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، ٤ًزوب٩ ًاػ٥، ًِیساہلل ب٩ وازَ، ایوب سدتیانی، ابوَٗلبة، ِٗیؼة ب٩ ٣دارٚ ہَللی :  راوی

 َٔ َِٟوازٔ ُه ًَُِِیَس اہللٔ ب٩َِ ا ًَأػ٥ٕ أَ٪َّ َجسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ َ و أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ث ا٢َ َحسَّ َٗ ثَُه  ٨َا أَیُّوُب  َحسَّ

٤ُِص َو٧َِح٩ُ إٔذِ َذا ِت اٟظَّ َٔ َش َٛ ا٢َ  َٗ ِٟهََٔللٔیِّ  ٕٚ ا ِٔیَؼَة ب٩ِٔ ٣َُدارٔ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ِدتَٔیانٔیُّ  َّی اہللُ اٟشَّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َک ٣َ

َّی َر  ََٓؼل ا َیُحزُّ ثَِوبَُه  ًّ ٔ ز َٓ َد  َِخَ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٥َ بٔا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ َح٤َٔس اہللَ ًَ َٓ ٤ِٔص  ُُٓه ا٧ِحََٔلَئ اٟظَّ ا َٙ اِنَٔرَ َٓ َوا َٓ َُٟه٤َا  َتئِن أَكَا ٌَ ِٛ

أ٪ ٤َٟٔوِ  َٔ َٜٔش َُّه٤َا ََل ی٨َِ ٤ََز آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آیَأت اہللٔ َوإ٧ٔ َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠َِیهٔ ث٥َُّ  ًَ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ َوأَثِىَی  َٓ ٩ِ٣ٔ  ٔت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ 



 

 

أَِحَسٔث َػََلةٕ ٣َُِٜتوبَٕة َػ٠َِّیُت٤ُوهَا َٛ وا  ََٓؼ٠ُّ ََ َطِیّئا  ٔ  َذٟ

 نب اخمرؼ الہیل رفناےت ںیہ ہک بج وسرج 

 

 ضة
 ن
، قی

 

ة
ی 
اربامیہ نب وقعیب، رمعفنب اعا ، دیبع اہلل نب فازع، اویب ایتخسین، اوبالق

 ونمرہ ںیم ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپاشیین ےک اعمل ںیم رگنہ وہا وت مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دمہنی

اانپ ڑپکا ےتٹیسھگ وہےئ ڑھکے وہےئ افر زیتی ےس ابرہ ےلکن افر دف وطلی راعکت زپاھںیئ۔ سج فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل یک دمح ف انث ایبؿ ےس افرغ وہےئگ ایس فتق )رقتةی( وسرج رگنہ یھب متخ وہایگ۔ رھپ آپ  فملس امنز

یک افر اراشد رفناای وسرج افر اچدن اہلل اعتیل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ۔ اںیہن یسک یک فافت ای ایحت یک فہج ےس رہسگ رگنہ 

 زپیھ وہ۔ ںیہن اتگل۔ ذہلا ارگ مت ااسی دوھکی وت اس امنز یک رطح امنز زپاھ رکف وج رگنہ ےس ےلہپ

 نب اخمرؼ الہیل :  رافی

 

 ضة
 ن
، قی

 

ة
ی 
 اربامیہ نب وقعیب، رمعفنب اعا ، دیبعاہلل نب فازع، اویب ایتخسین، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 امنزاکی افر )رطہقی( 

     1490    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ٌاذاب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازہ، ابوَٗلبة، ِٗیؼہ ہَللی :  راوی

ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ اْذ َوهَُو اب٩ُِ هَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ِٔیَؼَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ أَبٔی 

َتئِن  ٌَ ِٛ َتئِن َر ٌَ ِٛ ٥َ َر ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ََٓؼل ِت  َٔ ٤َِص ا٧َِدَش ِٟهََٔللٔیِّ أَ٪َّ اٟظَّ ٤َِص ا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ َّی ا٧َِح٠َِت ث٥َُّ   َحً

ا َٔ ٤ََز ََل َی٨َِدٔش َ٘ ِٟ َّ َوَج١َّ یُِحسُٔث فٔی َخ٠ِ٘ٔهٔ ٣َا َطاَئ َوإٔ٪َّ َوا ًَز أ٪ ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ٘ٔهٔ َوإٔ٪َّ اہلَل  َ٘ ٨َُّٜٔه٤َا َخ٠ِ زَّ َوَج١َّ ٔ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوَل ًَ  اہلَل 

َّی َی٨َِحلَٔی أَِو یُ  وا َحً ََٓؼ٠ُّ أَیُُّه٤َا َحَسَث  َٓ ُه  َٟ  ٍُ َّی َٟٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ٘ٔهٔ یَِدَظ  ِحٔسَث اہللُ أ٣َِّزاإَٔذا َتَحل

، ہصیبق الہیل رفناےت ںیہ ہک وسرج رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 

ة
ی 
 دمحم نب ینثم، اعمذانب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدہ، اوبالق

ت یک فہج ےس فآہل فملس ےن دف راعکت امنز زپیھ۔ یتح ہک وسرج رگنہ متخ وہایگ۔ رھپ رفناای وسرج افر اچدن وک یسک یک ومت ف ایح



 

 

۔ رہسگ رگنہ ںیہن اتگل ہکلب ہی وت اہلل یک ولخمؼ ںیم ےس دف زیچںی ںیہ افر اہلل اعتیل اینپ ولخماقت ںیم وج اچےتہ ںیہ )رصتػ( رفناےت ںیہ

 اؿ )وسرج ف زین اہلل لج الجہل بج اینپ ولخمؼ ںیم ےس یسک ولخمؼ رپ اینپ یلجت ڈاےتل ںیہ وت فہ زیچ اؿ یک رفناراددار وہ اجیت ےہ۔ ارگ

اچدن( ںیم ےس یسک وک رگنہ گل اجےئ وت اس فتق کت امنز زپاھ رکف بج کت ہک فہ )رگنہ( متخ ہن وہ اجےئ ای رپفرداگر وکیئ  یئ زیچ 

 )ابت( دیپا رفنا دںی ۔

، ہصیبق الہیل :  رافی

 

ة
ی 
 دمحم نب ینثم، اعمذانب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدہ، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر )رطہقی( امنز

     1491    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوَٗلبة، ن٤ٌا٪ ب٩ َظير٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ٗتازہ،  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٔ ب٩ِٔ هَٔظا٦ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ََٔظير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ِ ا٨ُّٟ

ِت اٟظَّ  َٔ ا٢َ إَٔذا َخَش َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  أَِحَسٔث َػََلةٕ َػ٠َِّیُت٤ُوهَاا٨َّٟٔيیَّ َػل َٛ ََٓؼ٠ُّوا  ٤َزُ  َ٘ ِٟ  ٤ُِص َوا

، امعنؿ نب ریشب ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ وس

 

ة
ی 
 رج ای دمحم نب ینثم، اعمذنب اشہؾ، اتقدہ، اوبالق

 ز ادا ایک رکف۔اچدن رگنہ وہاجےئ وت اس ےس ےلہپ زپیھ یئگ )رفض( امنز یک رطح امن

، امعنؿ نب ریشب :  رافی

 

ة
ی 
 دمحم نب ینثم، اعمذنب اشہؾ، اتقدہ، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب



 

 

 اکی افر )رطہقی( امنز

     1492    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٤ًَا٪ ب٩ حٜی٥، ابونٌی٥، حش٩ ب٩ ػاٟح، ًاػ٥ اَلحو٢، ابوَٗلبة، ن٤ٌا٪ ب٩ َظير :  راوی

ًَأػ   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٩ًَِ ا ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح َِ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٥ٕ اِْلَِحَو٢ٔ 

١ََِ َػ  ٤ُِص ٣ٔ ِت اٟظَّ َٔ ََٜش ِ َّی حٔيَن ا٧ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََٔظير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٍُ َوَيِشُحُس ا٨ُّٟ َٛ  ََلت٨َٔا َیزِ

، امعنؿ نب ریشب ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمحنب امثعؿ نب میکح، اوبمیعن، نسح نب اصحل، اعا  االوحؽ، 

 

ة
ی 
اوبالق

 ےن وسرج رگنہ وہ اجےن رپ اعؾ )رفض( امنزفں یہ یک رطح امنز زپاھیئ افر اس ںیم روکع ف وجسد ےیک۔

، امعنؿ نب ریشب :  رافی

 

ة
ی 
 ادمحنب امثعؿ نب میکح، اوبمیعن، نسح نب اصحل، اعا  االوحؽ، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر )رطہقی( امنز

     1493    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ َظير ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حش٩، ن٤ٌا٪ :  راوی

َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ََٔظير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  

 ٔ حَّٔل إ ٌِ َد َیِو٣ّا ٣ُِشَت َّهُ ََخَ ٥َ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی ا٧َِح٠َِت ث٥َُّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی َحً ََٓؼل ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ََٜش ِ ِس ا٧ َٗ ٤َِِٟشحٔٔس َو لَی ا

ًَٔوی٥ٕ ٣ٔ  أ٪ إَٔلَّ ٤َِٟٔؤت  َٔ ٤ََز ََل ی٨ََِدٔش َ٘ ِٟ ٤َِص َوا وُٟوَ٪ إٔ٪َّ اٟظَّ ُ٘ َِٟحاه٠ٔٔیَّةٔ کَا٧ُوا َي ا٢َ إٔ٪َّ أَه١َِ ا ٩ِ ًَُو٤َأئ أَه١ِٔ اِْلَِرٔق َوإٔ٪َّ َٗ

 ِٟ ٤َِص َوا َتأ٪ ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ٘ٔهٔ یُِحٔسُث اہللُ فٔی َخ٠ِ اٟظَّ َ٘ ٨َُّٜٔه٤َا َخ٠ٔی أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ َوَل َٔ ٤ََز ََل َی٨َِدٔش ٘ٔهٔ ٣َا َيَظاُئ َ٘



 

 

َّی َی٨َِحلَٔی أَِو یُِحٔسَث اہللُ أ٣َِّزا وا َحً ََٓؼ٠ُّ  َٕ أَیُُّه٤َا ا٧َِدَش َٓ 

، نسح، امعنؿ نب ریشب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ دمحم نب اشبر، اعمذنب اشہؾ، اتقدہ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دلجی ےس دجسم رشتفی ےل ےئگ۔ اس فتق وسرج وک رگنہ اگل وہا اھت۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وہایگ۔ رھپ اراشد رفناای دفر اجتیلہ ںیم ولگ اہک رکےت ےھت ہک وسرج ای اچدن فملس ےن امنز یک اناتم رکفایئ اہیں کت ہک رگنہ متخ

یسک ڑبی تیصخش یک فافت یک فہج ےس وہات ےہ نکیل ااسی رہسگ ںیہن ےہ، اںیہن یسک یک ومت ای زدنیگ یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل ہکلب 

ینپ ولخمؼ وک سج رطح اچاتہ ےہ ریغت ذپری رکات راتہ ےہ۔ ذہلا ارگ وسرج ای ہی اہلل اعتیل یک ولخمؼ ںیم ےس یہ دف زیچںی ںیہ افر اہلل اعتیل ا

 اچدن رگنہ وہاجےئ وت بج کت فہ متخ ہن وہ اجےئ مت امنز زپاھ رکف۔ ای ااسی وہ ہک اہلل اعتیل وکیئ )اس رگنہ یک فہج ےس(  یئ ابت رفامن

 رکںی۔

 نب ریشبدمحم نب اشبر، اعمذنب اشہؾ، اتقدہ، نسح، امعنؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر )رطہقی( امنز

     1494    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یو٧ص، حش٩، ابوبَک رضی اہلل ٨ًہ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساٟوارث،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی بََِکَ  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یُو٧ُُص  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َّا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ُٛ ا٢َ  َٗ َة 

 َٓ ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ََٜش ِ َٓا٧ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی اہللٔ َػل َّی ا٧َِتَهی إ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَحُزُّ رَٔزائَهُ َحً َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِخَ

 َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ََٜظ ِ ا ا٧ َّ٤٠َ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ َّی ب٨َٔا َر ََٓؼل َِٟیهٔ ا٨َّٟاُض  ٔ ٤َِِٟشحٔسٔ َوثَاَب إ  ٤ََز آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آیَأت اہللٔا

 َ إَٔذا َرأ َٓ أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ  َٔ َُّه٤َا ََل َیِدٔش َّ َوَج١َّ بٔه٤َٔا ًَٔباَزُه َوإ٧ٔ ًَز ُٖ اہللُ  َٕ ٣َا ب٥ُِٜٔ یَُدوِّ َّی یَُِٜظ وا َحً ََٓؼ٠ُّ  ََ ٔ یُِت٥ِ ذَٟ

 ٔ َٟهُ ٧َاْض ف ا٢َ  َ٘ َٓ َٟهُ إٔبَِزاهٔی٥ُ  ا٢ُ  َ٘ َُٟه ٣َاَت ُي ََ أَ٪َّ اب٨ِّا  ٔ ََ َوَذٟ ٔ  ی َذٟ



 

 

رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، ویسن، نسح، اوبرکب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی رمہبت مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

رقبی ےھت ہک وسرج رگنہ وہ ایگ۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رکےت وک ےتٹیسھگ وہےئ دجسم کت رشتفی ےل ےئگ افر دف 

دا رفناںیئ۔ رھپ بج رگنہ متخ وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وسرج افر اچدن اہلل اعتیل یک اشنوینں ںیم راعکت ا

 ےس دف اشناینں ںیہ افر اؿ ےک ذرہعی فہ اےنپ دنبفں وک ہیبنت رکات ےہ۔ زین اںیہن یسک یک فافت ای زدنیگ یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل ارگ

 وت رگنہ ےک متخ وہ اجےن کت امنز ادا ایک رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ابت اس ےئل رفنایئ ہک ایس رفز آپ مت ااسی دوھکی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اصازبادے رضحت اربامیہ یک فافت وہیئ یھت۔ نان ہچ ولگ ےنہک ےگل ہک وسرج رگنہ یھب ایس فہج ےس 

 وہا ےہ۔

 ، دبعاولارث، ویسن، نسح، اوبرکب ریض اہلل ہنعرمعاؿ نب ومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اکی افر )رطہقی( امنز

     1495    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، اطٌث، حش٩، ابوبَکہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َة أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٩ًَِ أَبٔی بََِکَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ًَ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ٥َ َػل ٤ِٔص َوَس٠َّ َٖ اٟظَّ ُشو ُٛ ٔ َوَذََکَ  ١ََِ َػََلت٥ُِٜٔ هَٔذه ٣ٔ 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اثعش، نسح، اوبرکبہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک وسرج رگنہ ےک ومعق رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفز رمہ امنزفں یک رطح دف راعکت امنز ادا رفنایئ۔

 دل، اثعش، نسح، اوبرکبہ ریض اہلل ہنعاامسلیع نب دوعسد، اخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 امنز رگنہ ںیم ینتک رقات رکے؟

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 امنز رگنہ ںیم ینتک رقات رکے؟

     1496    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، زیسب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ثَىٔی َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَبِسٔ ًََلأئ ب٩ِٔ يَ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ َشإر 

 َٓ هُ  ٌَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوا٨َّٟاُض ٣َ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ا٢َ َخَش َٗ ًَبَّإض  أَ ٧َِحّوا اہللٔ ب٩ِٔ  ا٦َ َٗٔیا٣ّا كَؤیَّل رَقَ َ٘

 َٓ ا كَؤیَّل ث٥َُّ َر ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ا٢َ ث٥َُّ َر َٗ ةٔ  َِٟبَِقَ ا كَؤیَّل َوهَُو ٩ِ٣ٔ ُسوَرةٔ ا ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر َِٟ٘ٔیا٦ٔ اِْلَوَّ ا٦َ َٗٔیا٣ّا كَؤیَّل َوهَُو زُوَ٪ ا َ٘ َٓ  ٍَ

 ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر َِٟ٘ٔیا٦ٔ اِْلَوَّ ا٦َ َٗٔیا٣ّا كَؤیَّل َوهَُو زُوَ٪ ا َٗ ٢ٔ ث٥َُّ َسَحَس ث٥َُّ  َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
٢ٔ ث٥َُّ ا كَؤیَّل َوهَُو زُوَ٪ اٟزُّ زُوَ٪ اٟزُّ َٔ اِْلَوَّ و ُٛ

 َ َٔ اِْل و ُٛ
ا كَؤیَّل َوهَُو زُوَ٪ اٟزُّ ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر َِٟ٘ٔیا٦ٔ اِْلَوَّ ا٦َ َٗٔیا٣ّا كَؤیَّل َوهَُو زُوَ٪ ا َ٘ َٓ  ٍَ َٓ ِس َر َٗ َٖ َو ٢ٔ ث٥َُّ َسَحَس ث٥َُّ اِنََرَ وَّ

٤ََز آیََتا َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َ٘ َٓ ٤ُِص  ََ َتَح٠َِّت اٟظَّ ٔ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ َذٟ َٓ أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ  َٔ ٔ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت اہللٔ ََل َیِدٔش

ََ َهَذا ث٥َُّ َرأَیِ  ا٣ٔ َ٘ َِٟت َطِیّئا فٔی ٣َ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َرأَی٨َِاَک َت٨َاَو َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز وا اہلَل  اذَُِکُ ِّیَٓ ٔن ا٢َ إ َٗ َت  ٌِ َٜ ٌِ َٜ َرأَیُِت  ٨َاَک َت

 ِ ٧ َََ٘ٔیِت اٟسُّ ِو أََخِذتُُه َْلَک٠َُِت٥ِ ٨ِ٣ُٔه ٣َا  َٟ وّزا َو ُ٘ ُِٟت ٨ِ٣َٔها ٨ًُِ َٓت٨ََاَو َِٟح٨ََّة  َِٟح٨ََّة أَِو أُرٔیُت ا َِٟیِو٦ٔ ا ٥ِ٠َ أََر کَا َٓ َیا َوَرأَیُِت ا٨َّٟاَر 

اُٟوا ٥َٟٔ یَ  َٗ ثََر أَه٠َِٔها ا٨َِّٟشاَئ  ِٛ مُّ َوَرأَیُِت أَ َٗ ٔظيرَ ٨ِ٣ََوّزا  ٌَ ِٟ َ٪ ا ا٢َ َیٜرُِفِ َٗ َ٪ بٔاہللٔ  ه٩َّٔ ٗٔی١َ َیٜرُِفِ ا٢َ بٜٔرُِفٔ َٗ ا َرُسو٢َ اہللٔ 

 ََ َِٟت ٣َا َرأَیُِت ٨ِ٣ٔ ا َٗ ََ َطِیّئا  هَِز ث٥َُّ َرأَِت ٨ِ٣ٔ ٔلَی إِٔحَساه٩َُّ اٟسَّ ِو أَِحَش٨َِت إ َٟ َ٪ اِْلِٔحَشاَ٪  مُّ َوَیٜرُِفِ َٗ   َخيِّرا 

، ناکل، زدینب املس، اطعء نب اسیر، دبعاہلل نب ابعس رفناےت ںیہ ہک وسرج رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ہملس، انب اقمس

فآہل فملس ےن ولصة اوسکلػ زپیھ۔ احصہب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطلی 

 وسرة اک ہرہ یک وطاتل ےہ۔ رھپ وطلی روکع ایک رھپ اےھٹ افر ےلہپ ایقؾ ےس مک ایقؾ ایک۔ رھپ یک ینتج ایقؾ ایک افر اس ںیم اینت رقات

 روکع ںیم ےئگ افر ےلہپ روکع ےس مک وطلی روکع ایک۔ رھپ دجسہ ایک رھپ ےلہپ ایقؾ ےس مک وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ںیم ےئگ افر ےلہپ ےس مک



 

 

مک وطلی ایقؾ ایک رھپ دجسہ ایک افر امنز ےس افرغ وہےئ۔ اس فتق وسرج اصػ وہاکچ  وطلی روکع ایک رھپ ڑھکے وہےئ افر ےلہپ ےس

اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وسرج افر اچدن رب رکمی یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ ۔ اںیہن یسک یک ومت ف ایحت 

رب وک اید ایک رکف۔ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ ےن )دفراؿ امنز( یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل۔ مت ارگ یھبک ااسی دوھکی وت اےنپ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ہگج ےس اشدی وکیئ زیچ ڑکپےن ےک ےئل آےگ وہےئ۔ رھپ مہ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ےھجم تنج داھکیئ یئگ ای رفناای ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھچیپ یک رطػ وہےئ۔ آپ یلص 

ےن تنج دیھکی وت اس ںیم ےس ویمفں اک اکی اھچگ وتڑےن ےک ےئل آےگ ڑباھ۔ ارگ ںیم ےل اتیل وت بج کت داین ابیق ےہ اس ںیم ےس 

دہہ یک۔ اس ںیم ارثکتی وعروتں یک اھکےت رےتہ۔ رھپ ںیم ےن دفزخ دیھکی۔ ںیم ےن آج کت اس ےس وخانفک وکیئ زیچ ںیہن اشم

یھت ولوگں ےن درایتف ایک ویکں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! رفناای اؿ یک انرکشی )یک اعدت( یک فہج ےس۔ ولوگں ےن رعض ایک 

 ات زدنیگ ااسحؿ اہلل ےک اسھت؟ رفناای اخفدن ےک اسھت انرکشی رکیت ںیہ افر اس اک ااسحؿ ںیہن ناںیتن۔ ارگ مت یسک اخوتؿ ےک اسھت

 رکےت روہ رھپ اےس اہمتری وکیئ اکی ابت یھب انوگار وسحمس وہ وت فہ وفرا ےہک یگ۔ ںیم ےن یھبک ھجت ےس الھبیئ ںیہن دیھکی۔

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، زدینب املس، اطعء نب اسیر، دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رگنہ ںیم اب آفاز دنلب رقآت رکان

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 امنز رگنہ ںیم اب آفاز دنلب رقآت رکان

     1497    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤٧ير، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًااسحٙ ب٩ ابزاہی٥، وٟیس،  :  راوی

َُّه َس  ٕ أ٧َ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٤َ٧ٔز ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ُث  ٍَ اٟزُّهِزٔیَّ یَُحسِّ ٔ٤

ٍٔ َسَحَسإت َوَجهَ ًَا إت فٔی أَِربَ ٌَ َٛ ٍَ َر َّی أَِربَ َُّه َػل ٥َ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍَ ئَٔظَة  َٓ ٤َا َر ائَٔة ک٠َُّ ِِٟٔقَ َز ٓٔیَها بٔا



 

 

َِٟح٤ُِس  ََ ا َٟ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه َرب٨ََّا َو ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َرأَِسُه 

ھا  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن ااحسؼ نب اربامیہ، 

 

عی

فدیل، دبعارلنمح نب ریمن، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رکیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر روکع افر اچر دجسے رفناےئ افر ابآفاز دنلب رقآت رفنایئ۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع 
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ھا   :  رافی

 

عی

 اقحس نب اربامیہ، فدیل، دبعارلنمح نب ریمن، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  آفاز ےک رقآتولصة وسکػ ںیم ریغب

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ولصة وسکػ ںیم ریغب آفاز ےک رقآت

     1498    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ٨٣ؼور، ابونٌی٥، سٔیا٪، اسوزب٩ ٗیص، اب٩ ًباز، ًبساٟ٘یص، س٤زہ رضی اہلل :  راوی

٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٕ َرُج١ٕ  أَِخبََر٧َا  ًَبَّاز ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِسَوز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ٨ِ٣َُؼوٕر 

٤ِٔص ََل  ٖٔ اٟظَّ ُشو ُٛ َّی بٔه٥ِٔ فٔی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ  ٩ًَِ َس٤َُزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِیٔص  َ٘ ِٟ ِبٔس ا َٟهُ َػِوّتاًَ  ٍُ   َنِش٤َ

رمعفنب وصنمر، اوبمیعن، ایفسؿ، اوسدنب سیق، انب ابعد، دبعاسیقل، رمسہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن وسرج رگنہ یک امنز ادا یک وت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ںیہن ینس۔

 اوبمیعن، ایفسؿ، اوسدنب سیق، انب ابعد، دبعاسیقل، رمسہ ریض اہلل رمعفنب وصنمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رگنہ ںیم احبتل دجسہ ایک زپاھ اجےئ؟

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

  زپاھ اجےئ؟امنز رگنہ ںیم احبتل دجسہ ایک

     1499    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣شور زہزی، ٨ُسر، طٌبہ، ًلاء ب٩ سائب، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

٤ِِٟٔشَورٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ٔس ب٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ائٔٔب أَِخبََر٧َا  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ا٢َ َحسَّ َٗ اٟزُّهِزٔیُّ 

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ًَلَی  ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ َش َٛ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َّی ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل  ٥َ َس٠َّ

َبُة َوأَِحَشبُُه اہللُ  ٌِ ا٢َ ُط َٗ أَكَا٢َ  َٓ  ٍَ َٓ ََ ث٥َُّ َر و ُٛ
أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ َر أَكَا٢َ ا َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ََ ٔ ٔ ٧َِحَو َذٟ ُحوز ا٢َ فٔی اٟشُّ َٗ

رٔفُ  ِِ ٌِٔسنٔی َهَذا َوأ٧ََا أَِسَت ََ  ٥ِ َٟ و٢ُ َربِّ  ُ٘ ُُٔذ َوَي ٔ َوی٨َِ ١َ َیِبکٔی فٔی ُسُحوزٔه ٌَ ا٢َ َوَج َٗ َّی  ا َػل َّ٤٠ََٓ ٌِٔسنٔی هََذا َوأ٧ََا ٓٔیه٥ِٔ  ََ  ٥ِ َٟ َک 

٠ُِت أَنِ  ٌَ َح َٓ ًَلَیَّ ا٨َّٟاُر  َؿِت  ُُٗلوَٓٔها َوُْعٔ ُِٟت ٩ِ٣ٔ  ِو ٣ََسِزُت یَٔسی َت٨َاَو َٟ َّی  َِٟح٨َُّة َحً ًَلَیَّ ا َؿِت  ٥ِ ُْعٔ ُٛ َظا ِِ ُُٔذ َخِظَیَة أَِ٪ َي

 َٚ إٔذَ  رَحَُّها َوَرأَیُِت ٓٔیَها َسارٔ َٓ َِٟححٔیٔخ  َٚ ا َٕ َسارٔ ًُِس ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرأَیُِت ٓٔیَها أََخا بَىٔی زُ ًَ َّی اہللُ  ا بََس٧ًََِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ُب فٔی هٔزَّةٕ َربََلِتَها  ذَّ ٌَ َُ ٤ِِٟٔحَح٩ٔ َوَرأَیُِت ٓٔیَها ا٣َِزأَّة كَؤی٠َّة َسِوَزاَئ  ١ُ٤َ ا ًَ ا٢َ َهَذا  َٗ ُه  َٟ ٠َ ُٓٔل٩َ  َٓ ٥ِ َٟ ِشَ٘ٔها َو ََ  ٥ِ َٟ ٤ٌَِٔها َو ٥ِ تُِل

أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل  َٔ َٜٔش ٤ََز ََل ی٨َِ َ٘ ِٟ ٤َِص َوا َّی ٣َاَتِت َوإٔ٪َّ اٟظَّ ًَِها َتأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ َخَظأغ اِْلَِرٔق َحً ٨َُّٜٔه٤َا آیََتأ٪ َتَس  َٟٔحَیاتٔهٔ َوَل

ِت إِٔحَساه٤َُا  َٔ ََٜش ِ َٓإَٔذا ا٧ َّ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ آَیأت اہللٔ  ًَز ٔلَی ذَِٔکٔ اہللٔ  ِوا إ ٌَ َٓاِس  ََ ٔ ١َ أََحُسه٤َُا َطِیّئا ٩ِ٣ٔ َذٟ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ  أَِو 

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح نب وسمر زرہی، دنغر، ہبعش، اطعء نب اسبئ، دبعاہلل نب رمعف رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفنایئ۔ ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فآہل فملس ےک زناہن ںیم وسرج وک رگنہ 

 ےن وطلی ایقؾ ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ رس ااھٹای افر وطلی دجسہ ایک۔ ای اس رطح رفناای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسفں ںیم

ےگل اے اہلل! وت ےن ھجم ےس اس اک فدعہ ںیہن ایک ںیم ھجت ےس رفغمت اک بلط اگر وہں۔ رفےت رےہ افر ایکسسں ےتیل وہےئ رفناےن 

وت ےن ھجم ےس اس اک فدعہ ںیہن ایک۔ بج کت ںیم اؿ ںیم وموجد وہں۔ رھپ امنز ےس افرغ وہ ےکچ وت اراشد رفناای تنج ریمے اسےنم 

 ے
ح
ه
گ

وتڑ اتکس اھت۔ رھپ منہج یھب ریمے اسےنم شیپ یک افر ںیم اےس  شیپ یک یئگ اہیں کت ہک ارگ ںیم اہھت وک آےگ رکات وت اس ےک 



 

 

وھپےنکن اگل اس وخػ ےس ہک مت ولوگں وک اس یک رگیم ہن اینپ ٹیپل ںیم ےل ےل۔ رھپ ںیم ےن اس ںیم اےنپ افٹن ےک وچر وک داھکی۔ 

 ڑکپ اتیل )دھکی اتیل( وت اتہک ہک ہی ڑکلی )وبہج ونک( یک رھپ و ددعع ےک اھبیئ وک داھکی وج احویجں اک ناؽ وچری ایک رکات اھت افر ارگ وکیئ اےس

فہج ےس ےہ۔ رھپ ںیم ےن اس ںیم اکی یبمل ایسہ اخوتؿ وک داھکی ےسج یلب یک فہج ےس ذعاب وہراہ اھت۔ اس ےن اس یلب وک ابدنھ راھک اھت 

وسرج ای اچدن ںیم یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس رگنہ افر اےس اھکےن ےنیپ ےئلیک یھب ھچک ںیہن دیتی یھت۔ یتح ہک فہ رم یئگ۔ رھپ رفناای 

ںیہن اتگل۔ ہی وت اہلل لج الجہل یک اشنوینں ںیم ےس ےہ۔ ارگ وسرج ای اچدن رگنہ وہاجےئ وت وفرا اہلل زعفلج اک ذرک )ولصة اوسکلػ( 

 رشفع رک دای رکف۔

 ء نب اسبئ، دبعاہلل نب رمعفدبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح نب وسمر زرہی، دنغر، ہبعش، اطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رگنہ ںیم دہشت زپانھ افر السؾ ریھپان

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 امنز رگنہ ںیم دہشت زپانھ افر السؾ ریھپان

     1500    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ٤ًَا٪ ب٩ سٌیس ب٩ َٛير، وٟیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ :  راوی

 َ َّهُ َسأ ٕ أ٧َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٤َ٧ٔز ًَ  ٩ًَِ َِٟؤٟیٔس  ٩ًَِ ا  ٕ َٔير َٛ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ٩ًَِ أَِخبََرنٔی  ٔ ٢َ اٟزُّهِزٔیَّ  ُس٨َّٔة َػََلة

أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٓ ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ َش َٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ا٢َ أَِخبََرنٔی ُْعِ َ٘ َٓ  ٖٔ ٥َ َرُجَّل اِلُُٜشو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

َّی بٔه٥ِٔ َر  ََٓؼل ٍَ ا٨َّٟاُض  اِجَت٤َ َٓ ّة  ٌَ ََلَة َجا٣ٔ ٨َاَزی أَِ٪ اٟؼَّ َّرَ َٓ ب َٛ ائَّة كَؤی٠َّة ث٥َُّ  أَ رٔقَ ََّر ث٥َُّ رَقَ َٜب َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه ث٥َُّ  ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍَ َرأَِسُه َو َٓ ١ََِ َٗٔیا٣ٔهٔ أَِو أَكَِو٢َ ث٥َُّ َر ا كَؤیَّل ٣ٔ ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ
ائَّة كَؤی٠َّة ََفَ َ رٔقَ أ هَٔی أَِزنَی ٩ِ٣ٔ  رَقَ

ٍَ َرأَِسهُ  َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
ا كَؤیَّل هَُو أَِزنَی ٩ِ٣ٔ اٟزُّ ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ

ََّر ََفَ ب َٛ ائَةٔ اِْلُولَی ث٥َُّ  ِِٟٔقَ َّرَ  ا ب َٛ ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه ث٥َُّ  ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ

ؤًهٔ أَِو أَكَِو٢َ  ُٛ ١ََِ ُر َشَحَس ُسُحوّزا كَؤیَّل ٣ٔ ائَّة كَؤی٠َّة هَٔی أَِزنَی َٓ أَ رٔقَ َِقَ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ََّر  ب َٛ َشَحَس ث٥َُّ  َٓ ََّر  ب َٛ ٍَ َرأَِسهُ ث٥َُّ  َٓ ََّر ََفَ ب َٛ ث٥َُّ 



 

 

 َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسُه  َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
ا كَؤیَّل هَُو أَِزنَی ٩ِ٣ٔ اٟزُّ ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ََّر ث٥َُّ َر ب َٛ ٍَ ٩ِ٣ٔ اِْلُولَی ث٥َُّ  ائَّة ا٢َ َس٤ٔ أَ رٔقَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُه ث٥َُّ رَقَ

ا كَؤیَّل زُوَ٪  ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ
ََّر ََفَ ب َٛ انٔی ث٥َُّ  ََّ ٔ اٟ َِٟ٘ٔیا٦ ائَٔة اِْلُولَی فٔی ا ِِٟٔقَ ٍَ َرأَِسهُ كَؤی٠َّة َوهَٔی أَِزنَی ٩ِ٣ٔ ا َٓ ََّر ََفَ ب َٛ ٢ٔ ث٥َُّ  َٔ اِْلَوَّ و ُٛ

اٟزُّ

ٍَ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ  ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َح٤َٔس اہللَ َٓ َٓ ا٦َ ٓٔیه٥ِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ َس ث٥َُّ َس٠َّ َظهَّ ََ ٢ٔ ث٥َُّ  َشَحَس أَِزنَی ٩ِ٣ٔ ُسحُوزٔهٔ اِْلَوَّ َٓ ََّر  ب َٛ ٠ًََِیهٔ َح٤َٔسُه ث٥َُّ   َوأَثِىَی 

٨َُّٜٔه٤َا آ أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ َوَل َٔ ٤ََز ََل َی٨َِدٔش َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ َٕ بٔهٔ أَِو ث٥َُّ  أَیُُّه٤َا ُخٔش َٓ یََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت اہللٔ 

 ٔ ََلة َّ َوَج١َّ بٔٔذَِکٔ اٟؼَّ ًَز ٔلَی اہللٔ  ِٓزًَُوا إ ا َٓ  بٔأََحٔسه٤َٔا 

رمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، فدیل، دبعارلنمح نب ےس رمفی ےہ ہک اوہنں ےن زرہی ےس رگنہ یک امنز اک رطہقی درایتف ایک وت 

 ےس رضحت رعفہ نب زریب ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےک وحاےل ےس ایبؿ ایک ہک وسرج رگنہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رفناای ھجم

فملس ےن اکی صخش وک مکح رفناای افر اس ےن ابامجتع امنز ےک ےئل ولوگں وک عمج وہےن اک االعؿ ایک۔ ولگ عمج وہےئ وت روسؽ اہلل یلص 

رشفع رفنایئ۔ ےلہپ ریبکت ہہک رک وطلی رقآت یک۔ رھپ روکع ںیم ےئگ افر ایقؾ یک رطح ای اس ےس یھب  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز

ـُ اہک۔ رھپ ریبکت  یہ افر روکع یک رطح وطلی ای اس ےس یھب ھچک زادئ
َ
 َحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّلّ

ِ م َ
ش

وطلی دجسہ ایک۔  وطلی روکع ایک۔ رھپ رس ااھٹای افر 

ای رھپ ریبکت ہہک رک دفرسا دجسہ ایک۔ رھپ ریبکت ہہک رک رس ااھٹای رھپ ریبکت ہہک رک دفرسا دجسہ ایک رھپ ریبکت ہہک رک رھپ ریبکت  یہ افر رس ااھٹ

ـُ اہک رھپ اس ےس وطلی روک
َ
 َحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّّل

ِ م َ
ش

ع ایک رھپ ڑھکے وہ ےئگ افر یلہپ رتعک یک رقآت ےس مک وطلی روکع ایک رھپ رس ااھٹای افر 

ـُ اہک رھپ ریبکت ہہک رکریبکت ہہک
َ
 َحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّلّ

ِ م َ
ش

دجسے ںیم   رک روکع ںیم ےئگ افر ےلہپ ےس مک وطلی روکع ایک رھپ ریبکت ہہک رک اےھٹ افر 

 ےئگ افر ےلہپ دجسفں ےس مک وطلی دجسے ےیک۔ رھپ دہشت زپاھ افر السؾ ریھپ دای۔ رھپ ڑھکے وہےئ افر اہلل یک دمح ف انث ایبؿ رکےن ےک

ںیہ۔  دعب اراشد رفناای وسرج افر اچدن یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل ہکلب ہی وت اہلل اعتیل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں

 ارگ دفونں ںیم ےس یسک اکی وک رگنہ گل اجےئ وت وفرا اہلل یک رطػ روجع ایک رکف افر امنز ادا ایک رکف۔

 نب ریثک، فدیل، دبعارلنمح نب رمعفنب امثعؿ نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 امنز رگنہ ںیم دہشت زپانھ افر السؾ ریھپان



 

 

     1501    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، ٣وسٰی ب٩ زاؤز، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابو٠٣یٜة، اس٤اء ب٨ت ابی بَک رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٍُ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٔ ث٨ََا ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ََٜة  أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی ٠َ٣ُِی

َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ  أَكَا٢َ ا َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٖٔ ٥َ فٔی اِلُُٜشو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َػل ا َٗ ٍَ أَبٔی بََِکٕ  َٓ ََ ث٥َُّ َر و ُٛ
أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ  َر

 ُ ٍَ ث َٓ ََ ث٥َُّ َر و ُٛ
َٓأَكَا٢َ اٟزُّ  ٍَ َٛ َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ َر أَكَا٢َ ا ا٦َ َٓ َٗ حُوَز ث٥َُّ  أَكَا٢َ اٟشُّ َٓ ٍَ ث٥َُّ َسَحَس  َٓ حُوَز ث٥َُّ َر أَكَا٢َ اٟشُّ َٓ ٥َّ َسَحَس 

 ُ ََ ث و ُٛ
أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ َر أَكَا٢َ ا َٓ  ٍَ َٓ ََ ث٥َُّ َر و ُٛ

أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ َِٟ٘ٔیا٦َ ث٥َُّ َر أَكَا٢َ ا حُ َٓ أَكَا٢َ اٟشُّ َٓ ٍَ ث٥َُّ َسَحَس  َٓ وَز ٥َّ َر

 َٖ ٍَ ث٥َُّ اِنََرَ َٓ ُحوَز ث٥َُّ َر أَكَا٢َ اٟشُّ َٓ ٍَ ث٥َُّ َسَحَس  َٓ  ث٥َُّ َر

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 

عی

، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل 

 

ی کة
ہیلع اربامیہ نب وقعیب، ومٰیس نب داؤد، انعف نب رمع، انب اوبمل

ؾ ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ اےھٹ افر وطلی ایقؾ ایک ط  وطلی روکع ایک رھپ اےھٹ افر فآہل فملس ےن وسکػ یک امنز زپیھ وت ےلہپ وطلی ایق

وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ںیم ےئگ افر وطلی روکع ایک رھپ اےھٹ افر دجسے ںیم ےلچ ےئگ افر وطلی دجسہ ایک رھپ رس ااھٹای افر رھپ دفرسا 

ایقؾ ایک۔ رھپ وطلی روکع ایک رھپ اےھٹ افر وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ںیم ےئگ  دجسہ یھب ایس رطح وطلی ایک رھپ ڑھکے وہےئ افر وطلی

ز افر وطلی روکع ایک۔ رھپ اےھٹ افر دجسہ ںیم ےئگ افر وطلی دجسہ ایک۔ رھپ اےھٹ افر دفرسا دجسہ یھب ایس رطح وطلی ایک رھپ اےھٹ افر امن

 ےس رفاتغ احلص یک۔

ھا اربامیہ نب وقعیب، ومٰیس نب داؤ :  رافی

 

عی

، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل 

 

ی کة
 د، انعف نب رمع، انب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصة اوسکلػ ےک دعب ربنم رپ انھٹیب

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ولصة اوسکلػ ےک دعب ربنم رپ انھٹیب



 

 

     1502    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ حارث، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َِٟت إٔ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا َٗ ًَائَٔظَة  ثَِتهُ أَ٪َّ  ٤َِزَة َحسَّ ًَ ٌٔیٕس أَ٪َّ  َس

 ٍَ اِجَت٤َ َٓ  ٔ ُِٟحِحَزة ٔلَی ا ِج٨َا إ َِخَ َٓ ٤ِٔص  َٕ بٔاٟظَّ ُدٔش َٓ ّجا  َد ٣َِِخَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ َّی اہللُ  َِٟی٨َا ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ َب١َ إ ِٗ َِٟی٨َا نَٔشاْئ َوأَ ٔ إ

َّی اہللُ ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسهُ  َٓ ا كَؤیَّل ث٥َُّ َر ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ا٦َ َٗٔیا٣ّا كَؤیَّل ث٥َُّ َر َ٘ َٓ ََ َؿِحَوّة  ٔ ٥َ َوَذٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َِٟ٘ٔیا٦ٔ    زُوَ٪ ا

ََ إَٔلَّ أَ٪َّ  ٔ ١ََِ َذٟ ٣ٔ ٍَ َؼ٨َ َٓ ا٧َٔیَة  ََّ ا٦َ اٟ َٗ ؤًهٔ ث٥َُّ َسَحَس ث٥َُّ  ُٛ ٍَ زُوَ٪ ُر َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر ٔة اِْلُولَی ث٥َُّ  اِْلَوَّ ٌَ ِٛ ًَُه زُوَ٪ اٟزَّ و ُٛ َٗٔیا٣َُه َوُر

 ٔ ت٨َُوَ٪ ف ِٔ و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض ُي ُ٘ ا٢َ ٓامَٔی َي َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َس  ٌَ َٗ  َٖ ا اِنََرَ َّ٤٠ََٓ ٤ُِص  ا٢ٔ َسَحَس َوَتَح٠َِّت اٟظَّ جَّ ٔٔت٨َِٔة اٟسَّ َٛ ُٗبُورٔه٥ِٔ  ی 

 ٣ُِدَتََرْ 

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمع

 

عی

فنب احرث، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 فملس ےک زناہن ںیم وسرج رگنہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ااہتنیئ ابمل ایقؾ ایک رھپ روکع ںیم ےئگ افر ااہتنیئ

ا  مک نکیل وطاتل ںیم رھپ ابمل روکع ایک رھپ اےھٹ افر تہب

 

 ی
شی

 

ت
ا  ےلہپ ےس مک وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ںیم ےئگ افر ےلہپ ےس 

 

 ی
شی

 

ت
 وطلی نکیل 

اکیف وطلی روکع ایک رھپ دجسے ںیم ےئگ افر رھپ دجسے ےس رس ااھٹ رک ڑھکے وہےئگ رھپ ےلہپ ےس مک وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع یھب ےلہپ 

 ےس مک وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ںیم ےئگ افر ےلہپ روکع ےس مک وطلی روکع ایک۔ رھپ دجسے ےیک ےس مک وطلی ایک رھپ رس ااھٹای افر ےلہپ

افر امنز ےس رفاتغ احلص یک۔ اس فتق کت وسرج رگنہ متخ وہاکچ اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےبطخ اراشد رفناای افر 

ای وسرج افر اچدن وک یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل۔ ارگ مت اہلل یک رعتفی ف وتفیص ایبؿ رکےن ےک دعب اراشد رفنا

اعتیل ےس وت  ااسی دوھکی وت امنز ادا رکف دص ہ دف افر اہلل وک اید رکف۔ رھپ رفناای اے اتم دمحمہی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مت ںیم ےس وکیئ اہلل

رکے۔ رھپ اراشد رفناای اے اتم دمحمہی ارگ مت ولوگں وک اؿ زیچفں اک ملع وہاجےئ  زایدہ ریغت دنم ںیہن ہک اس یک ابدنی ای الغؾ زان

 وج ےھجم ولعمؾ ںیہ وت انسنہ مک افر رفان زایدہ رک دف۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعفنب احرث، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز رگنہ ےک دعب ےسیک ہبطخ دای اجےئ؟

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 امنز رگنہ ےک دعب ےسیک ہبطخ دای اجےئ؟

     1503    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًااسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبسة،  :  راوی

ًَا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبَسةُ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ُِص أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِت اٟظَّ َٔ َِٟت َخَش ا َٗ ئَٔظَة 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَكَا٢َ ًَلَی  َٓ  ٍَ َٓ ا ث٥َُّ َر ََ ٔجسا و ُٛ
أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ ا ث٥َُّ َر َِٟ٘ٔیا٦َ ٔجسا أَكَا٢َ ا َٓ َّی  ََٓؼل ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

٢ٔ ث٥َُّ  َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
ََ َوهَُو زُوَ٪ اٟزُّ و ُٛ

أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر ٔ اِْلَوَّ َِٟ٘ٔیا٦ ا َوهَُو زُوَ٪ ا َِٟ٘ٔیا٦َ ٔجسا ُ ا أَكَا٢َ  َسَحَس ث َٓ ٍَ َرأَِسُه  َٓ ٥َّ َر

 َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
ََ َوهَُو زُوَ٪ اٟزُّ و ُٛ

أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر َِٟ٘ٔیا٦ٔ اِْلَوَّ َِٟ٘ٔیا٦َ َوهَُو زُوَ٪ ا َِٟ٘ٔیا٦ٔ ا َِٟ٘ٔیا٦َ َوهَُو زُوَ٪ ا أَكَا٢َ ا َٓ  ٍَ

ََ َوهَُو زُ  و ُٛ
أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر َدَلَب ا٨َّٟاَض اِْلَوَّ َٓ ٤ِٔص  ٩ًَِ اٟظَّ َِّی  ِس ُجل َٗ َْ ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ َو َٓرَفَ ٢ٔ ث٥َُّ َسَحَس  َٔ اِْلَوَّ و ُٛ

وَ٪ اٟزُّ

 ٔ أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیات َٔ َٜٔش ٤ََز ََل ی٨َِ َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠ًََِیهٔ ث٥َُّ  َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  إَٔذا َرأَیِتُ َٓ َٓ ُٗوا هٔ  َؼسَّ ََ وا َو ََٓؼ٠ُّ  ََ ٔ ٥ِ َذٟ

َّ َوَج١َّ أَِ٪  ًَز َِٟیَص أََحْس أَُِيََر ٩ِ٣ٔ اہللٔ  َّهُ  ٕس إ٧ٔ َة ٣َُح٤َّ ا٢َ یَا أ٣َُّ َٗ َّ َوَج١َّ َو ًَز وا اہللَ  َِٟو َواذَُِکُ ٕس  َة ٣َُح٤َّ ًَِبُسُه أَِو أ٣ََُتهُ یَا أ٣َُّ  یَزِنَٔی 

حُِٜٔت٥ِ  ـَ َٟ  ٥ُ٠ًَِ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ َٔيّرا ََ َٛ َِٜیُت٥ِ  َب َٟ ٠ٔیَّل َو َٗ 

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت 

 

عی

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ے اپس عمج وہ ںیہک اجےن ےک ارادہ ےس ںیہک رشتفی ےل ےئگ وت وسرج رگنہ وہایگ۔ مہ رجحے ںیم  یل ںیئگ افر درگی وعرںیت ریم

ںیئگ۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاسپ رشتفی الےئ فہ اچتش اک فتق اھت۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے 

ےس مک  وہےئ افر وطلی ایقؾ ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ رس ااھٹای افر ےلہپ ےس مک وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ںیم ےئگ رھپ رس ااھٹای افر ےلہپ

وطلی روکع ایک رھپ دجسہ ایک افر دفرسی رتعک رشفع یک۔ اس ںیم یھب ایس رطح ایک نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایقؾ افر 

روکع اس رتعک ںیم یلہپ رتعک ےس مک وطلی ےھت رھپ دجسے ےیک وت وسرج اصػ وہایگ۔ رھپ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز 

رشتفی ےل ےئگ افر ہبطخ اراشد رفناای سج ںیم ےس اکی ابت ہی ےہ ہک ولگ ربق ںیم یھب ایس رطح ےنتف ںیم التبم  زپھ ےکچ وت ربنم رپ



 

 

 ےیک اجںیئ ےگ سج رطح داجؽ ےک آاجےن رپ فہ ہنتف ںیم التبم وہ اجںیئ ےگ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 اقحس نب اربامیہ، دبعة، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 امنز رگنہ ےک دعب ےسیک ہبطخ دای اجےئ؟

     1504    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسوز ب٩ ٗیص، ث٠ٌبة ب٩ ًباز، س٤زہ رضی اہلل ٨ًہاح٤سب٩ س٠امی٪، ابوزاؤز حرفی، سٔیا٪،  :  راوی

ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِسَوز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس یُّ  َِٟحرَفٔ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ َس٤َُزَة  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ٕ ًَبَّاز ٠ََبَة ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َث

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ُس  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ََ ا  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ََٜش ِ ٥َ َخَلَب حٔيَن ا٧  َوَس٠َّ

 نب ابعد، رمسہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

ی ة
عل

 

ادمحنب امیلسؿ، اوبداؤد رفحی، ایفسؿ، اوسد نب سیق، ت

  یک ادتباء یک۔فملس ےن وسرج رگنہ وہےن رپ ہبطخ دای وت انادعب! اراشد رفنا رک ہبطخ

 نب ابعد، رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
عل

 

 ادمحنب امیلسؿ، اوبداؤد رفحی، ایفسؿ، اوسد نب سیق، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنہ ےک ومعق رپ مکح داع

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 رگنہ ےک ومعق رپ مکح داع



 

 

     1505    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یزیس، اب٩ زریٍ، یو٧ص، حش٩، ابوبَکہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یُو٧ُُص  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس َوهَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٨َّا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ أَِخبََر٧َا  ُٛ ا٢َ  َٗ َة  أَبٔی بََِکَ

٤َِِٟشحٔٔس یَ  ٔلَی ا ا٦َ إ َ٘ َٓ ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ََٜش ِ ا٧ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتئِن َػل ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل َِٟیهٔ ا٨َّٟاُض  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ َح٠َٔة  ٌَ ِٟ ُحزُّ رَٔزائَُه ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ُٖ بٔه ٤ََز آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آیَأت اہللٔ یَُدوِّ َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َ٘ َٓ ا ا٧َِح٠َِت َخَل٨ََِا  َّ٤٠َ َٓ ٤َا ُيَؼ٠ُّوَ٪  أ٪ َٛ َٔ َٜٔش َُّه٤َا ََل َی٨ِ ٤َا ًَٔباَزُه َوإ٧ٔ

َٕ ٣َا ب٥ُِٜٔ ٤َٟٔ  َٜٔظ َّی ی٨َِ ََٓؼ٠ُّوا َواِزًُوا َحً َٖ أََحسٔه٤َٔا  ُشو ُٛ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ  َٓ  ِؤت أََحٕس 

رمعفنب یلع، سیدی، انب زرعی، ویسن، نسح، اوبرکبہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی رمہبت مہ روسؽ اہلل ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت 

فآہل فملس دلجی ےس اچدر ےتٹیسھگ وہےئ دجسم ںیم رشتفی ےل ےئگ۔ درگی ولگ یھب عمج ہک وسرج رگنہ وہایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

یک  وہےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درگی امنزفں یک رطح دف راعکت امنز یک اناتم رفنایئ۔ رھپ رفناای وسرج افر اچدن اہلل اعتیل

ں وک ڈراات ےہ افر اںیہن یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل۔ اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ۔ نج ےس اہلل اےنپ دنبف

 ارگ دفونں )اچدن ای وسرج( ںیم ےس یسک وک رگنہ گل اجےئ وت امنز زپاھ رکف افر داع ایک رکف یتح ہک رگنہ متخ وہ اجےئ۔

 رمعفنب یلع، سیدی، انب زرعی، ویسن، نسح، اوبرکبہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ ےک ومعق رپ اافغتسر رکےن اک مکح

 رگنہ ےک قلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 وسرج رگنہ ےک ومعق رپ اافغتسر رکےن اک مکح

     1506    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣َّسوقی، ابواسا٣ة، یزیس، ابوبززة، ابو٣وسی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ٩ًَِ أَبٔی أَُسا٣ََة  وقٔیُّ  ٤ََِِّٟسُ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ا٦َ أَِخبََر٧َا ٣ُوَسی ب٩ُِ  َ٘ َٓ ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ا٢َ َخَش َٗ ٣ُوَسی 

ا٦َ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحَٔس  َّی أَتَی ا ا٦َ َحً َ٘ َٓ ُة  ًَ ا ی أَِ٪ َتُٜوَ٪ اٟشَّ َِ ا یَِد ًّ ٔ ز َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل و ُٛ ٕ َوُر ِّی بٔأَكَِو٢ٔ َٗٔیا٦ ُيَؼل

ٔ اِْلَیأت ا ا٢َ إٔ٪َّ هَٔذه َٗ مُّ ث٥َُّ  َٗ ٠ُُه فٔی َػََلتٔهٔ  ٌَ ِٔ ٕ ٣َا َرأَیُِتُه َي ٩َّٜٔ اہللَ َوُسُحوز ًَّٟٔی یُزِٔس١ُ اہللُ ََل َتُٜوُ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔهٔ َوَل

ارٔ َٔ ِِ ٔ ًَائٔهٔ َواِست ٔ َوزُ ه ٔلَی ذَِٔکٔ ِٓزًَُوا إ ا َٓ َٓإَٔذا َرأَیُِت٥ِ ٨ِ٣َٔها َطِیّئا  ُٖ بَٔها ًَٔباَزُه  ٔ یُزِٔس٠َُها یَُدوِّ  ه

، سیدی

 

، اوبربدة، اوبومیس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک بج وسرج رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص ومیس نب دبعارلنمح رسمفیق، اوبااسمة

اہلل ہیلع فآہل فملس ایقتم ےک وخػ ےس ربھگا رک اےھٹ افر دجسم ںیم رشتفی الےئ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااہتنیئ وطلی 

 )اانت وطلی اراکؿ( یھبک ںیہن ایک اھت۔ رھپ اراشد رفناای ہی اشناینں وج اہلل ایقؾ روکع وجسد ےک اسھت امنز ادا رفنایئ۔ اس ےس ےلہپ اےسی

اعتیل داھکےت ںیہ ہی یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس ںیہن شیپ آںیت۔ ہکلب اہلل اؿ یک فہج ےس اےنپ دنبفں وک ڈراات ےہ ذہلا ارگ مت اؿ 

 داع رکف افر اافغتسر رکف۔ںیم ےس وکیئ اشنین دوھکی وت وفرا اہلل اک ذرک رکف۔ اس ےس 

، سیدی، اوبربدة، اوبومیس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ومیس نب دبعارلنمح رسمفیق، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 اناتم بک رکے؟اناؾ امنز ااقستسء یک 

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ امنز ااقستسء یک اناتم بک رکے؟

     1507    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، رشیَ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابو٤٧ز، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ َجاَئ أَِخبََر٧َا  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٕ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٤َ٧ٔز َٔ ب٩ِٔ  ی ٩ًَِ رَشٔ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ٔلَی َرُسو٢ٔ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َرُج١ْ إ

ِت اٟشُّ  ٌَ َل َ٘ ٤ََِٟوأشی َواِن َِٜت ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َه٠َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ اہللٔ َػل َس َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ َُ اہلَل  اِز َٓ ب١ُُ 

َّی  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓحاَئ َرُج١ْ إ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلَی ا ٔة إ ٌَ ِٟح٤ُُ ٧َا ٩ِ٣ٔ ا ٤ُْٔطِ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 ُ ِِٟ ٣َِت ا ٔ َوبُُلؤ٪ اِْلَِو اہللٔ َتَهسَّ ِٟحَٔبا٢ٔ َواِْلکَا٦ ًَلَی ُرُؤٔض ا ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ  َ٘ َٓ ٤ََِٟوأشی  َِٜت ا ب١ُُ َوَه٠َ ِت اٟشُّ ٌَ َل َ٘ زٔیَةٔ یُوُت َواِن

ِؤب  ََّ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ا٧ِحَٔیاَب اٟ ٩ًَِ ا َٓا٧َِحابَِت   ٔ َحز  َو٨َ٣َابٔٔت اٟظَّ

سن نب ناکل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق نب دیعس، ناکل، رشکی نب دبعاہلل نب اوبرمن، ا

فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ومیشی رم ےئگ افر راوتسں یک دنبش وہیئگ۔ ذہلا اہلل 

یک وت اس ہعمج ےس ےل رک اےلگ ہعمج کت ابرش ربیتس ریہ۔ رھپ اکی صخش اعتیل ےس داع رفناےیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع 

 احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! رھگ رگ ےئگ افر راےتس دنب وہ ےئگ افر ومیشی یھب رمےن ےگل۔ آپ یلص اہلل

فادویں افر دروتخں رپ رباس۔ ایس فتق دمہنی ونمرہ ےس ابدؽ ہیلع فآہل فملس ےن داع یک ہک ای اہلل! ابرش اہپڑفں یک وچویٹں ولیٹں 

 (ڑپکے یک رطح ٹھپ ےئگ۔ )ینعی رشتنم وہ ےئگ افر آامسؿ اصػ وہایگ

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، رشکی نب دبعاہلل نب اوبرمن، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ اک ابرش یک امنز ےک ےئل ابرہ انلکن

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ اک ابرش یک امنز ےک ےئل ابرہ انلکن

     1508    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوبَک ب٩ ٤ًزوب٩ حز٦، ًبازب٩ ت٤ی٥، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ ابوبَک، ًبازب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٣شٌوزی،  :  راوی

 ت٤ی٥، ًبساہلل ب٩ زیس رضی اہلل ٨ًہ



 

 

 ٔ ٤ِز ًَ ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ  وزٔیُّ  ٌُ ٤َِِٟش ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٔ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ًَبَّاز  ٩ًَِ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ و ب٩ِٔ َحز٦ِٕ 

ُث أَبٔی أَ٪َّ  ًَبَّازٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ یَُحسِّ ُتُه ٩ِ٣ٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی بََِکٕ  ًَ ُِٟت  َ َشأ َٓ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َّٟٔذی أُرَٔی َٗ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ َزیِٕس ا  

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َّی ا٨َِّٟساَئ  ٠ََب رَٔزائَهُ َوَػل َٗ ِِٟ٘ٔب٠ََة َو َب١َ ا ِ٘ اِسَت َٓ َّی َيِشَتِشقٔی  ٤َُِٟؼل ٔلَی ا َد إ ََخَ

َّٟٔذی أُرَٔی ا٨ِّٟ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزیِٕس ا ًَ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َهَذا ٠ََُْم ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة َو ا٢َ أَبُو  َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزیِٔس َر ًَ ب٩ِٔ َساَئ هَُو 

ًَأػ٥ٕ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزیِٔس ب٩ِٔ  ًَ ِبٔس َربِّهٔ َوَهَذا  ًَ 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، دوعسدی، اوبرکب نب رمعفنب زحؾ، ابعدنب میمت، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبرکب، ابعدنب میمت، دبعاہلل نب زدی ریض 

ء زپےنھ ےئلیک دیعاگہ رشتفی ےل ےئگ افر ہلبق رخ وہ رک اینپ اچدر اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ااقستس

ےن وک ٹلپ دای افر دف رتعک امنز یک اناتم رفنایئ۔ اناؾ اسنیئ ےتہک ںیہ ہک اینسؿ نب ہنییع یک یطلغ ےہ ہک دبعاہلل نب زدی فہ ںیہ وہنجں 

 دبعاہلل نب زدی نب اعا  ںیہ ۔ وخاب ںیم اذاؿ ینس یھت فہ وت دبعاہلل نب زدی نب دبعرہب ںیہ افر ہی

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، دوعسدی، اوبرکب نب رمعفنب زحؾ، ابعدنب میمت، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبرکب، ابعدنب میمت، دبعاہلل نب  :  رافی

 زدی ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ ےک ےئل )امنز ااقستسء ںیم( سک رطہقی ےس انلکن رتہب ےہ

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ ےک ےئل )امنز ااقستسء ںیم( سک رطہقی ےس انلکن رتہب ےہ

     1509    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣َىی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٨ٛا٧ة، اسحاٚ ب٩ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور و ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٨ٛا٧ہ



 

 

ٔ ب٩ِٔ إِٔس  ٩ًَِ هَٔظا٦ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٙ ب٩ِٔ  َح

 ٩ًَِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ٨َٔٛا٧ََة  ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َػََلة ًَبَّإض أَِسأَُُٟه  ٔلَی اب٩ِٔ  ََُٓلْ٪ إ ا٢َ أَِرَس٠َىٔی  َٗ أئ أَبٔیهٔ  َ٘ ٥َ فٔی أَلِستِٔش

 َ٠ َٓ َّل  ا ٣ُتََبذِّ ٌّ ا ٣َُتَوأؿ ًّ ٥َ ٣َُترَضِّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََخَ َ٘ َتئِن َٓ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل  ٔ  ٥ِ َیِدُلِب ٧َِحَو ُخِلَِت٥ُِٜٔ َهٔذه

، ااحسؼ نب دبعاہلل نب انکہن ےتہک ںیہ ہک الف

 

ة

 

ں ااحسؼ نب وصنمر ف دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشہؾ نب ااحسؼ نب دبعاہلل نب انکی

فملس یک امنز ااقستسء ےس قلعتم وپےنھچ ےک ےیل اجیھب۔ اوہنں صخش ےن ھجم دبعاہلل انب ابعس ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےن رفناای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنزااقستسء ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ وت ااہتنیئ اعزجی افر ااسکنری یک احتل ںیم ریغب یسک

فملس ےن ہبطخ ںیہن اراشد رفناای اسیج ہک آج لک زتنی افر آراشئ ےک ےلکن افر دف رتعک ادا رفنایئ۔ زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اہمترے اہیں رشفع وہایگ ےہ

، ااحسؼ نب دبعاہلل نب انکہن :  رافی

 

ة

 

 ااحسؼ نب وصنمر ف دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشہؾ نب ااحسؼ نب دبعاہلل نب انکی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ ےک ےئل )امنز ااقستسء ںیم( سک رطہقی ےس انلکن رتہب ےہ

     1510    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز، ٤ًارة ب٩ ُزیة، ًبازب٩ ت٤ی٥، ًبساہلل ب٩ زیس :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ َُزٔیََّة   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی أَِخبََر٧َا   اہللٔ ب٩ِٔ َزیِٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠ًََِیهٔ َخ٤ٔیَؼْة َسِوَزاُئ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَتِشَقی َو  اہللُ 

، ابعدنب میمت، دبعاہلل نب زدی رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ااقستسء زپیھ ہبیتق، دبعا

 

ة
ی 
زعلسی، امعرة نب زغ

 وت اکی اکیل اچدر اےنپ افرپ ےل ریھک یھت۔



 

 

، ابعدنب میمت، دبعاہلل نب زدی :  رافی

 

ة
ی 
 ہبیتق، دبعازعلسی، امعرة نب زغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقستسء ںیم اناؾ اک ربنم رپ رشتفی رانھک

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ااقستسء ںیم اناؾ اک ربنم رپ رشتفی رانھک

     1511    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًِیس ب٩ ٣ح٤س، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، ہظا٦ ب٩ اسحٙ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٨ٛا٧ہ :  راوی

َٙ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ هَٔظا٦ ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ُس ب٩ُِ ًَُِِیسٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٨َٔٛا٧ََة 

ُِٟت ا َ ا٢َ َسأ َٗ َد َرُسو٢ُ اہللٔ أَبٔیهٔ  ا٢َ ََخَ َ٘ َٓ أئ  َ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی أَلِستِٔش ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َػََلة ًَبَّإض  َّی ب٩َِ   َػل

٥ِ٠َ َیِدُلِب ُخِلََِت٥ُِٜ  َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َح٠ََص  َٓ ا  ًّ ا ٣َُترَضِّ ٌّ َّل ٣َُتَوأؿ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُتََبذِّ ًَ ًَأئ  اہللُ  ٥ِ َیز٢َِ فٔی اٟسُّ َٟ  ٩ِٜٔ ٔ َوَل َهٔذه

ٌٔیَسی٩ِٔ  ِٟ ِّی فٔی ا ٤َا کَاَ٪ ُيَؼل َٛ َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ٔ َوَػل ِٜبٔير َٔ َواٟتَّ رَضُّ
 َواٟتَّ

 دمحم نب دیبع نب دمحم، احمت نب اامسلیع، اشہؾ نب ااحسؼ نب دبعاہلل نب انکہن ےس رفاتی ےہ ہک رفناای الفں صخش ےس ےھجم دبعاہلل انب

ابعس ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ااقستسء ےک ابرے ںیم درایتف رکےن ےک ےیل اجیھب وت اوہنں ےن رفناای 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااقستسء ےک ےیل اعزجی ااسکنری افر ریغب یسک آراشئ ف زتنی ےک رشتفی ےل ےئگ۔ رھپ ربنم رپ 

 اراشد ںیہن رفناای اسیج ہک مت ولوگں ےن آج لک دانی رشفع رک دای ےہ ہکلب لسلسم داع ف اعزجی رکےت رےہ افر رشتفی الےئ نکیل ہبطخ

 ریبکت ےتہک رےہ۔ زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہنیعب دیعنی یک امنز  یسی دف راعکت یک اناتم رفنایئ۔

 نب اقحس نب دبعاہلل نب انکہندمحم نب دیبع نب دمحم، احمت نب اامسلیع، اشہؾ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وبتق ااقستسء اناؾ داع ناےگن افر تشپ وک ولوگں یک رطػ ریھپ ےل۔

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وک ولوگں یک رطػ ریھپ ےل۔ وبتق ااقستسء اناؾ داع ناےگن افر تشپ

     1512    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ٤ًَا٪، وٟیس، اب٩ ابوذئب، زہزی، ًبازب٩ ت٤ی٥ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُ ًَ ٍَ  أَِخبََرنٔی  َد ٣َ َُّه ََخَ ثَُه أ٧َ ُه َحسَّ َّ٤ًَ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ أَ٪َّ 

ًَا ث٥َُّ  ٢َ ٨٠َّٟٔأض َهِهَزُه َوَز ٢َ رَٔزائَُه َوَحوَّ َحوَّ َٓ ٥َ َيِشَتِشقٔی  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َحَهزَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ أَ  َِقَ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر  َػل

ذبئ، زرہی، ابعدنب میمت رفناےت ںیہ ہک اؿ ےک اچچ ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رمعفنب امثعؿ، فدیل، انب اوب

 فآہل فملس ےک اسھت ااقستسء ےک ےیل ےلکن وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اچدر وک ااٹل افر ولوگں یک رطػ رمک رک ےک داع یک رھپ

 آت ابآفاز دنلب یک۔دف رتعک ادا رفناںیئ افر اؿ ںیم رق

 رمعفنب امثعؿ، فدیل، انب اوبذبئ، زرہی، ابعدنب میمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبتق ااقتسء اناؾ اک اچدر اٹل دانی

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ اک اچدر اٹل دانیوبتق ااقتسء 

     1513    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ ابوبَک، ًباز ب٩ ت٤ی٥ :  راوی

هٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بََِکٕ   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَتِشَقی أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٠ََب رَٔزائَهُ  َٗ َتئِن َو ٌَ ِٛ َّی َر  َوَػل

 ہبیتق، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبرکب، ابعد نب میمت اےنپ اچچ ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااقستسء ےک ومعق

  افر اینپ اچدر وک اٹل دای۔رپ دف راعکت امنز ادا رفنایئ

 ہبیتق، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبرکب، ابعد نب میمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سک فتق اناؾ اینپ اچدر وک اےٹل

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اینپ اچدر وک اےٹلسک فتق اناؾ 

     1514    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ابوبَک، ًبازب٩ ت٤ی٥، ًبساہلل ب٩ زیس :  راوی

 ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَبَّاَز ب٩َِ َت٤ٔی٥ٕ َي  ٍَ َّهُ َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بََِکٕ أ٧َ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َد أَِخبََر٧َا  و٢ُ ََخَ ُ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ َزیِٕس َي ُت 

٢َ رَٔزائَُه حٔي اِسَتِشَقی َوَحوَّ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِِٟ٘ٔب٠َةَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َب١َ ا ِ٘  َن اِسَت

ہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب اوبرکب، ابعدنب میمت، دبعاہلل نب زدی، رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرش ےک ےیل داع 

 رکےن ےک ارادے ےس رشتفی ےل ےئگ وت ہلبق رخ وہ رک اینپ اچدر ایٹل۔

 دنب میمت، دبعاہلل نب زدیہبیتق، ناکل، دبعاہلل نب اوبرکب، ابع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ اک وبتق ااقستسء رغبض داع اہوھتں اک ااھٹان

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اناؾ اک وبتق ااقستسء رغبض داع اہوھتں اک ااھٹان

     1515    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤َٟ ابوتقی ح٤صی، َ٘یة، طٌیب، زہزی، ًبازب٩ ت٤ی٥ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٟح٤ِٔٔصیُّ  َٔ أَبُو َتقٓٔیٕ ا ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا َُّه  أَِخبََر٧َا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ  هٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ

 َٓ ٠ََب اٟزَِّزاَئ َوَر َٗ ِِٟ٘ٔب٠ََة َو َب١َ ا ِ٘ أئ اِسَت َ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی أَلِستِٔش َّی اہللُ   ٍَ یََسیِهٔ َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل

، بیعش، زرہی، ابعدنب میمت اےنپ اچچ ےس

 

 می ة
 لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ااقستسء ےک ومعق رپ اشہؾ نب دبعاکلمل اوبیقت یصمح، ت

ں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق یک رطػ رخ رفناای رھپ اینپ اچدر یٹلپ افر دفون

 اہوھتں وک ااھٹای۔

، بیعش، زرہی، ابعدنب میمت :  رافی

 

 می ة
 اشہؾ نب دبعاکلمل اوبیقت یصمح، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہھت اہکں کت دنلب ےیک اجںیئ؟

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہھت اہکں کت دنلب ےیک اجںیئ؟



 

 

     1516    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طٌیب ب٩ یوسٕ، یحٌی ب٩ سٌیسٗلٌا٪، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ َر  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس أ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس  َٕ ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ َّی اہللُ أَِخبََرنٔی ُط ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٍُ یََسیِهٔ  َٓ َّی یَُزی بََیاُق إٔبَِلِیهٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َیزِ ٍُ یََسیِهٔ َحً َٓ َّهُ کَاَ٪ َیزِ إ٧ٔ َٓ أئ  َ٘ ًَأئ إَٔلَّ فٔی أَلِستِٔش  فٔی َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ

بیعش نب ویفس، ییحی نب دیعساعطقؿ، دیعس، اتقدہ، اسن، رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااقستسء ےک العفہ یسک داع 

ںیہن ااھٹےت ےھت نکیل ااقستسء ںیم اہھت اےنت افےچن ااھٹےت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ولغبں ںیم وموجد دیفسی ںیم اہھت 

 داھکیئ دےنی یتگل۔

 بیعش نب ویفس، ییحی نب دیعساعطقؿ، دیعس، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہھت اہکں کت دنلب ےیک اجںیئ؟

     1517    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، خاٟسب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابوہَل٢، یزیس ب٩ ًبساہلل، ٤ًير، ابواٟح٥ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔأَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی هََٔل٢ٕ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ ٣َِولَی آبٔی ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ ٤ًَُيِر  

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔس  َّی اہللُ  َّهُ َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ آبٔی ا٠َِّٟح٥ٔ أ٧َ ِیهٔ یَِسًُو ا٠َِّٟح٥ٔ  َّٔ َٜ ٔ ٍْ ب ٔ ٨ ِ٘  أَِحَحارٔ اٟزَّیِٔت َيِشَتِشقٔی َوهَُو ٣ُ

 ہبیتق، ثیل، اخدلنب سیدی، دیعس نب اوبالہؽ، سیدی نب دبع اہلل، ریمع، اوبامحل ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ایلیھتہں ااھٹ ریھک ںیھت۔فملس وک ااجحرازلتی ےک اپس ابرش ےک ےیل داع رفناےت وہےئ داھکی 



 

 

 ہبیتق، ثیل، اخدلنب سیدی، دیعس نب اوبالہؽ، سیدی نب دبعاہلل، ریمع، اوبامحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےس ہقلعتم ااحدثیابرش یبلط یک  :   ابب

 اہھت اہکں کت دنلب ےیک اجںیئ؟

     1518    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًیسی ب٩ ح٤از، ٟیث، سٌیس، ٣٘بری، رشیَ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابو٤٧ز، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ از ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ َح٤َّ  ٕ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٤َ٧ٔز َٔ ب٩ِٔ  ی ٩ًَِ رَشٔ بُرٔیُّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس َوهَُو ا ٩ًَِ َس ا٠َِّٟیُث 

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ٔة َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ُِٟح٤ُ ٤َِِٟشحٔٔس َیِو٦َ ا و٢ُ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ فٔی ا ُ٘ ُه َي ٌَ َُّه َس٤ٔ َٕ أ٧َ ٔ ٥َ َیِدُلُب ٣َاٟ ا٦َ َرُج١ْ  َوَس٠َّ َ٘ َٓ ا٨َّٟاَض 

َُ اہلَل أَِ٪ َيِش٘ٔیَ  َٓاِز ِٟبََٔلزُ  َِٜت اِْل٣ََِوا٢ُ َوأَِجَسَب ا ب١ُُ َوَه٠َ ِت اٟشُّ ٌَ لَّ َ٘ ََ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َّی اہللُ َٓ ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٨َا ََفَ

ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ  َ٘ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یََسیِهٔ حَٔذاَئ َوِجهٔهٔ  َّی  ًَ ٔ َحً ٨ِٔ٤ِٟبَر ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓواہللٔ ٣َا ٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اِس٨َٔ٘ا 

ا٢َ  َٗ َّٟٔذی  ا٦َ َرُج١ْ ََل أَِزرٔی هَُو ا َ٘ َٓ ی  ةٔ اِْلَُِخَ ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلَی ا َِٟیِو٦َ إ ََ ا ٔ ٧َا ذَٟ ا َوأ٣ُِْٔطِ ٨َا ٣ََْطّ ٌِ َّ أُؤس ٠ًََِیهٔ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ی اہللُ 

 ِٟ ٔ ا ثَِرة َٛ َِٜت اِْل٣ََِوا٢ُ ٩ِ٣ٔ  ب١ُُ َوَه٠َ ِت اٟشُّ ٌَ َل َ٘ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِن َ٘ َٓ ٨ََٟا أ٦َِ ََل   ٔٙ ٥َ اِسَتِش ََ َوَس٠َّ َُ اہللَ أَِ٪ ی٤ُِٔش اِز َٓ ٤َأئ 

٥َ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َِٟاَئ  ٨َّا ا ا٢َ ًَ َٗ  ٔ َحز ِٟحَٔبا٢ٔ َو٨َ٣َابٔٔت اٟظَّ ًَلَی ا  ٩ِٜٔ ٠َِی٨َا َوَل ًَ َِٟی٨َا َوََل  ٠َُّٟه٥َّ َحَوا

 َّ َحاُب َحً َٚ اٟشَّ ََ َت٤َزَّ ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔذٟ َّی اہللُ   ی ٣َا ٧ََزی ٨ِ٣ُٔه َطِیّئاَواہللٔ ٣َا هَُو إَٔلَّ أَِ٪ َتک٥ََّ٠َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

د، ثیل، دیعس، ربقمی، رشکی نب دبعاہلل نب اوبرمن، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی دہعف ربفز ہعمج یسیع نب امح

دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہبطخ ابمرک نس رےہ ےھت ہک اکی آدیم ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل 

ملس راےتس دنب وہ ےئگ اجونر رم ےئگ افر رہشفں ںیم طحق زپ ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےس ابرش ےک ےیل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ہنیم داع ےئجیک۔ نان ہچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہھت رہچے ےک اسےنم کت ااھٹےئ افر داع رفنایئ ای اہلل! مہ رپ 

وسؽ اہلل ایھب ربنم ےس ےچین یھب رشتفی ںیہن الےئ ےھت ہک ومالسداھر ابرش رشفع وہیئگ افر اس ہعمج ےس ےل رباس۔ اہلل یک مسق ر



 

 

رک اےلگ ہعمج کت لسلسم ابرش ربیتس ریہ۔ نان ہچ اکی صخش ےن )اےلگ ہعمج( رعض ایک ای روسؽ اہلل! ابرش زایدہ وہےن یک فہج ےس 

ا اہلل اعتیل ےس داع رفناےیئ ہک ابرش رک اجےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع راےتس دخمفش وہےئگ افر اجونر رم ےئگ ںیہ۔ ذہل

 ہک یک ہک ای اہلل! مہ رپ ںیہن امہرے اردرگد رباس اہپڑفں رپ افر دروتخں رپ رباس۔ اسن ےتہک ںیہ ہک اہلل یک مسق! روسؽ اہلل ہی رفناان اھت

  ےس رھپ وکیئ رظن ںیہن آات اھت۔ابدؽ ٹھچ ےئگ افر اس دح کت ٹھچ ےئگ ہک ںیمہ اؿ ںیم

 یسیع نب امحد، ثیل، دیعس، ربقمی، رشکی نب دبعاہلل نب اوبرمن، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داع ےک قلعتم

 ہقلعتم ااحدثیابرش یبلط یک امنز ےس  :   ابب

 داع ےک قلعتم

     1519    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ابوہظا٦ ٣ِيرة ب٩ س٤٠ہ، وہیب، یحٌی ب٩ سٌیس، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو هَٔظا٦ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ُوهَِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ا

ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ اِس٨َٔ٘ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ  أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ

ناکل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب اشبر، اوباشہؾ ریغمة نب ہملس، فبیہ، ییحی نب دیعس، اسن نب

ا ۔ ینعی اے اہلل! ںیمہ اپین الپ۔ َ
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ه

َ
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 فملس ےن ہی داع رفنایئ یھت ا

 دمحم نب اشبر، اوباشہؾ ریغمة نب ہملس، فبیہ، ییحی نب دیعس، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 داع ےک قلعتم

     1520    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، ٣ٌت٤ز، ًِیساہلل ب٩ ٤ًز، ٤ًزٰی، ثابت، ا٧ص :  راوی

ُت ًَُِِیَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َوهُوَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َزٔیُّ  ٌُ ِٟ  ا

ا٦َ  َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ ٥َ َیِدُلُب یَِو٦َ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََِْٟطُ َوَه٠ََِٜت  کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َحَلِت ا َٗ اُٟوا یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  َ٘ َٓ ََٓؼاحُوا  َِٟیهٔ ا٨َّٟاُض  ٔ إ

 ٔ ا٢َ َوای٥ُِ اہللٔ ٣َا ٧ََزی ف َٗ ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ اِس٨َٔ٘ا ا٠َُّٟه٥َّ اِس٨َٔ٘ا  َٗ َُ اہللَ أَِ٪ َيِشَ٘ٔی٨َا  اِز َٓ َِٟبَهائ٥ُٔ  ا٢َ ا َٗ ًَّة ٩ِ٣ٔ َسَحإب  زَ َٗ ٤َأئ   ی اٟشَّ

َؼ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِت َو٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََّها أ٣ُِْٔطَ ِت ث٥َُّ إ٧ٔ َٓا٧َِترَشَ أَِنَظأَِت َسَحابَْة  ٥ِ٠َ َتز٢َِ َٓ َٓ َٖ ا٨َّٟاُض  َّی َواِنََرَ ل

َّی اہللُ ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ی  ٔة اِْلَُِخَ ٌَ ُِٟح٤ُ ٔلَی یَِو٦ٔ ا ٣َِت  َت٤ُِْطُ إ اُٟوا یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ َتَهسَّ َ٘ َٓ َِٟیهٔ  ٔ ٥َ َیِدُلُب َػاحُوا إ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓتََبشَّ ٨ًََّا  َُ اہلَل أَِ٪ یَِحبَٔشَها  َٓاِز ب١ُُ  ِت اٟشُّ ٌَ لَّ َ٘ ََ ُُِِٟیوُت َو َِٟی٨َ ا ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ َحَوا َٗ ٥َ َو ا َوََل  َوَس٠َّ

 َ ٔل ٨ََوزُِت إ َٓ ّة  ِْطَ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ََٟها َو٣َا َت٤ُِْطُ بٔا ٠َِت َت٤ُِْطُ َحِو ٌَ َح َٓ ٤َِٟسٔی٨َٔة  ٩ًَِ ا ِت  ٌَ
ظَّ َ٘ َت َٓ ٠َِی٨َا  ًَ ١َِٔ َٟفٔی ٣ٔ ََّها  ٤َِٟٔسی٨َةٔ َوإ٧ٔ ی ا

 اِْلٔک٠ِٔی١ٔ 

 ہک اکی دہعف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ہعمج دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، دیبع اہلل نب رمع، رمعٰی، باتب، اسن رفناےت ںیہ

اراشد رفنا رےہ ےھت ہک ولگ ڑھکے وہ رک وبانل رشفع وہےئگ ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس! ابرش ہن وہےن یک فہج ےس 

 فملس ےن داع رفنایئ ہک ای اہلل! ںیمہ اپین دے۔ اجونر رم ےئگ ںیہ اہلل اعتیل ےس داع رفناےیئ ہک فہ ابرش رباسےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 اہلل یک مسق اس فتق ںیمہ آامسؿ رپ )دفر دفر کت( ابدؽ اک اکی ڑکٹا یھب داھکیئ ںیہن دے راہ اھت ہک اےنت ںیم اکی ابدؽ داھکیئ دای افر

 افرغ وہےئ۔ رھپ اےلگ ہعمج کت لسلسم ہنیم رھپ اتلیھپ ایگ۔ رھپ ابرش وہےن یگل۔ روسؽ اہلل ربنم ےس ےچین رشتفی الےئ افر امنز زپھ رک

رباتس راہ۔ بج اےلگ ہعمج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت ولگ اکپرےن ےگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! 

 ہیلع فآہل فملس رکسماےن ےگل افر داع رھگ ابتہ وہےئگ راےتس دنب وہےئگ۔ رپفرداگر ےس داع ےئجیک ہک ابرش دنب رک دے۔ روسؽ اہلل یلص اہلل

ہنی یک ہک ای اہلل! مہ رپ ںیہن امہرے اردرگد رباس۔ ہی رفناان اھت ہک ابدؽ دمہنی ےس ٹھچ ےئگ افر دمہنی ےک اردرگد ہنیم رباتس راہ نکیل دم



 

 

ں وسحمس وہا وگای اس ےن اتج نہپ ںیم اکی رطقہ یھب ںیہن رگا۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دمہنی یک رطػ )رظن ااھٹ رک داھکی( وت وی

 راھک اھت افر اس رپ ہنیم ربس راہ اھت۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، دیبعاہلل نب رمع، رمعٰی، باتب، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقلعتم ااحدثیابرش یبلط یک امنز ےس  :   ابب

 داع ےک قلعتم

     1521    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌرف، رشیَ ب٩ ًبساہلل، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َٕ أَ٪َّ َرُجَّل َزَخ١َ أَِخبََر٧َا  ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ًَِبٔس اہللٔ  َُ ب٩ُِ  ی ث٨ََا رَشٔ َحسَّ

َّی اہللُ َب١َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِ٘ اِسَت َٓ ائ٥ْٔ یَِدُلُب  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َِِٟشحَٔس َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ یَا  ا َٗ ائ٤ّٔا َو َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

َّی اہللُ َرُسو ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٨َا ََفَ ََ َُ اہللَ أَِ٪ ُئِی اِز َٓ ب١ُُ  ِت اٟشُّ ٌَ َل َ٘ َِٜت اِْل٣ََِوا٢ُ َواِن ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یََسیِهٔ ث٥َُّ ٢َ اہللٔ َه٠َ ًَ  

ا٢َ أ٧ََْص َوََل َواہللٔ ٣َا ٧ََزی فٔی اٟ َٗ ٨َا  َِ ٨َا ا٠َُّٟه٥َّ أَُٔ َِ ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ أَُٔ َٗ ٩ِ٣ٔ ٍٕ ًَٕة َو٣َا بَِی٨َ٨َا َوبَيَِن َس٠ِ زَ َٗ ٤َأئ ٩ِ٣ٔ َسَحابَٕة َوََل  شَّ

ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ِت  ِت َوأ٣ََِْطَ ٤َاَئ ا٧َِترَشَ َلِت اٟشَّ ا َتَوسَّ َّ٤٠َ َٓ ُّرِٔض  ١َُِ اٟت ِت َسَحابَْة ٣ٔ ٌَ َل٠َ َٓ  َوََل َواہللٔ ٣َا َرأَی٨َِا بَِیٕت َوََل َزإر 

ا٢َ  َٗ ٤َِص َسِِّتا  َٗ  اٟظَّ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ب٠َٔٔة َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِ٘ ٤ُِٟ ٔة ا ٌَ ِٟح٤ُُ َِٟبأب فٔی ا ََ ا ٔ ائ٥ْٔ َیِدُلُب ث٥َُّ َزَخ١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َذٟ

 َ٘ َِٜت اِْل٣ََِوا٢ُ َواِن ََ َه٠َ ٠َِی ًَ  ٥َ َّی اہللُ َوَس٠َّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ائ٤ّٔا  َٗ َب٠َُه  ِ٘ اِسَت ََٜها َٓ َُ اہللَ أَِ٪ ی٤ُِٔش اِز َٓ ب١ُُ  ِت اٟشُّ ٌَ َل

٠َِی٨َا اٟ ًَ َِٟی٨َا َوََل  ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ َحَوا َ٘ َٓ ٥َ یََسیِهٔ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٨َّا ََفَ زَأب َوبُُلؤ٪ ًَ ٔ َواٟوِّ ًَلَی اِْلکَا٦ ٠َُّه٥َّ 

حَ  ا٢َ ََل اِْلَِوزٔیَٔة َو٨َ٣َابٔٔت اٟظَّ َٗ  ٢ُ ُِٟت أََنّشا أَهَُو اٟزَُّج١ُ اِْلَوَّ َ َْ َسأ ی ا٢َ رَشٔ َٗ ٤ِٔص  ِٔی فٔی اٟظَّ ِج٨َا ٤َِ٧ ِت َوََخَ ٌَ ٠َ ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ  ز

 نب ناکل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی صخش دجسم ںیم دالخ وہا افر آپ یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، رشکی نب دبع اہلل، اسن

 دنب وہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک نیع اسےنم اج رک ڑھکا وہایگ افر ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اجونر رم ےئگ افر راےتس



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہھت دنلب ےیک افر داع یک ہک اے ےئگ۔ رب دقفس ےس داع ےئجیک ہک مہ رپ ہنیم رباسےئ۔ آپ 

اہلل ہنیم رباس۔ اے اہلل ہنیم رباس۔ رضحت اسن رفناےت ںیہ ہک اہلل یک مسق! آامسؿ رپ ںیہک ابدؽ ای ابدؽ یک اکی ڑکٹی یھب رظن ںیہن 

یھت۔ رھپ ابدؽ اک اکی ڑکٹا ڈاھؽ یک رطح اظرہ وہا افر آامسؿ آریہ یھت۔ امہرے افر علس ےک درایمؿ )اہپڑ اک انؾ ےہ( وکیئ آڑ ںیہن 

ےک فطس ںیم آرک لیھپ ایگ۔ رھپ ہنیم ربےنس اگل۔ اسن ےتہک ںیہ اہلل یک مسق! رھپ اکی ےتفہ کت ںیمہ وسرج ںیہن داھکیئ دای۔ رھپ آدنئہ 

آرک ڑھکا وہایگ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص ہعمج ایس درفازے ےس اکی صخش ادنر دالخ وہا افر دفراؿ ہبطخ روسؽ اہلل ےک اسےنم 

اہلل ہیلع فآہل فملس! اجونر رم ےئگ افر راےتس دخمفش وہےئگ۔ اہلل ےس داع رفناےیئ ہک ابرش رک اجےئ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ولیٹں تسپ ںوہگں فادویں افر دروتخں فملس ےن اےنپ اہھت دنلب ےئک افر داع یک ای اہلل! امہرے ارد رگد ابرش رباس مہ رپ ںیہن۔ اے اہلل

رپ رباس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفناان اھت ہک ابدؽ ٹھچ ےئگ افر مہ دوھپ ںیم ےتلچ وہےئ ےلکن۔ رشکی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن 

 اسن ےس وپاھچ ایک ہی فیہ صخش اھت وج  ےلھچ ہعمج آای اھت ؟ رفناای ںیہن ۔

  نب رفعج، رشکی نب دبعاہلل، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنعیلع نب رجح، اامسلیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داع ناےنگن ےک دعب امنز ادا رکان

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 داع ناےنگن ےک دعب امنز ادا رکان

     1522    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ وہب، اب٩ ابوذئب و یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبازب٩ ت٤ی٥ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب َویُو٧َُص  ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب   ٍُ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی اَٗ َٗ ب٩ِٔ ٔطَهإب 

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُه َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّ٤ًَ  ٍَ َُّه َس٤ٔ ٠َِیهٔ  ًَبَّازُ ب٩ُِ َت٤ٔی٥ٕ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََخَ

ٔلَی ا٨َّٟا ٢َ إ َحوَّ َٓ ٥َ یَِو٣ّا َيِشَتِشقٔی  ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َوَس٠َّ َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ٢َ رَٔزائَُه ث٥َُّ َػل ِِٟ٘ٔب٠ََة َوَحوَّ ب١ُٔ ا ِ٘ ٔض َهِهَزُه یَِسًُو اہلَل َوَيِشَت



 

 

أَ ٓٔیه٤َٔا َِٟحٔسیٔث َورَقَ  ذٔئِٕب فٔی ا

 ہک اکی دہعف روسؽ احرث نب نیکسم، انب فبہ، انب اوبذبئ ف ویسن، انب اہشب، ابعدنب میمت، ےتہک ںیہ ہک اؿ ےک اچچ ےن ایبؿ ایک

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرش ےک ےیل ےلکن وت ولوگں یک رطػ تشپ یک افر ہلبق یک رطػ رخ رکےک اہلل ےس داع یک افر اینپ اچدر وک 

 ااٹل ایک۔ رھپ دف راعکت امنز ادا رفنایئ افر دفونں راعکت ںیم رقآت رفنایئ۔

 اوبذبئ ف ویسن، انب اہشب، ابعدنب میمتاحرث نب نیکسم، انب فبہ، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقتسء یک رںیتعک

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ااقتسء یک رںیتعک

     1523    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، یحٌی، ابوبَکب٩ ٣ح٤س، ًبازب٩ ت٤ی٥، ًبساہلل ب٩ زیس :  راوی

بَّ  ًَ  ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَِحٌَی  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ازٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ 

ِِٟ٘ٔب٠َةَ  َب١َ ا ِ٘ َتئِن َواِسَت ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل َد َيِشَتِشقٔی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ َّی اہللُ   َزیِٕس أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ہیلع فآہل فملس رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، ییحی، اوبرکبنب دمحم، ابعدنب میمت، دبعاہلل نب زدی ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ااقستسء ےک ےیل ابرہ رشتفی الےئ افر ہلبق رخ وہ رک دف رتعک امنز ادا رفنایئ

 رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، ییحی، اوبرکبنب دمحم، ابعدنب میمت، دبعاہلل نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز ااقستسء ادا رکےن اک رطہقی

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ااقستسء ادا رکےن اک رطہقی

     1524    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ اسحٙ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٨ٛا٧ہ :  راوی

ًَبِ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  سٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٨َٔٛا٧ََة 

ا٢َ أَِرَس٠َىٔی أ٣َٔ  ىٔ َٗ َٟ َ ُه أَِ٪ َيِشأ ٌَ ًَبَّإض ٣َا ٨َ٣َ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ أئ  َ٘ ٩ًَِ أَلِستِٔش ًَبَّإض أَِسأَُُٟه  ٔلَی اب٩ِٔ  َد يْر ٩ِ٣ٔ اِْل٣ََُزأئ إ ی ََخَ

 ِ َتي ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ا  ًّ ا ٣َُترَضِّ ٌّ َّل ٣َُتَدظِّ ا ٣ُتََبذِّ ٌّ ٥َ ٣َُتَوأؿ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ٌٔیَسی٩ِٔ َو ِٟ ِّی فٔی ا ٤َا ُيَؼل َٛ ٔن 

 ٔ  َیِدُلِب ُخِلََِت٥ُِٜ َهٔذه

ومحمدنب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، اشہؾ نب ااحسؼ نب دبعاہلل نب انکہن رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی اریم ےن ےھجم دبعاہلل انب ابعس ےس 

ےن ےک ےیل اجیھب؟ اوہنں ےن رفناای اس ےن وخد ویکں ںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ااقستسء ےک قلعتم درایتف رک

وپاھچ؟ رھپ رفناای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وشخع وضخع ےک اسھت اعؾ ڑپکے ےنہپ آہ ف زاری رکےت وہےئ ےلکن۔ رھپ دیعنی 

 د ںیہن رفناای۔یک امنز یک رطح یک دف راعکت امنز ادا رفناںیئ افر مت ولوگں ےک اس ہبطخ یک رطح ہبطخ اراش

 ومحمدنب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، اشہؾ نب اقحس نب دبعاہلل نب انکہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء ںیم آبفاز دنلب رقآت رکان

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 امنز ااقستسء ںیم آبفاز دنلب رقآت رکان

     1525    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، سٔیا٪، اب٩ ابوذ٧ب، زہزی، ًبازب٩ ت٤ی٥ :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َحسَّ

َتئِن َجَهَز ٓٔیه٤َٔا بٔا ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل اِسَتِشَقی  َٓ َد  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ َّی اہللُ  هٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِّ٤ًَ ائَةٔ ٩ًَِ   ِِٟٔقَ

ؿ، انب اوبذبن، زرہی، ابعدنب میمت اےنپ اچچ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، ایفس

 فملس امنز ااقستسء ےک ےیل ےلکن وت دف راعکت ادا رفناںیئ افر اؿ ںیم ابآفاز دنلب رقآت رفنایئ۔

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، انب اوبذبن، زرہی، ابعدنب میمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابرش ےک فتق ایک داع یک اجےئ؟

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ابرش ےک فتق ایک داع یک اجےئ؟

     1526    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٣شٌز، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  یِٕح  ٔ ب٩ِٔ رُشَ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ِ

َّی اہللُ  اَػل ٌّ ٔ ّبا ٧َآ ٠ِهُ َػیِّ ٌَ ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ اِج َٗ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا أ٣ُِْٔطَ   ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج ابرش وہیت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 

عی

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رعسم، دقماؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

  افر اےس افدئہ دنم انب دے۔فآہل فملس داع رفناےت اے اہلل! اےس ومالس داھر رباس

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رعسم، دقماؾ نب رشحی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتسرفں یک فہج ےس ہنیم ربےنس ےک دیقعہ اک رد

  امنز ےس ہقلعتم ااحدثیابرش یبلط یک :   ابب

 اتسرفں یک فہج ےس ہنیم ربےنس ےک دیقعہ اک رد

     1527    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ سوازب٩ اسوز ب٩ ٤ًزو، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهاأَِخبََر٧َا  ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز از ا٢َ أَِخبََرنٔی ًَُِِیُس ٤ًَِزُو ب٩ُِ َسوَّ َٗ ٕب 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ًَ ًَلَی اہللٔ ب٩ُِ  ٤ُِت  ٌَ ًَزَّ َوَج١َّ ٣َا أَِن ا٢َ اہللُ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٔب  َٛ َِٜو ُب َوبٔاِل َٛ َِٜو وُٟوَ٪ اِل ُ٘ ی٩َ َي ْٙ ٨ِ٣ُٔه٥ِ بَٔها کَأَفٔ ی ٤َٕة إَٔلَّ أَِػَبَح ََفٔ ٌِ ٔ  ًَٔبازٔی ٩ِ٣ٔ ن

ہلل نب ہبتع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ رمعفنب وسادنب اوسد نب رمعف، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعا

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اہلل ابترک فاعتیل اراشد رفناےت ںیہ ہک بج ںیم اےنپ دنبفں رپ یسک تمعن اک زنفؽ رکات

 ےس ااسی  نکم وہا ےہ۔ وہں وت اؿ ںیم ےس اکی رفقی اس اک ااکنر رکات ےہ افر اتہک ےہ ہک الفں اتسرہ یک فہج

 رمعفنب وسادنب اوسد نب رمعف، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقلعتم ااحدثیابرش یبلط یک امنز ےس  :   ابب



 

 

 اتسرفں یک فہج ےس ہنیم ربےنس ےک دیقعہ اک رد

     1528    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل، زیسب٩ خاٟس جہىی :  راوی

٩ًَِ َػأٟٔح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  أَِخبََر٧َا  َٗ ُِٟحَهىٔیِّ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ِیَشاَ٪  َٛ ب٩ِٔ 

٥ُِ اٟ ا٢َ َربُّٜ َٗ وا ٣َاَذا  ٌُ ِش٤َ ََ  ٥َِٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِهسٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی  ٤ُِت ٣ُْٔطَ ا٨َّٟاُض  ٌَ ا٢َ ٣َا أَِن َٗ ِی٠ََة  ًَلَی  ٠َّ

أ٣ََّ  َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٧َا ب٨َِٔؤئ  وُٟوَ٪ ٣ُْٔطِ ُ٘ ی٩َ َي ْة ٨ِ٣ُٔه٥ِ بَٔها کَأَفٔ َٔ ٔ ٤َٕة إَٔلَّ أَِػَبَح كَائ ٌِ ٔ ًَلَی ًَٔبازٔی ٩ِ٣ٔ ن ا ٩ِ٣َ آ٩َ٣َ بٔی َوَح٤َٔسنٔی 

٧َا ب٨َٔوِ  ا٢َ ٣ُْٔطِ َٗ ٔب َو٩ِ٣َ  َٛ َِٜو رَفَ بٔاِل َٛ َّٟٔذی آ٩َ٣َ بٔی َو ََٓذاَک ا َیاَی  ِ٘ ٔب ُس َٛ َِٜو رَفَ بٔی َوآ٩َ٣َ بٔاِل َٛ َّٟٔذی  ََٓذاَک ا َذا  َٛ َذا َو َٛ  ٔئ 

ںیم ہبیتق، ایفسؿ، اصحل نب اسیکؿ، دیبع اہلل نب دبع اہلل، زدینب اخدل ینہج رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زناہن 

ای ایک مت ولوگں ےن ںیہن انس ہک اہمترے رب ےن رات وک ایک مکح رفناای ابرش وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفنا

ےہ؟ اس ےن رفناای ںیم بج اےنپ دنبفں رپ یسک تمعن اک زنفؽ رکات وہں وت اؿ ںیم ےس ھچک ولگ اس اک ااکنر رکےت ںیہ افر ےتہک ںیہ ہک 

ابرش ےک ربےنس رپ ریما رکش ادا ایک وت فہ صخش ھجم رپ اامیؿ الای الفں اتسرے یک فہج ےس ہنیم رباس۔ نان ہچ وج صخش ھجم رپ اامیؿ الای افر 

افر اتسرے ےس  رف اایتخر ایک افر سج یسک ےن اہک ہک اتسرے یک فہج ےس ہنیم رباس وت اس ےن ھجم ےس  رف اایتخر ایک افر اتسرے رپ اامیؿ 

 ےل آای۔

 نب اخدل ینہجہبیتق، ایفسؿ، اصحل نب اسیکؿ، دیبعاہلل نب دبعاہلل، زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اتسرفں یک فہج ےس ہنیم ربےنس ےک دیقعہ اک رد

     1529    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًبساٟحبارب٩ اٌَٟلء، سٔیا٪، ٤ًزو، ًتاب ب٩ ح٨ين، ابوسٌیسخسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس أب ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن  ًَتَّ  ٩ًَِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ََلٔئ  ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ِبُس ا ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ُدِسرٔیِّ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔ اہللٔ َػل ٔ َخ٤َِص ٔس٨ٔيَن ث٥َُّ أَِرَس٠َُه َْلَِػَبَحِت كَائ ٩ًَِ ًَٔبازٔه ٤ََِْٟطَ  َّ َوَج١َّ ا ًَز ََ اہللُ  َِٟو أ٣ََِش  ٥َ ْة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ِیهٔ َوَس٠َّ َٔ

٤ِِٟٔحَسحٔ  وُٟوَ٪ ُس٘ٔی٨َا ب٨َِٔؤئ ا ُ٘ ی٩َ َي  کَأَفٔ

ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دبعاابجلرنب االعلء، ایفسؿ، رمعف، اتعب نب نینح، اوبدیعسدخری

اراشد رفناای ارگ رب دقفس )لسلسم( اپچن ربس کت ابرش ہن رباسںیئ افر رھپ ابرش رشفع وہاجےئ وت یھب اکی رگفہ اکرف یہ رےہ اگ 

 افر ےہک اگ ہک دجمح )اتسرے اک انؾ( ےک ےنلکن یک فہج ےس مہ رپ ہنیم رباس۔

 دبعاابجلرنب االعلء، ایفسؿ، رمعف، اتعب نب نینح، اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ اصقنؿ اک رطخہ وہ وت اناؾ ابرش ےک ےنمھت ےک ےیل داع رکے

 ااحدثی ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم :   ابب

 ارگ اصقنؿ اک رطخہ وہ وت اناؾ ابرش ےک ےنمھت ےک ےیل داع رکے

     1530    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٔلَی أَِخبََر٧َا  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن إ ُف ا ٌِ ََ ا٦َ  َ٘ َٓ ًَا٣ّا  ٤ََِْٟطُ  َحَم ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص 

 َ ٤ََِْٟطُ َوأَِجَسبَِت اِْل َحَم ا َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ٕة  ٌَ ٔ ُج٤ُ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی یَِو٦ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ ا٢َ ََفَ َٗ ٤َِٟا٢ُ  ََ ا ِرُق َوَه٠َ

ا٢َ یََسیِهٔ َو٣َ  َٗ زَّ َوَج١َّ  ًَ َّی َرأَیُِت بََیاَق إٔبَِلِیهٔ َيِشَتِشقٔی اہلَل  ٤َسَّ یََسیِهٔ َحً َٓ ٤َأئ َسَحابَّة  َة ا ٧ََزی فٔی اٟشَّ ٌَ ِٟح٤ُُ ٤َا َػ٠َِّی٨َا ا َٓ

 َ ا ک َّ٤٠َ َٓ ْة  ٌَ ََٓسا٣َِت ُج٤ُ ٔلَی أَه٠ِٔهٔ  َُ إ ارٔ اٟزُُّجو یَب اٟسَّ َِِٟقٔ ابَّ ا َّی أََه٥َّ اٟظَّ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َحً َٗ ًَّٟٔی َت٠ٔیَها  ُة ا ٌَ ِٟح٤ُُ ا٧َِت ا



 

 

ًَةٔ  ٥َ َُّٟٔسِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓتََبشَّ ا٢َ  َٗ َباُ٪  ِٛ ُُِِٟیوُت َواِحتََبَص اٟزُّ ٣َِت ا ا٢َ َتَهسَّ َٗ ٔة اب٩ِٔ آَز٦َ َو َٟ  ٣َََل

َِٟی٨َا َو  ٤َِٟٔسی٨َةٔ بَٔیَسیِهٔ ا٠َُّٟه٥َّ َحَوا ٩ًَِ ا َلِت  َٜظَّ َت َٓ ٠ًََِی٨َا   ََل 

یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن رفناےت ںیہ ہک اکی دہعف وپرے اسؽ کت ابرش ںیہن وہیئ وت ولگ ہعمج ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل 

اجونر رم رےہ ںیہ۔ آپ یلص ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک ابرش ںیہن وہ ریہ زنیم کشخ وہیئگ ےہ افر 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع ےئلیک اہھت ااھٹےئ وت آامسؿ رپ ابلکل ابدؽ ںیہن اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت زایدہ آےگ

 اہلل اعتیل ےس ڑباھےئ اہیں کت ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ولغبں یک دیفسی وک داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ابرش ےک ےیل داع رفنا رےہ ےھت۔ رافی دحثی ےتہک ںیہ ہک بج مہ ےن امنز ہعمج ےس رفاتغ احلص یک وت سج اک رھگ رقبی اھت اس اک 

 فآہل رھگ اجان یھب دوشار وہایگ افر فہ ابرش اےلگ ہعمج کت ربیتس ریہ۔ رھپ ولگ احرض وہےئ )اےلگ ہعمج( افر اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس اکمانت رگ رےہ ںیہ وسارفں اک انلچ لکشم وہایگ ےہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکسماےئ ہک آدیم ینتک دلجی دؽ 

رگہتف وہاجات ےہ۔ رھپ اہوھتں ےس ااشرہ ایک افر داع یک ہک ای اہلل! امہرے اردرگد رباس۔ مہ رپ ںیہن۔ ایس فتق دمہنی ےس ابدؽ ٹھچ 

 ایگ۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

 ابرش یبلط یک امنز ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1531    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وزب٩ خاٟس، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ابو٤ًزو اوزاعی، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٤ًَِزٕو اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو  َٗ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ًَِبٔس اہللٔ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح



 

 

َّی اہللُ  ًَِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ا٢َ أََػاَب ا٨َّٟاُض َس٨َْة  َٗ  َٕ ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ب٩ِٔ ٣َاٟ َّی اہللُ  َِِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

ٌٔیَ  ِٟ ََ ا ٤َِٟا٢ُ َوَجا ََ ا ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َه٠َ َ٘ َٓ ابٔیٌّ  ا٦َ أَِْعَ َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ یَِو٦َ ا ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٍَ َرُسو٢ُ َیِدُلُب  َٓ ٨َا ََفَ َٟ َُ اہللَ  اِز َٓ ا٢ُ 

َّ  اہللٔ َها َحً ٌَ ٔ ٣َا َوَؿ ٔسی بَٔیٔسه ِٔ َّٟٔذی َن ّة َوا ًَ زَ َٗ ٤َأئ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یََسیِهٔ َو٣َا ٧ََزی فٔی اٟشَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢ُ َػل ََ ی ثَاَر َسَحاْب أ٣َِ

 َٓ ًَلَی ِٟٔحَیتٔهٔ  ٤ََِْٟطَ َیَتَحاَزُر  َّی َرأَیُِت ا ٩ًَِ ٨ِ٣ٔبَرٔهٔ َحً ٥َِٟ ی٨َِز٢ِٔ  ِٟحَٔبا٢ٔ ث٥َُّ  َّی ا َّٟٔذی َی٠ٔیهٔ َحً سٔ َوا َِ ِٟ ََ َو٩ِ٣ٔ ا ٔ ٧َا َیِو٨َ٣َا ذَٟ ٤ُْٔطِ

٨َِِٟٔاُئ َو  ٦َ ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َتَهسَّ َ٘ َٓ َُيِرُُه  ا٢َ  َٗ ابٔیُّ أَِو  ََ اِْلَِْعَ ٔ ا٦َ ذَٟ َ٘ َٓ ی  ٔة اِْلَُِخَ ٌَ ُِٟح٤ُ ٍَ ا َٓ ٨َا ََفَ َٟ َُ اہلَل  َٓاِز ٤َِٟا٢ُ  َٚ ا ََغٔ

ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٔلَی ٧َاح ٔ إ ٤َا ئُظيرُ بَٔیٔسه َٓ ٠َِی٨َا  ًَ َِٟی٨َا َوََل  ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ َحَوا َ٘ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یََسیِهٔ  ًَ َّی اہللُ  َحأب إَٔلَّ َػل َیٕة ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

٥َِٟ َیحِٔئ أََحْس ٩ِ٣ٔ  َِٟوازٔی َو َِٟحِوبَةٔ َوَسا٢َ ا ١ََِ ا ٤َِٟٔسی٨َُة ٣ٔ َّی َػاَرِت ا َجِت َحً ٔ اِنرَفَ َِٟحِوز  ٧َاحَٔیٕة إَٔلَّ أَِخبََر بٔا

 ومحمدنب اخدل، فدیل نب ملسم، اوبرمعف افزایع، ااحسؼ نب دبع اہلل، اسن نب ناکل، رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 اراشد رفنا رےہ ےھت ہک اکی زناہن ںیم اکی رمہبت اکی ربس کت ابرش ںیہن ربیس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ہعمج اک ہبطخ

ارعایب ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اجونر رم ےئگ افر ےچب وھبےک وہےئگ۔ اہلل اعتیل ےس امہرے قح ںیم داع 

ڑکٹا داھکیئ ںیہن دے  رفناےیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع ےک ےیل اہھت دنلب ےیک وت اس فتق کت آامسؿ رپ ابدؽ اک اکی یھب

راہ اھت۔ نکیل اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایھب اہھت ےچین ںیہن ےیک 

ےھت ہک ابدؽ اہپڑفں یک رطح اڈم آےئ افر اھچ ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایھب ربنم ےس ےچین یھب رشتفی الےئ ےھت ہک 

 ےن ابرش اک اپین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رشی ابمرک رپ زپےت داھکی۔ رھپ اس رفز ابرش وہیئ دفرسے رفز وہیئ رسیتے ںیم

 رےہ ںیہ۔ رفز وہیئ یتح ہک االگ ہعمج آایگ۔ رھپ فیہ ارعایب ای وکیئ افر ڑھکا وہا افر ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اکمؿ رگ

 اجونر( رغؼ وہےن ےگل ںیہ۔ ذہلا اہلل اعتیل ےس داع رفناےیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت ااھٹےئ افر داع رفنایئ ہک ای اہلل!ناؽ )

امہرے اردارگد ابرش رباس۔ مہ رپ ںیہن افر ابدؽ یک رطػ ااشرہ ایک۔ سج رطػ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااشرہ ایک اھت فاہں 

ایگ۔ افر دمہنی ونمرہ ڑھگے یک رطح وہایگ۔ رھپ انولں ںیم اپین رھب ایگ افر وج آدیم یھب وخاہ یسک تمس ےس دمہنی آای  ےس ابدؽ ٹھچ

 اس ےن آاگہ ایک ہک رہ رطػ ابرش ربس ریہ ےہ۔

 ومحمدنب اخدل، فدیل نب ملسم، اوبرمعف افزایع، ااحسؼ نب دبعاہلل، اسن نب ناکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وخػ یک امنز اک ایبؿ : ابب

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1532    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وٛیٍ، سٔیا٪، اطٌث ب٩ ابوطٌَاء، اسوزب٩ ہَل٢، ث٠ٌبہ ب٩ زہساسحٙ ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

 ٌِ ٔث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح أئ  ٔ ب٩ِٔ هََٔل٢ٕ  ََ اِْلَِسَوز

 ُٛ ا٢َ  َٗ ٠ََبَة ب٩ِٔ َزهَِس٦ٕ  ٌِ ٍَ َرُسو٢ٔ ٩ًَِ َث َّی ٣َ ا٢َ أَی٥ُُِّٜ َػل َ٘ َٓ  ٪ٔ ِٟامَیَ ُة ب٩ُِ ا َٔ ٨َا حَُذِي ٌَ اصٔی بَٔلبَرِٔسَتاَ٪ َو٣َ ٌَ ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٍَ َس ٨َّا ٣َ

َّی َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ  َٕ َوَػ َٓ ُة أ٧ََا  َٔ ا٢َ حَُذِي َ٘ َٓ  ٖٔ َِٟدِو ٥َ َػََلَة ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّیاہللٔ َػل ٥َ َػََلَة  َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 ًٔ َّٟ ةٔ ا َٔ ٔ ائ َّی بٔاٟلَّ ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ ِٟ ی بَِی٨َهُ َوبَيَِن ا ٕة أَُِخَ َٔ ٔ ُه َوكَائ َٔ ٕٕٓ َخ٠ِ ّة َػ ٌَ ِٛ ٕة َر َٔ ٔ ٖٔ بَٔلائ َِٟدِو ََٜؽ َهُؤََلٔئ ا َ ّة ث٥َُّ ٧ ٌَ ِٛ ی َت٠ٔیهٔ َر

 ٔ َّی ب ََٓؼل  ََ ٔ ل َٟ ََ َوَجاَئ أُو ٔ َٟل ِّٖ أُو ٔلَی ٣ََؼا ّة إ ٌَ ِٛ  ه٥ِٔ َر

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، اثعش نب اوباثعشء، اوسدنب الہؽ، ہبلعث نب زدہ رفناےت ںیہ ہک مہ دیعس نب اعص ریض اہلل ہنع ےک 

اسھت ربقاتسؿ ںیم وموجد ےھت۔ ذحہفی نب ةیؿ یھب امہرے اسھت ےھت۔ دیعس ےن رفناای ایک مت ےس یسک ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےک اسھت وخػ یک امنز زپیھ ےہ؟ ذحہفی ےنہک ےگل اہں! ںیم ےن زپیھ ےہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اطفئ 

ںیم امنز زپےنھ اک رطہقی ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی امجتع ےک اسھت اکی رتعک ادا رفنایئ افر دفرسی امجتع 

 فآہل فملس ےک افر دنمش ےک درایمؿ احلئ یھت۔ رھپ دفرسی امجتع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع

 ےک ےھچیپ فص دنبی یک افر اکی رتعک ادا رفنایئ اس فتق کت یلہپ رتعک فایل امجتع دنمش ےک اقمےلب ںیم رمکہتسب وہ یکچ یھت۔

 اوباثعشء، اوسدنب الہؽ، ہبلعث نب زدہاقحس نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، اثعش نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1533    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، سٔیا٪، اطٌث ب٩ س٠ی٥، اسوزب٩ ہَل٢، ث٠ٌبة ب٩ زہس :  راوی

ُث ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ثَىٔی أَِط ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٔ ب٩ِٔ هََٔل٢ٕ  ٩ًَِ اِْلَِسَوز

٠ََبَة ب٩ِٔ َز  ٌِ َّی اہللُ َث ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی ٣َ ا٢َ أَی٥ُُِّٜ َػل َ٘ َٓ اصٔی بَٔلبَرِٔسَتاَ٪  ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٍَ َس ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ هَِس٦ ًَ

هُ  َٔ ا َخ٠ِ ٔا ئِن َػ َّٔ هُ َػ َٔ َّٕ ا٨َّٟاُض َخ٠ِ َؼ َٓ ُة  َٔ ا٦َ حَُذِي َ٘ َٓ ُة أ٧ََا  َٔ ا٢َ حَُذِي َ٘ َٓ  ٖٔ َِٟدِو َّٟٔذی  َػََلَة ا َّی بٔا ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ ِٟ ا ٣َُوازَٔی ا ٔا َوَػ

و ـُ ِ٘ ٥ِ َي َٟ ّة َو ٌَ ِٛ َّی بٔه٥ِٔ َر ََٓؼل  ََ ٔ ل َٟ ٔلَی ٣َکَأ٪ َهُؤََلٔئ َوَجاَئ أُو َٖ َهُؤََلٔئ إ ّة ث٥َُّ اِنََرَ ٌَ ِٛ ُه َر َٔ  اَخ٠ِ

 نب زدہ رفناےت ںیہ ہک

 

ی ة
عل

 

مہ دیعس نب اعص ےک اسھت ربطاتسؿ ںیم ےھت  رمعفنب یلع، ییحی، ایفسؿ، اثعش نب میلس، اوسدنب الہؽ، ت

ہک اوہنں ےن وپاھچ وکیئ صخش ےہ سج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز وخػ ادا رفنایئ وہ؟ ذحہفی ےن اہک اہں! 

اقمےلب ںیم فص آرا ںیم ےن ادا رفنایئ ےہ۔ نان ہچ ذحہفی ڑھکے وہےئ افر اؿ ےک ےھچیپ دف ںیفص انبیئ ںیئگ۔ اکی فص دنمش ےک 

ریہ افر دفرسی ےن اؿ ےک ےھچیپ امنز ادا رفنایئ۔ رھپ فہ ولگ اھٹ رک اؿ یک ہگج ےلچ ےئگ افر فہ اؿ یک ہگج )امنز ےک ےئل( آےئگ۔ رھپ 

 ذحہفی ےن اںیہن اکی رتعک زپاھیئ افر یسک ےن )ابیق امنز یک( اضق ںیہن ادا یک۔

 نب زدہرمعفنب یلع، ییحی، ایفسؿ، اثعش نب  :  رافی

 

ی ة
عل

 

 میلس، اوسدنب الہؽ، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان



 

 

     1534    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، سٔیا٪، رٛين ب٩ ربیٍ، ٗاس٥ ب٩ حشا٪، زیسب٩ ثابت :  راوی

 ٔ يُِن ب٩ُِ اٟزَّب َٛ ثَىٔی اٟزُّ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  اَ٪  أس٥ٔ ب٩ِٔ َحشَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٔ ی

ةَ  َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت  َٔ ١ََِ َػََلةٔ حَُذِي ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

امنز وخػ ےک  رمعفنب یلع، ییحی، ایفسؿ، رنیک نب رعیب، اقمس نب اسحؿ، زدینب باتب یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 قلعتم ذحہفی یک رطح یہ رفاتی رکےت ںیہ ۔

 ، ایفسؿ، رنیک نب رعیب، اقمس نب اسحؿ، زدینب باتبرمعفنب یلع، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1535    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، بٜيرب٩ اخ٨ص، ٣حاہس، ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس  ٔ ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص  َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَلَی أَِخبََر٧َا  ََلَة  َق اہللُ اٟؼَّ ٢َ ََفَ

ٖٔ َر  َِٟدِو َتئِن َوفٔی ا ٌَ ِٛ رَفٔ َر ا َوفٔی اٟشَّ ٌّ ََ َِٟحرَضٔ أَِر ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا َّی اہللُ  ّة َٟٔشأ٪ ٧َِٔی٥ُِِّٜ َػل ٌَ ِٛ 

 ہبیتق، اوبوعاہن، ریکبنب اسنخ، اجمدہ، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اہلل ابترک فاعتیل ےن اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس یک زابؿ ابمرک ےس مت رپ رضح ںیم اچر رتعک امنز رفس ںیم دف رتعک امنز افر احتل وخػ ںیم اکی رفض امنز رفض یک 

 ےہ۔



 

 

 ہبیتق، اوبوعاہن، ریکبنب اسنخ، اجمدہ، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1536    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ابوبَکب٩ ابوجہ٥، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل اب٩  :  راوی

ثَىٔی أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟحِه٥ٔ  بٔی ا

٠ًََِیهٔ َوَس  َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ  هُ ًَ َٔ ا َخ٠ِ ٔا ئِن َػ َّٔ ُه َػ َٔ َّٕ ا٨َّٟاُض َخ٠ِ ٕ َوَػ ز َّی بٔٔذی رَقَ ٥َ َػل َّ٠

ٔلَی ٣َکَأ٪ َهُؤََلٔئ َوَجاَئ  َٖ َهُؤََلٔئ إ ّة ث٥َُّ اِنََرَ ٌَ ِٛ ُه َر َٔ َّٟٔذی٩َ َخ٠ِ َّی بٔا ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ ِٟ ا ٣َُوازَٔی ا ٔا ّة َوَػ ٌَ ِٛ َّی بٔه٥ِٔ َر ََٓؼل  ََ ٔ ل َٟ  أُو

وا ـُ ِ٘ ٥ِ َي َٟ  َو

ہیلع دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوبرکبنب اوبمہج، دیبع اہلل نب دبع اہلل، دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

فآہل فملس ےن ذی رقد ےک اقمؾ رپ امنز ادا رفنایئ وت ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ دف ںیفص آراہتس ںیک۔ اکی دنمش 

 اقمےلب ںیم ہنیس رپس ریہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی فص وک اکی رتعک امنز زپاھیئ۔ رھپ ہی ولگ اؿ یک ہگج ےلچ ےک

ےئگ افر فہ ولگ ادرھ آےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن اکی رتعک امنز زپاھیئ۔ رھپ یسک ےن اضق )ینعی رہ اجےن فایل 

 ۔اکی رتعک( ںیہن زپیھ

 دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوبرکبنب اوبمہج، دیبعاہلل نب دبعاہلل، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رکان ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب

     1537    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزوب٩ ٤ًَا٪ ب٩ سٌیس ب٩ َٛير، ٣ح٤س، زبیسی، زہزی، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، ًبساہلل ب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

٩ًَِ ٣َُح٤َّ   ٕ َٔير َٛ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَِخبََرنٔی  ًَ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕس 

 َٜ َٓ ُه  ٌَ ا٦َ ا٨َّٟاُض ٣َ َٗ ٥َ َو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٍَ َو أَ٪َّ  َٛ َّرُوا ث٥َُّ َر ب َٛ ََّر َو ٍَ أ٧َُاْض ب َٛ َر

ُسوا  ُه َورَحَ ٌَ َّٟٔذی٩َ َسَحُسوا ٣َ َ ا
َتأََخَّ َٓ ا٧َٔیةٔ  ََّ ةٔ اٟ ٌَ ِٛ ٔلَی اٟزَّ ا٦َ إ َٗ ُة ٨ِ٣ُٔه٥ِ ث٥َُّ َسَحَس َوَسَحُسوا ث٥َُّ  َٔ ٔ ائ إِٔخَوا٧َُه٥ِ َوأََتِت اٟلَّ

٥َ َوَسَحُس  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل وا ٣َ ٌُ َٛ
ی ََفَ ااِْلَُِخَ ـّ ٌِ ََ ُه٥ِ  ـُ ٌِ ََ ُض  ٩ِٜٔ یَِْحُ ِّرُوَ٪ َوَل َٜب ُ ُه٥ِ فٔی َػََلةٕ ی  وا َوا٨َّٟاُض ک٠ُُّ

رمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، دمحم، زدیبی، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک 

ریبکت  یہ )امنز ےک ےیل(۔ ولوگں ےن یھب ریبکت  یہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر 

فملس ےن روکع ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک افر اوہنں ےن یھب دجسہ ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہل فملس ےک اسھت دجسہ ادا رکایل اھت فہ ےھچیپ وہےت ےئگ دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے وہےئ وت نج ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآ

افر اےنپ اھبویئں یک افحتظ ےک ےیل رمکہتسب وہےئگ۔ رھپ دفرسی امجتع آےگ ڑبیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

 روکع ف دجسہ ایک نان ہچ بس ےک بس امنز ںیم ےھت ریبکت ےتہک افر اکی دفرسے یک افحتظ رکےت وہےئ۔

 رمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، دمحم، زدیبی، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہوھتں اک دنلب رکانابرش یک داع رکےن ےک ےیل 



 

 

     1538    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥، ًیم، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ اسحٙ، زاؤزب٩ حؼين، ًَک٣ة، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٌِ ُِٟحَؼئِن أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ثَىٔی َزاُوزُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَیمِّ  ث٨ََا  َحسَّ

أس٥ُِٜ َهُؤََلئٔ  ٔ أرَِحَ َؼََلة َٛ ٖٔ إَٔلَّ َسِحَسَتئِن  َِٟدِو ا٢َ ٣َا کَا٧َِت َػََلةُ ا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  تُٜٔ  ٩ًَِ ًَِٔکٔ َٕ أَئ٤َّٔ َِٟیِو٦َ َخ٠ِ ٥ِ ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا ٣َ ٌّ ْة ٨ِ٣ُٔه٥ِ َوه٥ُِ َج٤ٔی َٔ ٔ ا٣َِت كَائ َٗ ّبا  َ٘ ََّها کَا٧َِت ًُ ْة َهُؤََلٔئ إَٔلَّ أ٧َ َٔ ٔ ُه كَائ ٌَ ٥َ َوَسَحَسِت ٣َ ِیهٔ َوَس٠َّ

 ٌَ ا٣ُوا ٣َ َٗ ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ هُ ٨ِ٣ُٔه٥ِ ث٥َُّ  ٌَ ََٓشَحَس ٣َ ا ث٥َُّ َسَحَس  ٌّ هُ َج٤ٔی ٌَ وا ٣َ ٌُ َٛ ٍَ َوَر َٛ ا ث٥َُّ َر ٌّ ُه َج٤ٔی

َّٟٔذی٩َ َسحَ  ٥َ َوا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا َج٠ََص َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ٢َ ٣َزَّةٕ  َّٟٔذی٩َ کَا٧ُوا َٗٔیا٣ّا أَوَّ ُه فٔی آَٔخٔ َػََلتٔه٥ِٔ َسَحَس ا ٌَ ُسوا ٣َ

َّٟٔذی٩َ  ِش٠ٔی٥ٔ  ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاٟتَّ َّی اہللُ  ُه٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ََٓح٤َ ُٔٔشه٥ِٔ ث٥َُّ َج٠َُشوا   کَا٧ُوا َٗٔیا٣ّا ْٔلَِن

، دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک امنز وخػ 

 

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحسؼ ، داؤدنب نیصح، مرکمة

ػ دف دجسے ےھت ےسیج آج لک اہمترے احمظف اہمترے اؿ اناومں ےک ےھچیپ ادا رکےت ںیہ۔ اال ہی ہک فہ ولگ ےھچیپ ےتٹہ اس ںیم رص

رطح ہک ےلہپ اکی امجتع ہکلب بس ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکے وہ اجےت افر اؿ ںیم ےس اکی امجتع 

دجسہ ادا رکیت۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےت وت بس ڑھکے وہ اجےت  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت

رھپ روکع رکےت وت بس اسھت روکع رکےت رھپ دجسہ ںیم اجےت وت رصػ فیہ ولگ اسھت دجسہ ںیم اجےت وج یلہپ رتعک ںیم ڑھکے 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ھٹیب اجےت۔ وہنجں ےن ہی رتعک  وہےئ ےھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ےتھٹی وت فہ ولگ آپ یلص

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زپیھ یھت۔ رھپ یلہپ رتعک فاےل دجسہ رکےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ھٹیب 

 اجےت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر بس ولگ اکی اسھت السؾ ریھپےت۔

، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

 دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب اقحس، داؤدنب نیصح، مرکمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1539    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ػاٟح ب٩ خوات، سہ١ ب٩ ابی ح٤َة :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  إت أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ َخوَّ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ب٩ِٔ ا

 َّٕ َؼ َٓ  ٖٔ َِٟدِو َّی بٔه٥ِٔ َػََلَة ا ٥َ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِ و ٩ًَِ َسِه١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َح ُّٓ ا ٣َُؼا ٔا ُه َوَػ َٔ ا َخ٠ِ ٔا  َػ

 ُ ّة ث ٌَ ِٛ َّی بٔه٥ِٔ َر ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ ِٟ ّة ا ٌَ ِٛ ّة َر ٌَ ِٛ ِوا َر ـَ َ٘ َٓ ا٣ُوا  َٗ ّة ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َّی بٔه٥ِٔ َر ََٓؼل  ََ ٔ ل َٟ  ٥َّ َذَهَب َهُؤََلٔئ َوَجاَئ أُو

 رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

مة

 

حی
رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اصحل نب وخات، لہس نب ایب 

 فص آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ےھچیپ ڑھکی وہیئ افر دفرسی دنمش ےس رمکہتسب ریہ۔ آپ یلص ےن وخػ یک امنز زپاھیئ وت اکی

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رتعک زپیھ وت فہ ولگ ےلچ ےئگ افر وج دنمش ےک اقمہلب ںیم )فص آراء( ےھت فہ آےئگ رھپ آپ یلص اہلل 

 بس ڑھکے وہ ےئگ افر اکی اکی رتعک وج اقبای یھت ادا یک۔ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت اکی رتعک زپیھ۔ رھپ 

  :  رافی

 

مة

 

حی
 رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اصحل نب وخات، لہس نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان ابرش

     1540    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، یزیس ب٩ رو٣ا٪، ػاٟح ب٩ خوات :  راوی

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  َّی ٣َ ٩ِ َػل َّ٤ًَ إت  ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ َخوَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُرو٣َاَ٪   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٥َ َیِو٦َ  أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل



 

 

 ِٟ ْة ؤَجاَه ا َٔ ٔ هُ َوكَائ ٌَ ِت ٣َ َّٔ ّة َػ َٔ ٔ ٖٔ أَ٪َّ كَائ َِٟدِو َٔ َػََلَة ا ا َٗ وا َذأت اٟزِّ ائ٤ّٔا َوأََت٤ُّ َٗ ّة ث٥َُّ ثََبَت  ٌَ ِٛ هُ َر ٌَ َّٟٔذی٩َ ٣َ َّی بٔا ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ

َة ا ٌَ ِٛ َّی بٔه٥ِٔ اٟزَّ ََٓؼل ی  ُة اِْلَُِخَ َٔ ٔ ائ ُسوِّ َوَجائَِت اٟلَّ ٌَ ِٟ وا ؤَجاَه ا ُّٔ َؼ َٓ ُٓوا  ُٔٔشه٥ِٔ ث٥َُّ اِنََرَ َََ٘ٔیِت ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ ث٥َُّ ثََبَت ْٔلَِن ًَّٟٔی 

٥َ بٔه٥ِٔ  َجأّٟشا ُٔٔشه٥ِٔ ث٥َُّ َس٠َّ وا ْٔلَِن  َوأََت٤ُّ

ہبیتق، ناکل، سیدی نب رفناؿ، اصحل نب وخات اس صخش ےس لقن رکےت ںیہ سج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

فص انبیئ افر اکی زغفہ ذات ارلاقع ںیم امنز وخػ زپیھ یھت ہک ےلہپ اکی امجتع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

دنمش ےک اقمہلب ںیم فص آراء ریہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت اکی رتعک زپیھ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ڑھکے رےہ افر دفرسی امجتع آیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت دفرسی رتعک ادا رفنایئ۔ رھپ ےھٹیب 

 وہنں ےن اینپ رہ اجےن فایل اکی رتعک ادا یک۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت السؾ ریھپا۔رےہ افر ا

 ہبیتق، ناکل، سیدی نب رفناؿ، اصحل نب وخات :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک امنز اک ایبؿ وخػ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1541    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َّی أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ

ُسوِّ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ی ٣َُوأجَهُة ا ُة اِْلَُِخَ َٔ ٔ ائ ّة َواٟلَّ ٌَ ِٛ َتئِن َر َٔ ٔ ائ َّی بٔإِٔحَسی اٟلَّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ واہللُ  ُ٘ ََ ا٧َِل٠َ ٔ ل َٟ ٔ أُو ا٦ َ٘ ا٣ُوا فٔی ٣َ َ٘ َٓ ا 

ا٦َ  َٗ َتُه٥ِ َو ٌَ ِٛ ِوا َر ـَ َ٘ َٓ ا٦َ َهُؤََلٔئ  َ٘ َٓ ٠َِیه٥ِٔ  ًَ  ٥َ ی ث٥َُّ َس٠َّ ّة أَُِخَ ٌَ ِٛ َّی بٔه٥ِٔ َر ََٓؼل  ََ ٔ َٟل َتُه٥ِ َوَجاَئ أُو ٌَ ِٛ ِوا َر ـَ َ٘ َٓ  َهُؤََلٔئ 

دوعسد ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اامسلیع نب دوعسد، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب 

فملس ےن اکی امجتع ےک اسھت اکی رتعک ادا رفنایئ افر دفرسی دنمش ےک اقمہلب ںیم ڑھکی ریہ۔ رھپ ہی ےلچ ےئگ افر فہ اؿ یک ہگج 



 

 

رفنایئ رھپ السؾ ریھپا افر دفونں امجوتعں آرک ڑھکے وہ ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت دفرسی رتعک ادا 

 ےن اینپ ارفنادی رتعک زپیھ وج ایھب زپین رہ یئگ یھت۔

 اامسلیع نب دوعسد، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1542    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َٛيرب٩ ًِیس، َ٘یة، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َٔيرُ ب٩ُِ  َٛ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََرنٔی  ًَِبسٔ اہللٔ  ثَىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی اٟزُّهِزٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط َة  ََ٘ٔیَّ  ٩ًَِ َُزَِوُت  ًَُِِیٕس  ا٢َ  َٗ

ا َ٘ َٓ ٨َاه٥ُِ  ِٔ َٓ ُسوَّ َوَػا ٌَ ِٟ َواَزی٨َِا ا َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٗٔب١َ ٧َِحٕس  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ
ُسوِّ ََفَ ٌَ ِٟ ًَلَی ا ْة  َٔ ٔ َب١َ كَائ ِٗ ُه َوأَ ٌَ ْة ٨٣َّٔا ٣َ َٔ ٔ ا٣َِت كَائ َ٘ َٓ ِّی ب٨َٔا  ّة ُيَؼل ٌَ ِٛ ُه َر ٌَ ٥َ َو٩ِ٣َ ٣َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

ّة َوَسَحَس َسِحَسَتئِن ث٥َُّ اِنََرَ  ٌَ ِٛ ٍَ بٔه٥ِٔ َر َٛ
َؼ١ِّ ََفَ َُ  ٥َِٟ ًَّٟٔی  ُة ا َٔ ٔ ائ ٥ِ ُيَؼ٠ُّوا َوَجائَِت اٟلَّ َٟ َّٟٔذی٩َ  ََ ا ٔ ل َٟ َٓکَا٧ُوا ٣َکَاَ٪ أُو  ُٓوا 

 َٛ
٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ََفَ ا٦َ ک١ُُّ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّة َوَسِحَسَتئِن  ٍَ َوَسِحَسَتئِن ث٥َُّ َس٥ََّ٠ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ِٛ ٔشهٔ َر ِٔ ٨َٟٔ 

، بیعش، زرہی، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

 می ة
ریثکنب دیبع، ت

ہلل ہیلع فآہل فملس امنز فملس ےک اسھت دجن یک رطػ اہجد یک رغض ےس ایگ وت مہ دنمش ےک ربارب فص آراء وہےئ۔ رھپ روسؽ اہلل یلص ا

ےک ےیل ڑھکے وہےئ وت مہ ںیم ےس اکی امجتع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ںیم رشکی وہیئگ افر اکی امجتع 

دنمش ےک اقمہلب ںیم ہنیس رپس ریہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ف وجسد ےیک رھپ فہ ےئگ افر اس امجتع یک ہگج ےل یل 

ں ےن ایھب امنز ںیہن زپیھ یھت رھپ فہ ولگ آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت روکع ف وجسد ادا ےیک۔ نج وہنج

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا وت رہ صخش ابیق رہ اجےن فاےل اکی روکع افر دف دجسے ادا ےیک۔



 

 

، بیعش، زرہی،  :  رافی

 

 می ة
 اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعریثکنب دیبع، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1543    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزحی٥ بزقی، ًبساہلل ب٩ یوسٕ، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، زہزی، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ َٗ  َٕ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُوُس ًَ  ٩ًَِ ِٟبَرِقٔیُّ  ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ ا ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ ٧َا َس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ ٖٔ َِٟدِو َّی َػََلَة ا َّهُ َػل ُث أ٧َ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز یَُحسِّ ًَ ا٢َ کَاَ٪  َّی اہللُ َٗ ََّر ا٨َّٟٔيیُّ َػل ب َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

َّٕ َخ٠ِ  ٥َ َوَػ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َر ًَ ًَ َّی اہللُ  ٍَ بٔه٥ِٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٛ
ُسوِّ ََفَ ٌَ ِٟ ًَلَی ا ْة  َٔ ٔ َب٠َِت كَائ ِٗ ْة ٨٣َّٔا َوأَ َٔ ٔ هُ كَائ ّة َٔ ٌَ ِٛ

ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ  ِوا ٣َ ََٓؼ٠َّ ی  ُة اِْلَُِخَ َٔ ٔ ائ ُسوِّ َوَجائَِت اٟلَّ ٌَ ِٟ ًَلَی ا َب٠ُوا  ِٗ َ ُٓوا َوأ ١َ َوَسِحَسَتئِن ث٥َُّ اِنََرَ ٌَ َٔ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ّة َوَسِحَسَتئِن  ٌَ ِٛ ٔشهٔ َر ِٔ َّی ٨َٟٔ ََٓؼل َتئِن  َٔ ٔ ائ ا٦َ ک١ُُّ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َٗ ََ ث٥َُّ َس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ٔ ١ََِ َذٟ ٣ٔ 

 اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح ربیق، دبعاہلل نب ویفس، دیعس نب دبعازعلسی، زرہی، دبعاہلل نب رمع ریض

اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز وخػ زپیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت  یہ وت مہ ںیم ےس 

اکی امجتع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص انبیئ افر اکی امجتع دنمش ےک اقمہلب ںیم فص آراء ریہ۔ رھپ آپ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت اکی روکع افر دف وجسد ےیک۔ رھپ دنمش ےک اقمہلب ےک ےیل ےلچ ےئگ افر فہ ولگ آرک روسؽ یلص

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ںیم رشکی وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت یھب ایس رطح )امنز 

  دای۔ رھپ دفونں امجوتعں ںیم ےس رہ اکی ےن اینپ اینپ ابیق رہ اجےن فایل رتعک ادا یک۔زپیھ( ایک۔ رھپ السؾ ریھپ

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح ربیق، دبعاہلل نب ویفس، دیعس نب دبعازعلسی، زرہی، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1544    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ بکار، ٣ح٤س ب٩ ٣بارک، ہی٥َ ب٩ ح٤یس، اٌَٟلء و ابوایوب، زہزی، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٥ُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ََ َِٟهِی ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّإر  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ أَِخبََرنٔی ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ بَک ََلٔئ َوأَبٔی أَیُّوَب  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ ْة ٨٣َّٔا ٩ًَِ  َٔ ٔ ُه كَائ َٔ َّی َخ٠ِ ََٓؼل ََّر  َٜب َٓ ا٦َ  َٗ  ٖٔ َِٟدِو ٥َ َػََلَة ا ِیهٔ َوَس٠َّ

ّة َوَسَحَس َسِحَس  ٌَ ِٛ ٥َ َر ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ بٔه٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ
ُسوِّ ََفَ ٌَ ِٟ ْة ٣َُوأجَهَة ا َٔ ٔ ٥َِٟ ُيَش٤ُِّ٠وا َوكَائ ُٓوا َو َتئِن ث٥َُّ اِنََرَ

َّی اہللَُوأَ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وا َخ٠ِ ُّٔ َؼ َٓ ی  ُة اِْلَُِخَ َٔ ٔ ائ وا ٣َکَا٧َُه٥ِ َوَجائَِت اٟلَّ ُّٔ َؼ َٓ ُسوِّ  ٌَ ِٟ ًَلَی ا َب٠ُوا  َّی بٔه٥ِٔ ِٗ ََٓؼل ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

٥َ َو  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ّة َوَسِحَسَتئِن ث٥َُّ َس٠َّ ٌَ ِٛ َتأ٪ َر َٔ ٔ ائ ا٣َِت اٟلَّ َٗ ٍَ َسَحَسإت ث٥َُّ  َتئِن َوأَِربَ ٌَ ِٛ ِس أََت٥َّ َر َٗ

 ٍَ ىِّیِّ اٟزُّهِزٔیُّ َس٤ٔ ا٢َ أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ اٟشُّ َٗ ّة َوَسِحَسَتئِن  ٌَ ِٛ ٔشهٔ َر ِٔ َّی ک١ُُّ إِٔنَشإ٪ ٨ِ٣ُٔه٥ِ ٨َٟٔ ٥َِٟ ََٓؼل ئِن َو ََ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ٤ًََُز َحسٔی

ٍِ َهَذا ٣ٔ   ٨ِهُ َيِش٤َ

فآہل رمعاؿ نب اکبر، دمحم نب ابمرک، مثیہ نب دیمح، االعلء ف اوباویب، زرہی، دبعاہلل نب رمع رفناےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن امنز وخػ زپیھ وت ریبکت  یہ افر مہ ںیم ےس اکی امجتع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص آراء وہیئ بج ہک 

تع دنمش ےک اقمےلب ںیم ڈیٹ ریہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت اکی رتعک زپیھ ینعی اکی دفرسی امج

روکع افر دف دجسے ےیک۔ رھپ ہی ولگ السؾ ریھپے ریغب ےلچ ےئگ افر اس امجتع یک ہگج دنمش ےک اقمےلب ںیم ربرس اکیپر وہےئگ افر 

فملس ےک اسھت اکی روکع افر دف دجسے ےیک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ  فہ امجتع آیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ریھپ دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دف روکع افر اچر دجسے وپرے وہےئگ ےھت نان ہچ رہ آدیم ےن اکی روکع افر دف دجسے 

رفناای زرہی ےن دبعاہلل انب رمع ےس رصػ دف ااحدثی یک امستع یک  رک ےک اینپ امنز ادا یک۔ اناؾ اسنیئ ےتہک ںیہ ہک اوبرکبنب اسن ےن

 ےہ۔ ہی دحثی اؿ ااحدثی ںیم ےس ںیہن ےہ۔



 

 

 رمعاؿ نب اکبر، دمحم نب ابمرک، مثیہ نب دیمح، االعلء ف اوباویب، زرہی، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1545    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساَلًلی ب٩ واػ١ ب٩ ًبساَلًلی، یحٌی ب٩ آز٦، سٔیا٪، ٣وسٰی ب٩ ً٘بة، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ٣ُو َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ًِلَی ب٩ُِ َوأػ١ٔ ب٩ِٔ  َ ًَِبُس اِْل ٩ًَِ أَِخبََر٧َا   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ َسی ب٩ِٔ ًُ

 ٔ ٖٔ ف َِٟدِو ٥َ َػََلَة ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ ْة بٔإَٔزأئ اب٩ِٔ ٤ًََُز  َٔ ٔ هُ َوكَائ ٌَ ْة ٣َ َٔ ٔ ا٣َِت كَائ َ٘ َٓ ٔف أَیَّا٣ٔهٔ  ٌِ ََ ی 

ِت اٟلَّ  ـَ َٗ ّة ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َّی بٔه٥ِٔ َر ََٓؼل وَ٪  ّة ث٥َُّ َذَهبُوا َوَجاَئ اِْلََخُ ٌَ ِٛ ُه َر ٌَ َّٟٔذی٩َ ٣َ َّی بٔا ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ ِٟ ّة ا ٌَ ِٛ ّة َر ٌَ ِٛ َتأ٪ َر َٔ ٔ  ائ

، انعف، دبعاہلل انب رمع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 

ی ة
 دبعاالیلع نب فالص نب دبعاالیلع، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، ومٰیس نب عم

فآہل فملس ےن امنز وخػ ادا رفنایئ وت اکی امجتع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکی وہیئ افر اکی دنمش ےک اسھت ہنیس رپس 

وج امجتع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اسھت اکی رتعک ادا رفنایئ  ریہ۔ رھپ

افر فہ امجتع  یل یئگ رھپ دفرسی امجتع آیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت یھب اکی رتعک ادا رفنایئ۔ رھپ 

 ادا یک۔دفونں امجوتعں ےن ابیق اکی رتعک 

، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 

ی ة
 دبعاالیلع نب فالص نب دبعاالیلع، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، ومٰیس نب عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دنلب رکانابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک 

     1546    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًِیساہلل ب٩ ٓـاٟة ب٩ ابزاہی٥، ًبساہلل ب٩ یزیس٣ِقی، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس، حیوة، ابواَلسوز، ْعوہ ب٩  :  راوی

 زبير، ٣زوا٪ ب٩ ح٥ٜ، ٣زوا٪ ب٩ ح٥ٜ ےن حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ

ُئ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ  أَِخبََرنٔی ٤ُِِِٟقٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ََٟة ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا ـَ َٓ ا٢َ ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یَزٔیَس  ًَ ُس ب٩ُِ  َح٤َّ

ث٨ََا أَبُو  اََل َحسَّ َٗ ث٨ََا َحِیَوةُ َوَذََکَ آََخَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٥َٜٔ َحسَّ َِٟح ٩ًَِ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا ُث  ٔ یَُحسِّ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ٍَ ُْعِ َّهُ َس٤ٔ اِْلَِسَوزٔ أ٧َ

ا َ٘ َٓ  ٖٔ َِٟدِو ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلَة ا ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّهُ َسأ٢ََ أَبَا هَُزیَِزَة ه١َِ َػ٠َِّیَت ٣َ ا٢َ ٣ًََیأ٧َ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ  ٢َ أَبُو هَُزیَِزَة َن َٗ

ْة  َٔ ٔ هُ كَائ ٌَ ا٣َِت ٣َ َٗ َِرٔ َو ٌَ ِٟ ٔ ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔؼََلة ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔ ٧َِحٕس  َُزَِوة ُسوِّ ًَا٦َ  ٌَ ِٟ اب١َٔ ا َ٘ ی ٣ُ ْة أَُِخَ َٔ ٔ َوكَائ

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ََّر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٜب َٓ ِِٟ٘ٔب٠َةٔ  ٔلَی ا ٍَ َوُهُهوُره٥ُِ إ َٛ ُسوَّ ث٥َُّ َر ٌَ ِٟ اب٠ُٔوَ٪ ا َ٘ َّٟٔذی٩َ يُ ُه َوا ٌَ َّٟٔذی٩َ ٣َ ا ا ٌّ َّرُوا َج٤ٔی َٜب َٓ  ٥َ َس٠َّ

ًَّٟٔی َت٠ٔیهٔ ث٥َُّ َسحَ  ُة ا َٔ ٔ ائ هُ اٟلَّ ٌَ ِت ٣َ ٌَ َٛ ّة َواحَٔسّة َوَر ٌَ ِٛ ٥َ َر ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَّٟٔیَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُة ا َٔ ٔ ائ َت٠ٔیهٔ  َس َوَسَحَسِت اٟلَّ

 َٔ ٔ ائ ا٣َِت اٟلَّ َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُسوِّ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ اب١َٔ ا َ٘ وَ٪ َٗٔیا٦ْ ٣ُ ُسوِّ َواِْلََخُ ٌَ ِٟ ٔلَی ا ََٓذَهبُوا إ هُ  ٌَ ًَّٟٔی ٣َ ُة ا

ُسوِّ  ٌَ ِٟ اب١َٔ ا َ٘ ًَّٟٔی کَا٧َِت ٣ُ ُة ا َٔ ٔ ائ َب٠َِت اٟلَّ ِٗ اب٠َُوه٥ُِ َوأَ َ٘ ٤َا هَُو  َٓ َٛ ائ٥ْٔ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  وا َوَسَحُسوا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌُ َٛ
ََفَ

ُه َوَسَحَس َوَسَحُس  ٌَ وا ٣َ ٌُ َٛ ی َوَر ّة أَُِخَ ٌَ ِٛ ٥َ َر ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ
ا٣ُوا ََفَ َٗ َٔ ث٥َُّ  ٔ ائ َب٠َِت اٟلَّ ِٗ ُه ث٥َُّ أَ ٌَ ُة وا ٣َ

أًْس َو٩ِ٣َ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  وا َوَسَحُسوا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌُ َٛ
ُسوِّ ََفَ ٌَ ِٟ اب١َٔ ا َ٘ ًَّٟٔی کَا٧َِت ٣ُ ٥َ  ا َش٠َّ َٓ ََل٦ُ  هُ ث٥َُّ کَاَ٪ اٟشَّ ٌَ ٣َ

َٓکَاَ٪ َٟٔزُسو ا  ٌّ ٥َ َوَس٤َُّ٠وا َج٤ٔی ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتأ٪ َؤٟک١ُِّ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ِٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َر َّی اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػل

َتا٪ٔ  ٌَ ِٛ َتأ٪ َر ٌَ ِٛ َتئِن َر َٔ ٔ ائ  اٟلَّ

 نب اربامیہ، دبعاہلل نب سیدی رقمی، دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ویحة، اوباالوسد، رعفہ نب زریب، رمفاؿ نب مکح، 

 

دیبع اہلل نب اضفلة

ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمفاؿ نب مکح 

ےک اسھت وخػ یک امنز ادا یک ےہ؟ رفناای اہں! اس ےن وپاھچ بک؟ اوہنں ےن رفناای زغفہ دجن ںیم۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ڑھکے وہےئ وت اکی امجتع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت فص آراء وہیئگ افر دفرسی دنمش رصع یک امنز زپےنھ ےک ےیل



 

 

ےک اقمہلب ںیم ڑھکی ریہ۔ اؿ یک تشپ ہلبق رخ یھت۔ آپ ےن ریبکت  یہ۔ اؿ ولوگں ےن یھب وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ایک وت رصػ اس امجتع ےن  اسھت ےھت افر اؿ ولوگں ےن یھب وج دنمش ےک اقملب ےھت۔ رھپ

یہ روکع ایک وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایہن ےک اسھت دجسہ ایک افر اکی 

وہےئ وت فہ امجتع یھب ڑھکی وہیئ افر امجتع دنمش ےک اقمےلب ںیم ڑھکی ریہ۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے 

دنمش ےک اقمےلب ےک ےیل  یل یئگ۔ بج ہک دفرسی امجتع وج دنمش ےس ربرساکیپر یھت آیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس 

 رطح ڑھکے ےھت۔ فہ ولگ یھب ڑھکے وہ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفرسی رتعک ےک روکع افر وجسد ےیک۔ اوہنں

ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت روکع افر وجسد ےیک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر فہ امجتع ھٹیب یئگ۔ رھپ السؾ 

وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس ولوگں ےک اسھت السؾ ریھپا۔ نان ہچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دف 

 ا رفناںیئ افر ابیق دفونں امجوتعں ےن اکی اکی رتعک ادا رفنایئ۔راعکت اد

 نب اربامیہ، دبعاہلل نب سیدیرقمی، دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ویحة، اوباالوسد، رعفہ نب زریب، رمفاؿ نب  :  رافی

 

دیبعاہلل نب اضفلة

 مکح، رمفاؿ نب مکح ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1547    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وارث، سٌیس ب٩ ًِیس ہ٨ائی، ًبساہلل ب٩ ط٘یٙ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟ :  راوی

 ٌٔ ثَىٔی َس ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبٔس ا ًَ ٤َٔس ب٩ُِ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ا٢َ أَِخبََر٧َا ا َٗ ُِٟه٨َائٔیُّ  یُس ب٩ُِ ًَُِِیٕس ا

ِبُس اہللٔ بِ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َازَّٔل بَيَِن َؿ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ث٨ََا أَبُو هَُزیَِزَة  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٙ اَ٪ ٩ُ َط٘ٔی َٔ ِح٨َاَ٪ َوًُِش

 ٔ َِٟیه٥ِٔ ٩ِ٣ٔ أَب٨َِائ ٔ وَ٪ إٔ٪َّ َٟٔهُؤََلٔئ َػََلّة هَٔی أََحبُّ إ ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ٥ِ ث٥َُّ ٣ٔی٠ُوا ٣َُحارٔصَ ا ُٛ وا أ٣ََِز ٌُ ه٥ِٔ َوأَبِکَارٔه٥ِٔ أَِج٤ٔ

ِّیَ  ُیَؼل َٓ ئِن  َٔ ٔش٥َ أَِػَحابَُه نِٔؼ ِ٘ َٓأ٣َََزُه أَِ٪ َي ََل٦  ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ َحاَئ ٔجبِرٔی١ُ  َٓ ٠َِیه٥ِٔ ٣َِی٠َّة َواحَٔسّة  ْة ًَ َٔ ٔ ٕة ٨ِ٣ُٔه٥ِ َوكَائ َٔ ٔ  بَٔلائ



 

 

ِس أََخ  َٗ ه٥ِٔ  ًَُسوِّ ًَلَی  ب٠ُٔوَ٪  ِ٘ َِّی ٣ُ ُیَؼل َٓ  ََ ٔ َٟل ٦َ أُو سَّ َ٘ َ َهُؤََلٔئ َویََت
ّة ث٥َُّ یََتأََخَّ ٌَ ِٛ َِّی بٔه٥ِٔ َر ُیَؼل َٓ بٔه٥ِٔ ُذوا حِٔذَره٥ُِ َوأَِس٠َٔحَتُه٥ِ 

 ًَ َّی اہللُ  ّة َو٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ٌَ ِٛ ّة َر ٌَ ِٛ ٥َ َر ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُه٥ِ ٣َ َٟ ّة َتُٜوُ٪  ٌَ ِٛ َتا٪ٔ َر ٌَ ِٛ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َر

ابعس نب دبعامیظعل، دبعادمصل نب دبعاولارث، دیعس نب دیبع انہیئ، دبعاہلل نب قیقش، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک 

ا ؿ ےک درایمؿ رشمنیک اک احمرصہ ایک وت رشمنیک ےنہک ےگل۔ ہی ولگ امنز وک

 

 ی
ح

 

م

اینپ افالد افر  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ازفاج ےس یھب زایدہ وبحمب رےتھک ںیہ۔ ذہلا اینپ وقت عمج رک ےک اکی یہ دہعف اؿ )املسمونں( رپ ہلمح آفر وہا اجےئ۔ اس رپ 

ربجالیئ رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ہک اےنپ احصہب وک دف وصحں ںیم مسقنم رفنا دںی۔ اکی ہصح آپ یلص 

فآہل فملس ےک اسھت امنز زپےھ افر دفرسا ہصح اےنپ ایھتہر افر اچبؤ یک زیچںی ےل رک دنمش ےک اقمےلب ںیم رمکہتسب رےہ۔ رھپ  اہلل ہیلع

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس امجتع وک اکی رتعک امنز زپاھںیئ افر فہ ولگ ےھچیپ ٹہ اجںیئ۔ رھپ دفرسی امجتع ےک اسھت 

 ؿ یک وت اکی اکی رتعک وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دف راعکت ادا وہ اجںیئ یگ۔اکی رتعک ادا رفنایئ۔ اس رطح ا

 ابعس نب دبعامیظعل، دبعادمصل نب دبعاولارث، دیعس نب دیبع انہیئ، دبعاہلل نب قیقش، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1548    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد ب٩ ٣ح٤س، طٌبہ، ح٥ٜ، یزیس أٟ٘ير، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ٔ بِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٘ٔير َٔ ِٟ ٩ًَِ َیزٔیَس ا  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٕس  أد ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َححَّ َِٟحَش٩ٔ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا ًَ  ٩ٔ

ٌّٕ بَيَِن یََس  ا٦َ َػ َ٘ َٓ  ٖٔ َِٟدِو َّی بٔه٥ِٔ َػََلَة ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ َّی اہللُ  ّة اہللٔ َػل ٌَ ِٛ ُه َر َٔ َّٟٔذی٩َ َخ٠ِ َّی بٔا هُ َػل َٔ ٌّٕ َخ٠ِ یِهٔ َوَػ

ا٦َ َهُؤََل  َ٘ ا٣ُوا ٣َ َ٘ َٓ  ََ ٔ ل َٟ ا٦ٔ أَِػَحابٔه٥ِٔ َوَجاَئ أُو َ٘ ا٣ُوا فٔی ٣َ َٗ َّی  ٦َ َهُؤََلٔئ َحً سَّ َ٘ ََ َّی بٔه٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َوَسِحَسَتئِن ث٥َُّ  ٔئ َوَػل

 ِٛ ٥َ َر ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ْة َػل ٌَ ِٛ ُه٥ِ َر َٟ َتأ٪ َو ٌَ ِٛ ٥َ َر ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٓکَا٧َِت ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل  ٥َ ّة َوَسِحَسَتئِن ث٥َُّ َس٠َّ ٌَ 



 

 

اجرب نب دبعاہلل رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک  اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، ہبعش، مکح، سیدی اریقفل،

اسھت امنز وخػ زپیھ۔ نان ہچ اکی فص آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ڑھکی وہیئ افر اکی ےھچیپ۔ وج ولگ آپ یلص اہلل 

اکی روکع افر دف دجسے ادا رفناےئ۔ رھپ فہ ولگ آےگ  ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھت اؿ ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ڑبھ رک اؿ یک ہگج اج ڑھکے وہ ےئگ )گنج رکےن فاولں یک ہگج( افر فہ ولگ اؿ یک ہگج رپ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 

دف رتعک ادا وہ ںیئگ افر ابویقں ےن ےک اسھت یھب اکی روکع افر دف وجسد ادا ےیک۔ اس رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دف 

 اکی اکی رتعک ادا رفنایئ۔

 اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، ہبعش، مکح، سیدی اریقفل، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 رش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکاناب

     1549    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٣٘سا٦، یزیس ب٩ زریٍ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ٣شٌوزی، یزیسأٟ٘ير، جابزب٩ ًبساہلل :  راوی

 ٔ ث٨ََا َیز ا٢َ َحسَّ َٗ َسا٦ٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ َنٔی َیزٔیُس أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ َٗ وزٔیُّ  ٌُ ٤َِِٟش ِبٔس اہللٔ ا ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ یُس ب٩ُِ ُزَریِ

 ُ أ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّه َس٤ٔ ٘ٔيرُ أ٧َ َٔ ِٟ َّی ٗٔی٤َِت اٟؼَّ ا ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََلةُ 

 ِٛ ُه َر َٔ َّٟٔذی٩َ َخ٠ِ َّی بٔا ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ ِٟ ْة ٣َُوأجَهَة ا َٔ ٔ ْة َوكَائ َٔ ٔ ُه كَائ َٔ ا٣َِت َخ٠ِ َٗ ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ّة َوَسَحَس بٔه٥ِٔ َسِحَسَتئِن ث٥َُّ اہللُ  ٌَ

 َّٟ ََ ا ٔ ل َٟ ا٦َ أُو َ٘ ا٣ُوا ٣َ َ٘ َٓ وا  ُ٘ َُّه٥ِ ا٧َِل٠َ َّی اہللُ إ٧ٔ َّی بٔه٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل ُة  َٔ ٔ ائ ََ اٟلَّ ُسوِّ َوَجائَِت ت٠ِٔ ٌَ ِٟ ٔذی٩َ کَا٧ُوا فٔی َوِجهٔ ا

 ٥َ ٥َ َس٠َّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّة َوَسَحَس بٔه٥ِٔ َسِحَسَتئِن ث٥َُّ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٛ َّٟذٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َر ٥َ ا َش٠َّ َٓ   ََ ٔ ل َٟ هُ َوَس٥ََّ٠ أُو َٔ  ی٩َ َخ٠ِ

ادمحنب دقماؾ، سیدی نب زرعی، دبعارلنمح نب دبعاہلل دوعسدی، سیدیاریقفل، اجربنب دبعاہلل رفناےت ںیہ ہک مہ اکی رمہبت روسؽ اہلل 

یک ااقتم وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ہک امنز



 

 

فملس ےک ےھچیپ اکی امجتع فص آراء وہیئ۔ بج ہک دفرسی امجتع دنمش ےک اسےنم ڑھکی ریہ۔ وج ولگ آپ ےک اسھت ےھت 

 ےئگ افر اؿ یک ہگج ےل یل وج دنمش ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت اکی روکع افر دف وجسد ےیک۔ رھپ فہ ےلچ

ربرساکیپر ےھت افر فہ ولگ اؿ یک ہگج آےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت یھب اکی روکع افر دف وجسد ےیک۔ رھپ 

ملس ےک اسھت فص آراء آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا وت اؿ ولوگں ےن یھب السؾ ریھپا۔ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےھت افر اؿ ولوگں ےن یھب وج دنمش ےس ربرساکیپر ےھت۔

 ادمحنب دقماؾ، سیدی نب زرعی، دبعارلنمح نب دبعاہلل دوعسدی، سیدیاریقفل، اجربنب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1550    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ حشين اٟسرہیم و اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابوس٠امی٪، ًلاء، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ٔ أَِخبََر٧َا  َٔ ب٩ُِ أَب ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  اََل َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ِرَهیٔمُّ َوإِٔس٤َ ُِٟحَشئِن اٟسِّ ٩ًَِ ا  ٪َ ی ُس٠َامِیَ

 َٓ  ٖٔ َِٟدِو ٥َ َػََلَة ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َطهِٔس٧َا ٣َ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ُسوُّ بَِی٨َ٨َا ًََلإئ  ٌَ ِٟ ئِن َوا َّٔ هُ َػ َٔ ٨َ٤ِا َخ٠ِ ُ٘

ٍَ َو  َٓ ٨َا َوَر ٌِ َٛ ٍَ َوَر َٛ َّر٧َِا َوَر ب َٛ ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََّر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٜب َٓ ِِٟ٘ٔب٠َٔة  ُحوزٔ َسَحَس َوبَيَِن ا ا ا٧َِحَسَر ٠ٟٔشُّ َّ٤٠َ َٓ ٨َا  ٌِ َٓ َر

 ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ انٔی حٔيَن َر ََّ ُّٕ اٟ ا٦َ اٟؼَّ َٗ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َهُ َو ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوا

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ انٔی حٔيَن َر ََّ ُّٕ اٟ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُه ث٥َُّ َسَحَس اٟؼَّ ُّٕ ا ُّٕ  َواٟؼَّ َ اٟؼَّ
٨َٜٔتٔه٥ِٔ ث٥َُّ َتأََخَّ فٔی أ٣َِ

ا٣ٔه٥ِٔ  َ٘ ا٣ُوا فٔی ٣َ َ٘ َٓ ُّٕ اِْلََخُ  ٦َ اٟؼَّ سَّ َ٘ ََ ٥َ َو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّٟٔذی٩َ کَا٧ُوا ی٠َُوَ٪ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ی٩َ ا ا٦ٔ اِْلََخٔ َ٘ ا٦َ َهُؤََلٔئ فٔی ٣َ َٗ  َو

َّی اہللُ ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٛ و َٗٔیا٣ّا َوَر َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َهُ َواِْلََخُ ٔ َسَحَس ا ُحوز ا ا٧َِحَسَر ٠ٟٔشُّ َّ٤٠َ َٓ ٨َا  ٌِ َٓ ٍَ َوَر َٓ ٨َا ث٥َُّ َر ٌِ َٛ َ٪ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوَر

وَ٪ ث٥َُّ َس٠َّ  َّٟٔذی٩َ َی٠ُو٧َهُ َسَحَس اِْلََخُ ٥َ َوا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا َر َّ٤٠َ َٓ  ٥َ َٗٔیا٦ْ 



 

 

یلع نب نیسح ادلریمہ ف اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک مہ وخػ یک امنز 

ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رشکی ےھت۔ نان ہچ مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ دف ںیفص انبںیئ۔ 

یک اجبن اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت  یہ وت مہ ےن یھب ریبکت  یہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دنمش اقمےلب

روکع ایک وت مہ ےن یھب روکع ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ےس اےھٹ وت مہ بس یھب ڑھکے وہےئگ۔ رھپ بج دجسے 

 ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ایلگ فایل فص احتل دجسہ ںیم وہیئگ افر یلھچپ فص ڑھکی ریہ۔ رھپ آپ ےک ےئل اجےن ےگل وت آپ یلص اہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اس فص ےک دجسہ رکےن ےک دعب دفرسی فص ےن دجسے ےیک۔ اس ےک دعب ایلگ فص ےھچیپ ٹہ یئگ افر 

آےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ادا ایک وت مہ ےن یھب  یلھچپ فص آےگ ڑبھ یئگ۔ ینعی ہی اؿ یک ہگج افر فہ اؿ یک ہگج

روکع ایک بج اےھٹ وت مہ بس یھب اےھٹ نکیل بج دجسہ ںیم ےئگ وت رصػ ایلگ فص ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دجسہ 

یلھچپ فص ےن یھب دجسہ ایک افر بس ےن اےھٹک ایک یلھچپ فص ڑھکی ریہ۔ رھپ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دجسے ےس اےھٹ وت 

 السؾ ریھپا۔

 یلع نب نیسح ادلریمہ ف اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک امنز اک ایبؿوخػ  :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1551    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابوزبير، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٠َِیهٔ  أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس

 َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََّر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٜب َٓ ِِٟ٘ٔب٠َٔة  ُسوُّ بَِی٨َ٨َا َوبَيَِن ا ٌَ ِٟ ٥َ ب٨َِٔد١ٕ َوا ا ث٥َُّ َر َوَس٠َّ ٌّ َّرُوا َج٤ٔی ا َٜب ٌّ وا َج٤ٔی ٌُ َٛ
ٍَ ََفَ َٛ

 َٓ ُسو٧َُه٥ِ  وَ٪ َٗٔیا٦ْ یَِْحُ َّٟٔذی َی٠ٔیهٔ َواِْلََخُ ُّٕ ا ٥َ َواٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وَ٪ ث٥َُّ َسَحَس ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٣ُوا َسَحَس اِْلََخُ َٗ ا  َّ٤٠َ

ٔلَی ٣ََؼا ٦َ َهُؤََلٔئ إ سَّ َ٘ ََ َّٟٔذی کَا٧ُوا ٓٔیهٔ ث٥َُّ  ا ث٥َُّ َسَحَس ا٨َّٟٔيیُّ ٣َکَا٧َُه٥ِ ا ٌّ وا َج٤ٔی ٌُ َٓ ٍَ ََفَ َٓ ا ث٥َُّ َر ٌّ وا َج٤ٔی ٌُ َٛ
ٍَ ََفَ َٛ

ِّٖ َهُؤََلٔئ ََفَ



 

 

ا َسَحُسوا َوجَ  َّ٤٠ََٓ ُسو٧َُه٥ِ  وَ٪ َٗٔیا٦ْ َیِْحُ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُه َواِْلََخُ ُّٕ ا ٥َ َواٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وَ٪ َػل ٠َُشوا َسَحَس اِْلََخُ

٥ِ ٣َکَا ُٛ ١ُ أ٣ََُزاُؤ ٌَ ِٔ ٤َا َي َٛ ا٢َ َجابْٔز  َٗ  ٧َُه٥ِ ث٥َُّ َس٥ََّ٠ 

رمعفنب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وجھکرفں 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت  یہ وت بس ےن ریبکت ےک دروتخں ںیم وموجد ےھت افر دنمش امہرے افر ہلبق ےک درایمؿ اھت۔ آپ یلص

 یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ایک وت بس ےن روکع ایک نکیل بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ےئگ وت رصػ یلہپ 

۔ رھپ یلھچپ فص فاےل ایلگ فص دجسہ ںیم یئگ یلھچپ فص افحتظ ےئلیک ڑھکی ریہ۔ بج فہ ڑھکے وہےئ وت اوہنں ےن یھب دجسہ ایک

فص یک ہگج افر ایلگ فص فاےل یلھچپ فص یک ہگج آےئگ۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ایک وت بس ےن روکع ایک آپ 

آہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ےس اےھٹ وت بس اےھٹ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک وت رصػ آپ یلص اہلل ہیلع ف

فملس ےک ےھچیپ فایل اکی فص دجسہ ںیم یئگ یلھچپ فص ڑھکی افحتظ رکیت ریہ۔ بج فہ دجسہ رک ےک ھٹیب ےئگ وت اؿ ولوگں ےن یھب 

 دجسہ ایک رھپ السؾ ریھپا۔ رھپ اجرب ریض اہلل ہنع ےن رفناای ےسیج اہمترے آج لک ےک ارماء اک دوتسر ےہ۔

 زریب، اجرب ریض اہلل ہنعرمعفنب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1552    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی و٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ٨٣ؼور، ٣حاہس، ابوًیاغ زرقی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  َّی َو٣َُح٤َّ ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ُث أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُت ٣َُحاهّٔسا یَُحسِّ ٌِ  َس٤ٔ

ًَیَّإغ  ا ٩ًَِ أَبٔی  َٗ ِٔٔوُتُه  ٜٔىِّی َح ُث َوَل ُتُه ٨ِ٣ٔهُ یَُحسِّ ٌِ ٠َِیهٔ َوَس٤ٔ ًَ أِتُُه  ٔلَیَّ َورَقَ َتَب بٔهٔ إ َٛ َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ إر فٔی اٟزَُّرقٔیِّ  ََظَّ ٢َ اب٩ُِ 

ُسوِّ  ٌَ ِٟ َّٖ ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ٣َُؼا ًَ َّی اہللُ  َٜٔتأب أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔوی ٩ِ٣ٔ اِل ِٔ ٔ ٛٔيَن َخأُٟس ب٩ُِ  َحٔسیَٔهٔ ح ٤ُِٟرِشٔ ًَلَی ا اَ٪ َو َٔ ِش ٌُ َٔ



 

 

 ََ َُٟه٥ِ َػََلّة  وَ٪ إٔ٪َّ  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ا٢َ ا َٗ ِهَز  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟوُّ َّی اہللُ  َّی بٔه٥ِٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََٓؼل َِٟؤٟیٔس  َِٟیه٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ٔ هَٔی أََحبُّ إ َس هَٔذه ٌِ

َّی ََٓؼل ٍَ بٔه٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ أ٣ََِوأٟه٥ِٔ َوأَب٨َِائٔه٥ِٔ  َٛ
ُه ََفَ َٔ ئِن َخ٠ِ َّٔ ُه٥ِ َػ َّٔ َؼ َٓ َِرَ  ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی بٔه٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  َػل

وَ٪  ا٦َ اِْلََخُ َٗ َّٟٔذی َی٠ٔیهٔ َو ِّٕ ا وا ُرُؤَسُه٥ِ َسَحَس بٔاٟؼَّ ٌُ َٓ ا َر َّ٤٠َ َٓ ا  ٌّ ٥َ َج٤ٔی ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ٔ  اہللُ  ُحوز وا ُرُؤَسُه٥ِ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ٌُ َٓ ا َر َّ٤٠َ َٓ

 ِٟ ُّٕ ا َ اٟؼَّ
٥َ ث٥َُّ َتأََخَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ؤًه٥ِٔ ٣َ ُٛ ُ بٔزُ

٤َُِٟؤَخَّ ُّٕ ا ُ َسَحَس اٟؼَّ
٤َُِٟؤَخَّ ُّٕ ا ٦َ اٟؼَّ سَّ َ٘ ََ ٦ُ َو سَّ َ٘ ٤ُ

 َ٘ ا٦َ ک١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔه٥ِ فٔی ٣َ َ٘ وا ُرُؤَسُه٥ِ ٣ٔ َٓ ٌُ َٓ ا َر َّ٤٠َ َٓ ا  ٌّ ٥َ َج٤ٔی ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ بٔه٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ ٔ َػاحٔبٔهٔ ث٥َُّ َر ٩ِ ا٦

وَ٪ ث٥َُّ َس  ُُوا ٩ِ٣ٔ ُسحُوزٔه٥ِٔ َسَحَس اِْلََخُ ا ََفَ َّ٤٠ََٓ وَ٪  ا٦َ اِْلََخُ َٗ َّٟٔذی َی٠ٔیهٔ َو ُّٕ ا َٔ َسَحَس اٟؼَّ و ُٛ
َّی اہللُ ٠َّ اٟزُّ ٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

٠َِیه٥ِٔ  ًَ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

 اقمؾ دمحم نب ینثم فدمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، وصنمر، اجمدہ، اوبایعش زریق ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

نب فدیل رک رےہ ےھت۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل افسعؿ ںیم دنمش ےک اقمہلب ںیم ربرساکیپر ےھت۔ رشمنیک یک ایقدت اخدل

فملس ےن رہظ یک امنز یک اناتم یک وت رشمنیک ےنہک ےگل اس ےک دعب اؿ یک اکی امنز ایسی ےہ وج اؿ ےک زندکی اؿ یک افالد افر اوماؽ 

ےگل وت اےنپ ےھچیپ ولوگں یک دف ںیفص انبںیئ۔ ےس یھب زایدہ زعسی ےہ۔ نان ہچ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رصع زپاھےن 

رھپ بس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت روکع ایک رھپ بس روکع ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یہ ڑھکے 

ہ ںیم  یل وہےئ نکیل دجسہ رصػ یلہپ فص ےن ایک یلھچپ فص دبوتسر ڑھکی ریہ بج ایلگ فص دجسہ رک یکچ وت یلھچپ فص یھب دجس

یئگ۔ یلہپ فص ےھچیپ افر یلھچپ فص آےگ آیئگ ینعی دفونں ںیفص اکی دفرسے یک ہگج ڑھکی وہ ںیئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن روکع ایک وت بس ےن اسھت روکع ایک رھپ روکع ےس رس ااھٹای وت یلہپ فص آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دجسہ ںیم  یل 

فص ڑھکی ریہ بج فہ دجسے ےس افرغ وہےئ وت اوہنں ےن یھب دجسہ ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس یئگ۔ یلھچپ 

 )دتقمویں( ےک اسھت السؾ ریھپا۔

 دمحم نب ینثم فدمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، وصنمر، اجمدہ، اوبایعش زریق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1553    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 رضی اہلل ٨ًہ٤ًزوب٩ ًلی، ًبساٌٟزیزب٩ ًبساٟؼ٤س، ٨٣ؼور، ٣حاہس، ابوًیاغ زرقی  :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَ  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس  ِبٔس اٟؼَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ًَیَّإغ اٟزَُّرقٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی  اهٕٔس 

اَ٪  َٔ ِش ٌُ َٔ ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ًَلَی  ُٛ ٔ َو ِهز ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلَة اٟوُّ ًَ َّی اہللُ  َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل

ِس أََػ٨َِِا َ٘ َٟ ّة َو ِس أََػ٨َِِا ٨ِ٣ُٔه٥ِ َٔغَّ َ٘ َٟ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟؤٟیسٔ  ٛٔيَن یَِو٣َلٕٔذ َخأُٟس ب٩ُِ ا ٤ُِٟرِشٔ ىٔی  ا ٌِ َِٟت َي ٨َزَ َٓ ٠َّة  ِٔ َُ ٨ِ٣ُٔه٥ِ 

 ٌَ ِٟ ٥َ َػََلَة ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل َِرٔ  ٌَ ِٟ ٔ َوا ِهز ٖٔ بَيَِن اٟوُّ َِٟدِو ِّی َػََلَة ا َؼل َُ ّة  َٗ َتئِن َٔفِ َٗ ٨َا َٔفِ َٗ رَفَّ َٓ َِرٔ 

 َّ َٜب َٓ ُسو٧َُه  ّة یَِْحُ َٗ ٥َ َؤَفِ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍَ َهُؤََلٔئ ٣َ َٛ
ٍَ ََفَ َٛ ُسو٧َُه٥ِ ث٥َُّ َر َّٟٔذی٩َ َیِْحُ َّٟٔذی٩َ َی٠ُو٧َُه َوا َر بٔا

َش  َٓ وَ٪  ٦َ اِْلََخُ سَّ َ٘ ََ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُه َو َ َهُؤََلٔئ َوا
َّٟٔذی٩َ َی٠ُو٧َهُ َوَتأََخَّ ا ث٥َُّ َسَحَس ا ٌّ ََ َج٤ٔی ٔ ل َٟ ٍَ بٔه٥ِٔ َوأُو َٛ

ا٦َ ََفَ َٗ َحُسوا ث٥َُّ 

ا ا ٌّ ا٣ُوا َج٤ٔی َ٘ َٓ وا  ُ
َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َهُ ث٥َُّ َتأََخَّ ُسو٧َهُ ث٥َُّ َسَحَس بٔا َّٟٔذی٩َ یَِْحُ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َهُ َوبٔا ا٧َٔیَة بٔا ََّ ِّٖ أَِػَحابٔه٥ِٔ ٟ فٔی ٣ََؼا

َتا٪ٔ  ٌَ ِٛ َتأ٪ َر ٌَ ِٛ َٓکَا٧َِت ٟٔک٠ُِّه٥ِٔ َر ٠َِیه٥ِٔ  ًَ َشَحُسوا ث٥َُّ َس٥ََّ٠  َٓ وَ٪  ٦َ اِْلََخُ سَّ َ٘ ََ َّی ٣َزَّّة بٔأَِرٔق بَىٔی  َو ٍَ إ٣َٔا٣ٔه٥ِٔ َوَػل ٣َ

 ُس٠َِی٥ٕ 

رمعفنب یلع، دبعازعلسینب دبعدمصل، وصنمر، اجمدہ، اوبایعش زریق ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک مہ افسعؿ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

امنز زپاھیئ۔ اس فتق رشمنیک یک ایقدت اخدل نب فدیل رک فآہل فملس ےک اسھت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک 

رےہ ےھت۔ رشمنیک ےنہک ےگل۔ مہ ےن اںیہن دوھہک دےنی ےک ےئل اکی فتق ولعمؾ رک ایل ےہ سج ںیم ہی ولگ اغلف وہ اجےت ںیہ۔ 

 ےن ںیمہ رصع یک امنز زپاھیئ افر مہ اس رپ رہظ افر رصع ےک درایمؿ امنز وخػ اک مکح انزؽ وہا نان ہچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رگفوہں ںیم میسقت وہ ےئگ۔ اکی ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ افر اکی رگفہ دبوتسر افحتظ رکات راہ۔ فہ اس 

روکع ایک وت بس ےن رطح ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت  یہ وت بس ےن )دفونں رگفوہں ےن( اسھت ریبکت  یہ۔ رھپ 

 روکع ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فاولں ےن دجسہ ایک افر ےھچیپ ٹہ ےئگ۔ رھپ )دفرسا رگفہ( آےگ ڑباھ افر دجسہ ایک۔

فملس رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر بس ےک اسھت دفرسی رتعک زپیھ۔ بج دجسہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

یک ےھچیپ فایل فص ےن دجسہ ایک افر فہ ولگ ےھچیپ ٹہ ےئگ۔ رھپ ےھچیپ فاےل آےگ ڑبےھ افر دجسہ ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن بس ےک اسھت السؾ ریھپا اس رطح دفونں رگفوہں ےن اناؾ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےک اسھت دف دف راعکت امنز ادا یک۔ رھپ 

 ںیم یھب امنز وخػ ادا یک یئگ۔ میلس ےک العےق اکی دہعف و

 رمعفنب یلع، دبعازعلسینب دبعادمصل، وصنمر، اجمدہ، اوبایعش زریق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکانابرش یک داع 

     1554    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی و اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، اطٌث، حش٩، ابوبَکہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَِط  ث٨ََا َخأْٟس  اََل َحسَّ َٗ َُٟه  ُى  ِٔ وزٕ َوا٠َّٟ ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًِلَی َوإِٔس٤َ َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  َة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی بََِکَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َث  ٌَ

ٖٔ َر  َِٟدِو ٔ فٔی ا ِو٦ َ٘ ِٟ َّی بٔا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ  َتئِن ث٥َُّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٛ ی٩َ َر ٔ اِْلََخٔ ِو٦ َ٘ ِٟ َّی بٔا َتئِن ث٥َُّ َس٥ََّ٠ ث٥َُّ َػل ٌَ ِٛ

ا ٌّ ََ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِر َّی اہللُ  َّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََٓؼل  ٥َ  َس٠َّ

ہیلع فآہل فملس ےن اکی  دمحم نب دبعاالیلع ف اامسلیع نب دوعسد، اثعش، نسح، اوبرکبہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

رمہبت ولوگں ےک اسھت امنز وخػ زپیھ وت دف رںیتعک زپھ رک السؾ ریھپا رھپ دفرسی امجتع ےک اسھت دف رںیتعک زپںیھ افر السؾ 

 (ریھپا۔ اس رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر راعکت زپںیھ۔ )درگی ولوگں ےن دف دف راعکت ادا یک

 دبعاالیلع ف اامسلیع نب دوعسد، اثعش، نسح، اوبرکبہ ریض اہلل ہنعدمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1555    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، ٤ًزوب٩ ًاػ٥، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ٗتازہ، حش٩، جابزب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠َةَ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ٩ًَِ َجابٔز َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ

َتئِن ث٥َُّ َس٠َّ  ٌَ ِٛ ٕة ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔهٔ َر َٔ ٔ َّی بَٔلائ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َتئِن ًَ ٌَ ِٛ ا َر ـّ ی٩َ أَِي َّی بٔکََخٔ ٥َ ث٥َُّ َػل

 ث٥َُّ َس٥ََّ٠ 

رمعفنب اعا ، امحدنب ہملس، اتقدہ، نسح، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اربامیہ نب وقعیب، 

فآہل فملس ےن احصہب رکاؾ یک اکی امجتع ےک اسھت دف راعکت زپھ رک السؾ ریھپا۔ رھپ دفرسی امجتع ےک اسھت یھب دف راعکت ادا 

 رفناںیئ افر السؾ ریھپا۔

  نب وقعیب، رمعفنب اعا ، امحدنب ہملس، اتقدہ، نسح، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنعاربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1556    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوحٔؽ، ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، یحٌی ب٩ سٌیس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ػاٟح ب٩ خوات، سہ١ ب٩ ابی ح٤َہ :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٕؽ  ِٔ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَبُو َح ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیٕس  َس

 َ و٦ُ ك ُ٘ ََ ِِٟ٘ٔب٠َٔة َو ب١َٔ ا ِ٘ و٦ُ اِْل٣َٔا٦ُ ٣ُِشَت ُ٘ ا٢َ َي َٗ  ٖٔ َِٟدِو ٔ ا ٤ََة فٔی َػََلة َِ ٩ًَِ َسِه١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َح إت  ْة َخوَّ َٔ ٔ ُه َوكَائ ٌَ ْة ٨ِ٣ُٔه٥ِ ٣َ َٔ ٔ ائ



 

 

ٔلَی  ُسوِّ َوُوُجوهُُه٥ِ إ ٌَ ِٟ ٔ َٗٔب١َ ا ُٔٔشه٥ِٔ َوَيِشُحُسوَ٪ َسِحَسَتئِن فٔی ٣َکَا٧ٔه٥ِٔ َویَِذَهبُوَ٪ إ وَ٪ ْٔلَِن ٌُ َٛ ّة َویَزِ ٌَ ِٛ ٍُ بٔه٥ِٔ َر َٛ يَرِ َٓ ُسوِّ  ٌَ ِٟ لَی ا

ُه٥ِ َواحَٔس  َٟ َٟهُ ث٨َِٔتأ٪ َو َٓهَٔی  ٍُ بٔه٥ِٔ َوَيِشُحُس بٔه٥ِٔ َسِحَسَتئِن  َٛ يَرِ َٓ  ََ ٔ َٟل ََ َوَیحٔیُئ أُو ٔ ل َٟ ٔ أُو ا٦ َ٘ ّة  ةْ ٣َ ٌَ ِٛ ّة َر ٌَ ِٛ وَ٪ َر ٌُ َٛ ث٥َُّ َیزِ

 َوَيِشُحُسوَ٪ َسِحَسَتئِن 

اوبب ص، رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم، اصحل نب وخات، لہس نب ایب ہمثح امنز وخػ ےک قلعتم رفناےت ںیہ 

دفرسی امجتع دنمش ےک اقمہلب ںیم اؿ یک رطػ ہنم ہک اناؾ ہلبق یک اجبن ڑھکا وہ افر اکی امجتع اس ےک اسھت ڑھکی وہ بج ہک 

رک ےک ڑھکی وہ رھپ اناؾ اکی رتعک زپےھ۔ یتح ہک فہ ولگ اینپ اینپ اکی اکی رتعک زپھ رک ےلچ ےئگ۔ رھپ فہ اؿ یک ہگج ےلچ اجںیئ 

وہاجںیئ یگ افر اؿ  افر فہ اؿ یک ہگج آاجںیئ۔ رھپ اناؾ اؿ ےک اسھت روکع افر دف دجسے رکے اس رطح اناؾ یک دف رتعک وپری

 ولوگں )رہ رگفہ( یک اکی رتعک ادا وہیگ۔ ذہلا فہ ولگ اینپ اینپ اکی رتعک ادا رکںی۔

 اوبب ص، رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم، اصحل نب وخات، لہس نب ایب ہمثح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1557    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ًبساَلًلی، یو٧ص، حش٩، جابزب٩ ًبساہلل رضی اہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَ  أَِخبََر٧َا َث َجابٔزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یُو٧ُُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ ٤ًَِزُو ب٩ُِ 

ْة ٣َ  َٔ ٔ ََٓؼ٠َِّت كَائ  ٖٔ َِٟدِو َّی بٔأَِػَحابٔهٔ َػََلَة ا ٥َ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی بٔه٥ِٔ اہللٔ َػل ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ ِٟ ْة ُوُجوهُُه٥ِ َٗٔب١َ ا َٔ ٔ هُ َوكَائ ٌَ

َتئِن ث٥َُّ َس٥ََّ٠  ٌَ ِٛ َّی بٔه٥ِٔ َر ََٓؼل وَ٪  ی٩َ َوَجاَئ اِْلََخُ ا٦َ اِْلََخٔ َ٘ ا٣ُوا ٣َ َٗ َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ  َر

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعفنب یلع، دبعاالیلع، ویسن، نسح، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک

احصہب رکاؾ ےک اسھت امنز وخػ ادا یک وت اکی امجتع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکی وہیئ افر اکی امجتع دنمش ےک 



 

 

 افر ہی اؿ یک ہگج ےلچ اقمہلب ںیم ہنیس رپس ریہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت دف راعکت ادا رفناںیئ۔ رھپ فہ اؿ یک ہگج

 ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت یھب دف راعکت ادا رفناںیئ۔

 رمعفنب یلع، دبعاالیلع، ویسن، نسح، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخػ یک امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک دنلب رکان

     1558    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، اطٌث، حش٩، ابوبَکہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  ٩ًَِ أَبٔی بََِکَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ُث  ٌَ ث٨ََا اِْلَِط ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس  َحسَّ

َتئِن  ٌَ ِٛ ُس َر ٌِ ََ َّٟٔذی٩َ َجاُؤا  َتئِن َوا ٌَ ِٛ ُه َر َٔ َّٟٔذی٩َ َخ٠ِ ٖٔ بٔا َِٟدِو َّی َػََلَة ا َُّه َػل ٥َ أ٧َ َ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ٠َِیهٔ َٓک ًَ َّی اہللُ  ا٧َِت ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل

َتئِن  ٌَ ِٛ َتئِن َر ٌَ ِٛ إت َؤَٟهُؤََلٔئ َر ٌَ َٛ ٍُ َر ٥َ أَِربَ  َوَس٠َّ

ںیہ ہک آپ یلص  رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، اثعش، نسح، اوبرکبہ ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اسھت فایل امجتع ےک اسھت دف راعکت ادا رفناںیئ۔ رھپ دفرسی امجتع آیئ وت اؿ ےک اسھت یھب دف 

 راعکت ادا رفناںیئ۔ اس رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وت اچر رتعک وہںیئ افر ابویقں یک دف دف راعکت ادا وہںیئ ۔

 رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، اثعش، نسح، اوبرکبہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب : ابب

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

  دنلب رکانابرش یک داع رکےن ےک ےیل اہوھتں اک

     1559    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، ح٤یس، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ا٢َ کَاَ٪  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٔة َیِو٣َأ٪ فٔی ک١ُِّ ْٔلَه١ِٔ أَِخبََر٧َا  َِٟحاه٠ٔٔیَّ ا

ا٢َ کَاَ٪ َل٥ُِٜ یَوِ  َٗ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٥َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ بُوَ٪ ٓٔیه٤َٔا  ٌَ ِس أَبَِسَل٥ُِٜ َس٨َٕة ی٠َِ َٗ بُوَ٪ ٓٔیه٤َٔا َو ٌَ ٣َأ٪ َت٠ِ

ِْٔٔطٔ  ِٟ   َوَیِو٦َ اِْلَِؿَهیاہللُ بٔه٤َٔا َخيِّرا ٨ِ٣ُٔه٤َا َیِو٦َ ا

یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن نب ناکل رفناےت ںیہ ہک دفر اجتیلہ ںیم ولوگں ےن اسؽ ںیم دف دؿ لیھک وکد ےک ےیل رقمر رک رےھک 

ےک ےیل دف ےھت۔ نان ہچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت اراشد رفناای مت ولوگں ےک  ےنلیھ وکدےن 

 دؿ رقمر ےھت اہلل اعتیل ےن اںیہن اؿ ےس رتہب دونں ںیم دبتلی رکدای ےہ۔ ینعی دیعارطفل افر دیعایحضل۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن نب ناکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز( ےک ےیل دفرسے دؿ انلکندیعنی )یک 

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیعنی )یک امنز( ےک ےیل دفرسے دؿ انلکن



 

 

     1560    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، طٌبہ، ابوَرش، ابو٤ًير ب٩ ا٧ص :  راوی

ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ ٤ًُُو٣َ أَِخبََر٧َا  ٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَُيِر ث٨ََا أَبُو َرِٔشٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ ُه أَ٪َّ َٗ َٟ ٕة 

َس  ٌِ ََ وا  ْٔطُ ِٔ َٓأ٣َََزه٥ُِ أَِ٪ ُي  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََتِوا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ِٟهََٔل٢َ  ِو٣ّا َرأَِوا ا ٌٔیٔس  َٗ ِٟ ٔلَی ا ُجوا إ ٍَ ا٨ََّٟهاُر َوأَِ٪ َیِِخُ َٔ ََ ٣َا اِر

سٔ  َِ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

 رمعفنب یلع، ییحی، ہبعش، اوبرشب، اوبریمع نب اسن اےنپ اچچ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ھچک ولوگں ےن اچدن داھکی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک ااطفر رکےن افر فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اتبای۔ اس فتق دؿ ڑچھ اکچ اھت ذہل

 دفرسے رفز دیع یک امنز ادا رکےن اک مکح رفناای۔

 رمعفنب یلع، ییحی، ہبعش، اوبرشب، اوبریمع نب اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابغل افر اب رپدہ وخانیت اک امنز دیع ےک ےیل اجان

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ابغل افر اب رپدہ وخانیت اک امنز دیع ےک ےیل اجان

     1561    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٬٨ًا٤ًزوب٩ زرارة، اس٤اًی١، ایوب، حٔؼہ رضی اہلل ٌَالی  :  راوی

َة ََل  ٔلیَّ ًَ َِٟت کَا٧َِت أ٦ُُّ  ا َٗ َؼَة  ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا   َتِذَُکُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َّ ٔت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٠ُِت أََس٤ٔ ُ٘ َٓ َِٟت بٔأَبَا  ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔلَّ  ا٢َ ًَ َٗ ٥ِ بٔأَبَا  ٌَ َِٟت َن ا َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَِذَُکُ  ًَ ی اہللُ 



 

 

ِٟحُ  َتز٢ِٔ ا ٌِ َِٟی ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َو ًَِوَة ا ٌٔیَس َوَز ِٟ ُِٟحیَُّف َوَيِظَهِسَ٪ ا ُِٟدُسورٔ َوا ُٙ َوذََواُت ا ٔ َوات ٌَ ِٟ ِد ا َّیَٟٔیِِخُ ٤َُِٟؼل  یَُّف ا

ھا  رفنایت ںیہ ہک اؾ ہیطع بج یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذرک رمعفنب زرارة، اامسلیع، اویب، 

 

عی

ہصفح ریض اہلل اعتیل 

ملس رکںیت وت یتہک اباب ینعی ریمے ناں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ۔ ںیم ےن اہک ایک مت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

اباب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وجاؿ ابرپدہ افر احہضئ وخانیت امنز دیع ےک ےیل اجںیئ  ےس ہی ابت ینس ےہ؟ ےنہک ںیگل اہں!

 افر املسمونں یک داع ںیم رشکی وہں۔ نکیل نج وخانیت وک ضیح وہ فہ امنز یک ہگج ےس افےلص رپ رںیہ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 رمعفنب زرارة، اامسلیع، اویب، ہصفح ریض اہلل اعتیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہضئ وخانیت اک امنز یک ہگج ےس دحیلعہ رانہ

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 احہضئ وخانیت اک امنز یک ہگج ےس دحیلعہ رانہ

     1562    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ایوب، ٣ح٤س :  راوی

ََٟها هَ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ َة  ٔلیَّ ًَ َٟ٘ٔیُت أ٦َُّ  ا٢َ  َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ٔت ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ١ِ َس٤ٔ

َوا ٌَ ِٟ ُجوا ا ا٢َ أََِخٔ َٗ َِٟت بٔأَبَا  ا َٗ ِتُه  ٥َ َوکَا٧َِت إَٔذا َذََکَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ًَ ًَِوَة ا ٌٔیَس َوَز ِٟ َیِظَهِسَ٪ ا َٓ ُِٟدُسورٔ  َٙ َوَذَوأت ا ٔ ت

َّی ا٨َّٟاضٔ  ُِٟحیَُّف ٣َُؼل َتز٢ِٔ ا ٌِ َی ِٟ  َو

 ہبیتق، ایفسؿ، اویب، دمحم رفناےت ںیہ ہک ںیم اؾ ہیطع ےس الم وت وپاھچ ہک ایک آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک

یھت ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذرک رکںیت وت ںیتہک ریمے ناں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ(  )اؿ یک اعدت

یئ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وجاؿ افر ابرپدہ وخانیت وک )امنز دیع( ےک ےیل اکنول ہک فہ املسمونں یک اامتجیع داع افر الھب



 

 

 نکیل ضیح فایل وخانیت امنز یک ہگج ےس اگل رںیہ۔ہصح دار وہں۔ 

 ہبیتق، ایفسؿ، اویب، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع ےک دؿ آراشئ رکان

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیع ےک دؿ آراشئ رکان

     1563    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس و ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ یَزٔیَس  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ َو

 ٔ َتَی ب أ َٓ أََخَذَها  َٓ  ٔٚ و ٕٚ بٔاٟشُّ ٨ًَِهُ ح٠َُّّة ٩ِ٣ٔ إِٔسَتبَِر أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ا٢َ َوَجَس ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ٠َِیهٔ أَبٔیهٔ  ًَ َّی اہللُ  َها َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ یَا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔس  ِٓ َو ِٟ ٌٔیٔس َوا ١ِ بَٔها ٠ِٟٔ َتَح٤َّ َٓ  ٔ ٍِ هَٔذه ٔ َٟٔباُض َرُسو٢َ اہللٔ ابَِت ٤ََّا هَٔذه ٥َ إ٧ٔ

٠ََٓبَٔث ٤ًَُزُ ٣َا َطاَئ اہللُ َٟهُ   َٚ ٔ ٩ِ٣َ ََل َخََل ٤ََّا َی٠َِبُص َهٔذه َٟهُ أَِو إ٧ٔ  َٚ ٠ًََِیهٔ ٩ِ٣َ ََل َخََل َّی اہللُ  َِٟیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ  ث٥َُّ أَِرَس١َ إ

ا٢َ یَا َرُس  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َجاَئ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َب١َ بَٔها َحً ِٗ َ أ َٓ ٥َ بُٔحبَّٔة زٔیَبإد  ٔ َٟٔباُض ٩ِ٣َ َوَس٠َّ ٤ََّا هَٔذه ٠َُِٗت إ٧ٔ و٢َ اہللٔ 

 َٟ  َٚ َُٔؼِب بَٔها َحاَجتَ ََل َخََل َها َو ٌِ َٔ ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٔ ٔلَیَّ بَٔهٔذه  ََ ُه ث٥َُّ أَِرَس٠َِت إ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن نب سیدی ف رمعف نب احرث، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک رضحت 

ریمشی ڑپکے اک ابلس ابزار ںیم رففتخ وہےت وہےئ داھکی وت اےس ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  رمع ےن اکی

آےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس رخدی ےئجیل۔ افر دیع ےک ومعق رپ ای فوفد ےس الماقت ےک فتق انہپ ےئجیک۔ 

آہل فملس ےن اراشد رفناای ہی ابلس وت اؿ ولوگں ےک ےیل ےہ نج اک )ربفز آرخت( وکیئ ہصح ںیہن افر اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف



 

 

فیہ ےنہپ اگ سج اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ہن وہ۔ ہی نس رک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ینتج دری اہلل وک وظنمر اھت رہھٹے۔ رھپ اکی رمہبت 

 وک اکی ریمشی ہبج اجیھب۔ فہ اےس ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمع

 رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اھت ہک ہی اؿ ولوگں اک ابلس ےہ نج اک آرخت ںیم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اس ےیل ہک اےس رففتخ رک ےک اینپ رضفرت وپری رک وکیئ ہصح ںیہن رھپ ےھجم ویکں جیھب دای؟ آپ 

 ول۔

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن نب سیدی ف رمعف نب احرث، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز دیع ےس ےلہپ امنز )لفن( ادا رکان

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 امنز دیع ےس ےلہپ امنز )لفن( ادا رکان

     1564    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہَل٢، ث٠ٌبة ب٩ زہس٦ ارطازاسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، اطٌث، اسوزب٩  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٔث  ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٠ََبَة ب٩ِٔ َزهَِس٦ٕ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ ٩ًَِ َث  هََٔل٢ٕ 

ًَلَی ا٨َّٟأض   ٕ وز ٌُ َٕ أَبَا ٣َِش ٠ًَٔیاا اِسَتِد٠َ ِب١َ أَ٪َّ  َٗ َّی  ٨َّٔة أَِ٪ يَُؼل َِٟیَص ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َّهُ  ا٢َ یَا أَیَُّها ا٨َّٟاُض إ٧ٔ َ٘ َٓ َد یَِو٦َ ًٔیٕس  َِخَ َٓ

 ٔ  اِْل٣َٔا٦

 نب زدہؾ اراشد رفناےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن اوب 

 

ی ة
عل

 

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اثعش، اوسدنب الہؽ، ت

ر ایک وت فہ دیع ےک رفز ےلکن افر رفناای اے ولوگ! اناؾ ےس ےلہپ امنز زپانھ تنس ںیہن۔ )امنز دیع ےس ےلہپ دیع دوعسد وک ولوگں اک احمک رقم

 (اگہ ںیم ای رھگ رپ لفن زپانھ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رطہقی ںیہن۔



 

 

 نب زدہؾ اراش :  رافی

 

ی ة
عل

 

 داقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اثعش، اوسدنب الہؽ، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی ےک ےیل اذاؿ ہن دےنی اک ایبؿ

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیعنی ےک ےیل اذاؿ ہن دےنی اک ایبؿ

     1565    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابوس٠امی٪، ًلاء، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ  ٪َ َٔ ب٩ِٔ أَبٔی ُس٠َامِیَ ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی أَِخبََر٧َا  َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ  

 ًَ ا٣َةٕ اہللُ  َٗ ٔ ٔ أََذإ٪ َوََل إ يِر َِ ُِٟدِلَبٔة َٔ ِب١َ ا َٗ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ًٔیٕس 

ز ہبیتق، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیع یک امن

 دا رفنایئ۔ہبطخ ےس ےلہپ ادا رفنایئ افر ریغب اذاؿ ف ریبکت ےک ا

 ہبیتق، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع ےک رفز ہبطخ دانی

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیع ےک رفز ہبطخ دانی



 

 

     1566    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًَا٪، بہز، طٌبہ، زبیس، طٌيی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔی ُزبَِیْس  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا بَِهزْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا ُت أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٔيیَّ َي ٌِ اٟظَّ

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َخَلَب ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٤َِِٟشحٔٔس  ًَازٕٔب ٨ًَِٔس َسارَٔیٕة ٩ِ٣ٔ َسَوارٔی ا ِٟبََراُئ ب٩ُِ  ٢َ ا ا٢َ إٔ٪َّ أَوَّ َ٘ َٓ َیِو٦َ ا٨َِّْٟحٔ 

 َ َِّی ث٥َُّ ٧ ُ بٔهٔ فٔی یَِو٨َ٣ٔا هََذا أَِ٪ نَُؼل َِٟح٥ْ ٣َا ٧َِبَسأ ٤ََّا هَُو  إ٧ٔ َٓ  ََ ٔ ِب١َ َذٟ َٗ ِس أََػاَب ُس٨َّت٨ََا َو٩ِ٣َ َذبََح  َ٘ َٓ  ََ ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ِذبََح 

ًَْة َخيِْر ٩ِ٣ٔ ٣ُٔش٨َّ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٨ًِٔٔسی َجَذ َ٘ َٓ ََٓذبََح أَبُو بُزَِزَة ب٩ُِ زٔی٨َإر  ٣ُُه ْٔلَه٠ِٔهٔ  سِّ َ٘ ٩َِٟ ُي ا٢َ اذِبَِحَها َو َٗ ٩ًَِ  ٕة  تُوفَٔی 

َسَک  ٌِ ََ  أََحٕس 

دمحم نب امثعؿ، زہب، ہبعش، زدیب، یبعش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےن دجسم ےک اکی وتسؿ ےک 

 دؿ یک ادتباء امنز رقبی ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیعایحضل ےک ومعق رپ ہبطخ اراشد رفناای وت رفناای مہ آج ےک

ےس رکںی ےگ رھپ رقابین رکںی ےگ۔ سج ےن اس رطح ایک اس ےن امہری تنس رپ لمع ایک افر سج ےن امنز ےس ےلہپ رقابین رکیل اس 

 ےن اےنپ رھگ فاولں ےک ےیل وگتش ایہم ایک۔ نان ہچ اوبربدہ نب اینر ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ریمے اپس اکی  ھ ناہ اک دہبن ےہ وج اکی ربس ےک دےبن ےس یھب )تحص ںیم( ااھچ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت 

 اےس ذحب رکول نکیل اہمترے دعب ہی راعتی یسک ےک ےیل ںیہن ےہ۔

 دمحم نب امثعؿ، زہب، ہبعش، زدیب، یبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز دیعنی ہبطخ ےس ےلہپ ادا رکان

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 امنز دیعنی ہبطخ ےس ےلہپ ادا رکان



 

 

     1567    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبسة ب٩ س٠امی٪، ًِیساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ٧َا ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٓ

ُِٟدِلَبةٔ اہللُ ِب١َ ا َٗ ٌٔیَسی٩ِٔ  ِٟ وَ٪ ا ٨ًَُِه٤َا کَا٧ُوا يَُؼ٠ُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبَا بََِکٕ َو٤ًََُز َرضَٔی اہللُ    

ف رمع ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة نب امیلسؿ، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع، رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب

ما  دیعنی یک امنز ہبطخ ےس ےلہپ ادا رکےت ےھت۔ریض
ه

 

عی

  اہلل 

 اقحس نب اربامیہ، دبعة نب امیلسؿ، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز ادا رکانربیھچ اگڑ رک )وطبر رتسہ( اس ےک ےھچیپ امن

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ربیھچ اگڑ رک )وطبر رتسہ( اس ےک ےھچیپ امنز ادا رکان

     1568    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٧َا ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٓ

ِْٔٔطٔ َویَِو٦َ  ِٟ ٨َزََة یَِو٦َ ا ٌَ ِٟ ُد ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یُِِخٔ َِٟیَها اہللُ  ٔ ِّی إ ُیَؼل َٓ  اِْلَِؿَهی یُزُِٛٔزَها 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  ںیم( اگڑ رک امنز ادا رفناےت۔دیعارطفل افر دیعایحضل یک امنز ےک ومعق رپ ربیھچ اکنےتل افر اس وک )وطبر رتسہ اےنپ آےگ زنیم



 

 

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راعکت دیعنی

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ت دیعنیراعک

     1569    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزا٪ ب٩ ٣وسی، یزیس ب٩ زریٍ، سٔیا٪ ب٩ سٌیس، زبیساَلیامی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، ٤ًز ب٩ خلاب رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی   ٩ًَِ ٩ًَِ ُزبَِیٕس اِْلََیامٔیِّ  ٌٔیٕس  َیاُ٪ ب٩ُِ َس ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ُزَریِ

َتأ٪ َوَػََلةُ  ٌَ ِٛ ا٢َ َػََلةُ اِْلَِؿَهی َر َٗ ٨ُِه  ًَ أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُه  َِٟیلَی َذََکَ َتأ٪ َوَػََل  ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ِٛ ِْٔٔطٔ َر ِٟ ةُ ا

 ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َٟٔشأ٪ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِرٕ  َ٘ َِٟیَص َٔ َتأ٪ َت٤َا٦ْ  ٌَ ِٛ ةٔ َر ٌَ ُِٟح٤ُ َتأ٪ َوَػََلةُ ا ٌَ ِٛ ٤َُِٟشأَفٔ َر  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ا

ںیہ ہک  رمعاؿ نب ومیس، سیدی نب زرعی، ایفسؿ نب دیعس، زدیباالاییم، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع رفناےت

 دیعارطفل دیعایحضل ولصة ااسملرف افر ہعمج یک امنز دف دف راعکت ںیہ افر ہی بس وپری ںیہ اؿ ںیم رصق ںیہن۔ ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس اک اراشد اپک ےہ۔

 اطخب ریض اہلل ہنع رمعاؿ نب ومیس، سیدی نب زرعی، ایفسؿ نب دیعس، زدیباالاییم، دبعارلنمح نب ایب ،یلی، رمع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی ںیم وسرہ ؼ افر وسرہ رمق یک التفت رکان



 

 

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیعنی ںیم وسرہ ؼ افر وسرہ رمق یک التفت رکان

     1570    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ؿ٤زة ب٩ سٌیس، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ َف٣اےت ہیں ٛہ ٤ًز ب٩ خلاب رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

ثَىٔی َؿ٤َِزةُ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َد ٤ًَُزُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ ََخَ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ب٩ُِ َس

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ََٓشأ٢ََ أَبَا َوإٗٔس ا٠َِّٟیَٔیَّ بٔأَیِّ َطِیٕئ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٨ًَُِه یَِو٦َ ًٔیٕس  ا٢َ َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ  ٔ َِٟیِو٦ ُ فٔی َهَذا ا أ ٥َ َيِِقَ  َوَس٠َّ

 ِٖ ا َ٘ تََربَِت  َٔ ِٗ  َوا

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمضة نب دیعس، دیبع اہلل نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع دیع ےک دؿ ےلکن وت

ای وسرہ اوبفادق یثیل ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آج ےک دؿ وکیسن وسرںیت التفت ایک رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفنا

 ؼ افر وسرہ رمق۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمضة نب دیعس، دیبعاہلل نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرہ اغہیش التفت رکےن اک ایبؿدیعنی ںیم وسرہ ایلع افر 

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیعنی ںیم وسرہ ایلع افر وسرہ اغہیش التفت رکےن اک ایبؿ

     1571    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ترش، حِیب ب٩ سا٥ٟ، ن٤ٌا٪ ب٩ َظير رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٨ِ٤َُِٟترٔشٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٤َأ٪ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ 

ِح ََ  ةٔ ََٔشبِّ ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ٌٔیَسی٩ِٔ َویَِو٦ ِٟ ُ فٔی ا أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َيِِقَ ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًِلَی َوَه١ِ أََتاَک ٔظير َ ََ اِْل اِس٥َ َربِّ

أُ بٔه٤َٔا َیِِقَ َٓ ا فٔی یَِو٦ٕ َواحٕٔس  ٌَ أطَیةٔ َوُرب٤ََّا اِجَت٤َ َِ ِٟ  َحٔسیُث ا

وعاہن، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، بیبح نب اسمل، امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق، اوب

فملس دیعنی افر ہعمج یک امنز ںیم وسرہ ایلع افر وسرہ اغہیش التفت رفناای رکےت ےھت۔ ارگ یھبک ہعمج یک دیع وہاجیت بت یھب دفونں 

 ںیت التفت رفناای رکےت ےھت۔امنزفں ںیم یہی وسر

 ہبیتق، اوبوعاہن، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، بیبح نب اسمل، امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی ںیم امنز ےک دعب ہبطخ دانی

 ہقلعتم ااحدثی یک اتکب دیعنی ےس :   ابب

 دیعنی ںیم امنز ےک دعب ہبطخ دانی

     1572    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ایوب، ًلاء ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ ُت أَیُّوَب یُِدبٔرُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  و٢ُ أَِطَهُس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ ًَبَّإض َي اب٩َِ 

ََل  َبَسأَ بٔاٟؼَّ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌٔیَس ٣َ ِٟ ِّی َطهِٔسُت ا ُِٟدِلَبٔة ث٥َُّ َخَلَب أَن ِب١َ ا َٗ  ةٔ 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، اطعء دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دیع 



 

 

 اراشد رفناای۔یک امنز ہبطخ ےس ےلہپ زپاھےت وہےئ داھکی۔ رھپ اس ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ 

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، اطعء دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیعنی ںیم امنز ےک دعب ہبطخ دانی

     1573    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابواحوؾ، ٨٣ؼور، طٌيی، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ َخَل٨ََِا َرُسو٢ُ اہللٔ  أَِخبََر٧َا  َػل

 ٔ ََلة َس اٟؼَّ ٌِ ََ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا٨َِّْٟحٔ 

ہبیتق، اوباوحص، وصنمر، یبعش، رباء نب اعزب رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیعایحضل ےک ومعق رپ امنز ےک دعب 

 ہبطخ اراشد رفناای۔

  اعزبہبیتق، اوباوحص، وصنمر، یبعش، رباء نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی )ےک رفز( ہبطخ ےئلیک ےنھٹیب ای ڑھکے وہےن دفونں اک اایتخر ےہ

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اایتخر ےہدیعنی )ےک رفز( ہبطخ ےئلیک ےنھٹیب ای ڑھکے وہےن دفونں اک 



 

 

     1574    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ ایوب، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، اب٩ جزیخ، ًلاء، ًبساہلل ب٩ سائب :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَیُّوَب  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ 

٠َِی٨ََِرٔ  َٓ  َٖ ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ ی٨َََِرٔ َٗ ٌٔیَس  ِٟ َّی ا ٥َ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ائٔٔب أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِٖ َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ يُ٘ٔی٥َ اٟشَّ

٠ُِی٥ِٔ٘  َٓ  ٠ُِٟٔدِلَبةٔ 

 نب ومیس، انب رججی، اطعء، دبعاہلل نب اسبئ رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیع دمحم نب ییحی نب اویب، لضف

 یک امنز زپیھ افر اراشد رفناای وج اجان اچےہ اجےئ افر وج ہبطخ اننس اچےہ فہ اھٹیب رےہ۔

 دمحم نب ییحی نب اویب، لضف نب ومیس، انب رججی، اطعء، دبعاہلل نب اسبئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےبطخ ےک ےیل رتہبنی ابلس زبی نت رکان

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ےبطخ ےک ےیل رتہبنی ابلس زبی نت رکان

     1575    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ًبساٟزح٩٤، ًِیساہلل ب٩ ایاز، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابور٣َہ :  راوی

٩ًَِ أَ   ٕ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ إٔیَاز ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ا٢َ َرأَیُِت أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َة  ََ ٩ًَِ أَبٔی ر٣ِٔ بٔیهٔ 

ا٪ٔ  ٠ًََِیهٔ بُزَِزأ٪ أَِخرَضَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیِدُلُب َو َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ہبطخ دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، دیبع اہلل نب ااید، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہثم رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک



 

 

 ہیلع فآہل فملس دف زبس اچدرںی افڑےھ وہےئ ےھت۔اراشد رفناےت وہےئ داھکی۔ آپ یلص اہلل 

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، دیبعاہلل نب ااید، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افٹن رپ ھٹیب رک ہبطخ دانی

  ااحدثی یک اتکبدیعنی ےس ہقلعتم :   ابب

 افٹن رپ ھٹیب رک ہبطخ دانی

     1576    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابوزائسة، اس٤اًی١ ب٩ ابوخاٟس، اخیہ، ابوکاہ١ ح٤سی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَبٔی کَاه١ٕٔ  أَِخبََر٧َا َي ٩ًَِ أَخٔیهٔ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس  ا٢َ أَِخبََرنٔی إِٔس٤َ َٗ اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة 

 ٔ یٌّ آخْٔذ بٔدَٔلا٦ ِٔ ٕة َوَحَب َٗ ًَلَی ٧َا ٥َ َیِدُلُب  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ةٔ  اِْلَِح٤َٔسیِّ  َٗ  ا٨َّٟا

ی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل وقعیب نب اربامیہ

مش
ھ

، انب اوبزادئة، اامسلیع نب اوباخدل، ا،ہی، اوباکلہ 

 ہیلع فآہل فملس وک افٹن رپ وسار وہ رک ہبطخ اراشد رفناےت وہےئ داھکی افر اکی یشبح افٹن یک لیکن اھتےم وہےئ اھت۔

ی ریض اہلل ہنع وقعیب نب اربامیہ، انب اوبزادئة، :  رافی

مش
ھ

 اامسلیع نب اوباخدل، ا،ہی، اوباکلہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑھکے وہ رک ہبطخ دانی

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب



 

 

 ڑھکے وہ رک ہبطخ دانی

     1577    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، س٤اک :  راوی

ُِٟت َجابٔزّ  َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ ٔس٤َإک  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َّی أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ا أَکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠َِیهٔ  ًَ َٗ اہللُ  ُس  ٌُ ِ٘ ائ٤ّٔا ث٥َُّ َي َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیِدُلُب  َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ائ٤ّٔا  َٗ و٦ُ َوَس٥ََّ٠ َیِدُلُب  ُ٘ َسّة ث٥َُّ َي ٌِ 

ہیلع فآہل فملس اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، امسک رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن اجرب ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ڑھکے وہ رک ہبطخ اراشد رفناےت ےھت؟ اوہنں ےن رفناای ڑھکے وہ رک ہبطخ اراشد رفناےت رھپ ھٹیب اجےت افر رھپ ڑھکے وہ اجےت۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، امسک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ زپےتھ فتق اناؾ اک یسک صخش ےس کیٹ اگلان

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ہبطخ زپےتھ فتق اناؾ اک یسک صخش ےس کیٹ اگلان

     1578    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلاء، جابز رضی اہلل ٨ًہ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابوس٠امی٪،  :  راوی

َٔ ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ  ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٕ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َجابٔز ًََلاْئ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََلَة ٣َ ا٢َ َطهِٔسُت اٟؼَّ ا٣َٕة َٗ َٗ ٔ ٔ أََذإ٪ َوََل إ يِر َِ ُِٟدِلَبٔة َٔ ِب١َ ا َٗ ََلةٔ  َبَسأَ بٔاٟؼَّ َٓ ٥َ فٔی یَِو٦ٔ ًٔیٕس  ِیهٔ َوَس٠َّ

ه٥ُِ  َ
ًََى ا٨َّٟاَض َوَذَکَّ ٠َِیهٔ َوَو ًَ ََٓح٤َٔس اہللَ َوأَثِىَی  ًَلَی بََٔل٢ٕ  ا٦َ ٣َُتَوِّّٛئا  َٗ ََلَة  َضی اٟؼَّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ًَ ًَلَی كَا ُه٥ِ  ََّ تٔهٔ ث٥َُّ ٣َا٢َ  َوَح



 

 

 ِ ه٩َُّ َوَح٤َٔس اہلَل َوأَث َ
ًََوُه٩َّ َوَذَکَّ َوی اہللٔ َوَو ِ٘ أ٣َََزه٩َُّ بَٔت َٓ هُ بََٔل٢ْ  ٌَ ٔلَی ا٨َِّٟشأئ َو٣َ ًَتٔهٔ َو٣ََضی إ ًَلَی كَا ُه٩َّ  ََّ ٠َِیهٔ ث٥َُّ َح ًَ ىَی 

 َ٘ َٓ  ٥َ ٩َّ َحَلُب َجَه٨َّ ُٛ ثََر ِٛ إٔ٪َّ أَ َٓ  ٩َ ِٗ َؼسَّ ََ ا٢َ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ی٩ِٔ ب٥َٔ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َِٟدسَّ اُئ ا ٌَ ِٔ ٠َٔة ا٨َِّٟشأئ َس ٔٔ َِٟت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ َس ا

 ِٓ ٔذ ِ٘ كَُه٩َّ َوَخَواتٔی٤َُه٩َّ َي ََلئَٔسه٩َُّ َوأرَِقُ َٗ  ٩ًَِ ٔ ٩َ٠ِ ی٨َِز ٌَ َح َٓ ٔظيَر  ٌَ ِٟ َ٪ ا کَاَة َوَتٜرُِفِ ٩َ تُِٜثٔرَِ٪ اٟظَّ ِٗ  بٔهٔ  ٨َهُ فٔی ثَِؤب بََٔل٢ٕ یََتَؼسَّ

رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےک اسھت دیع یک امنز زپیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ ےس ےلہپ ریغب اذاؿ افر ااقتم ےک امنز ادا رفنایئ۔ بج امنز 

رغ وہےئ وت البؽ ریض اہلل ہنع رپ کیٹ اگل رک ڑھکے وہےئ افر اہلل یک دمح ف انث ایبؿ رکےن ےک دعب ولوگں وک فظع ف تحیصن یک افر ےس اف

آرخت یک اید دالیئ۔ زین ولوگں وک ااطتع یک رتبیغ دی۔ رھپ ےلچ افر وعروتں یک رطػ رشتفی ےل ےئگ۔ البؽ ریض اہلل یھب آپ 

ےک اسھت ےھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں وک یھب اہلل ےس ڈرےن اک مکح دای افر اںیہن یھب فظع  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ف تحیصن یک۔ رھپ اہلل یک دمح ف انث ایبؿ یک افر اںیہن ااطتع یک رتبیغ دالیئ۔ رھپ رفناای )اے وعروت!( دص ہ دای رکف ویکہکن منہج ےک 

ںیہ۔ اس رپ اکی ادین درہج یک اکےل اگولں فایل اخوتؿ وھبؽ ایھٹ ہک ویکں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ادنینھ یک ارثکتی وعرںیت یہ 

فآہل فملس؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اس ےیل ہک وکشہ تہب افر اخفدن یک انرکشی رکیت ںیہ۔ ہی نس رک وعروتں ےن اےنپ اہر 

  اہلل ےک ڑپکے ںیم ڈاانل رشفع رک دی افر دص ہ دے دںی۔ابایلں افر اوگنایھٹں ااتر رک البؽ ریض

 نب اوبامیلسؿ، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، دبعاکلمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رطػ وہہبطخ دےتی فتق اناؾ اک ہنم ولوگں یک

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ہبطخ دےتی فتق اناؾ اک ہنم ولوگں یک رطػ وہ

     1579    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز، زاؤز، ًیاق ب٩ ًبساہلل، ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ُٗتَِیَبُة  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  أَِخبََر٧َا  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ًَٔیأق ب٩ِٔ  ٩ًَِ َزاُوَز   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ  َػل

ِّی بٔا٨َّٟأض  ُیَؼل َٓ َّی  ٤َُِٟؼل ٔلَی ا ِْٔٔطٔ َویَِو٦َ اِْلَِؿَهی إ ِٟ ُد یَِو٦َ ا ٥َ کَاَ٪ یَِِخُ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ا٦َ اہللُ  َٗ  ٥َ ا٧َٔیةٔ َوَس٠َّ ََّ َٓإَٔذا َج٠ََص فٔی اٟ

ُه ٨٠َّٟٔ  ا َذََکَ َّ ٌِ ََ َث  ٌَ ُه َحاَجْة یُزٔیُس أَِ٪ یَِب َٟ إِٔ٪ کَا٧َِت  َٓ َب١َ ا٨َّٟاَض بَٔوِجهٔهٔ َوا٨َّٟاُض ُج٠ُوْض  ِ٘ اِسَت أض َوإَٔلَّ أ٣َََز ا٨َّٟاَض َٓ

 َ ک َٓ ُٗوا ثَََلَث ٣َزَّإت  َؼسَّ ََ ا٢َ  َٗ ٔة  َٗ َس ُٚ ا٨َِّٟشاُئ بٔاٟؼَّ ٔ ٩ِ٣َ َیَتَؼسَّ ثَر ِٛ  اَ٪ ٩ِ٣ٔ أَ

ہبیتق، دبعازعلسی، داؤد، ایعض نب دبع اہلل، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیعارطفل 

رک السؾ ریھپےت وت ولوگں یک رطػ افر دیعایحضل ےک ومعق رپ دیعاگہ اجےت افر ولوگں وک امنز زپاھےت۔ بج دفرسی رتعک ںیم ھٹیب 

ات رہچہ رک ےک ڑھکے وہاجےت۔ ولگ ےھٹیب رےتہ۔ نان ہچ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وکیئ اکؾ وہات الثم ںیہک رکشل فریغہ انجیھب وہ

نان ہچ بس ےس زایدہ  وت ولوگں ےس ایبؿ رک دےتی فرہن ولوگں وک دص ہ رکےن اک مکح اراشد رفناےت افر نیت رمہبت رفناےت دص ہ دف

 وخانیت دص ہ دای رکیت ںیھت۔

 ہبیتق، دبعازعلسی، داؤد، ایعض نب دبعاہلل، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ ہبطخ دفرسے وک انہک اخومش روہ

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دفراؿ ہبطخ دفرسے وک انہک اخومش روہ

     1580    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ  َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش َْ َس٤َ٠ََة َوا ٔ ىٔی ٣َاٟ

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ََ أَِنٔؼِت  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٔ ٠َُِٗت َٟٔؼاحٔب ا٢َ إَٔذا  َٗ



 

 

ِوَت  َِ َٟ ِس  َ٘ َٓ  َواِْل٣َٔا٦ُ َیِدُلُب 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، انب اہشب، انب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  ہک اخومش روہ افر اناؾ ہبطخ دے راہ وہ وت مت ےن اندنسپدیہ ابت  یہ۔فآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ مت ےن اےنپ اسیھت ےس اہک

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، انب اہشب، انب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےسیک زپاھ اجےئ؟ ہبطخ

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ہبطخ ےسیک زپاھ اجےئ؟

     1581    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًتبہ ب٩ ًبساہلل، اب٩ ٣بارک، سٔیا٪، جٌرفب٩ ٣ح٤س، وہ اپ٨ے واٟس سے، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٕس  رَفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٤َُِٟباَرٔک  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ِبٔس اہللٔ ًُتَِبُة ب٩ُِ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َجابٔز

و٢ُ فٔی ُخِلَِتٔهٔ یَِح٤َُس اہلَل ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل و٢ُ ٩ِ٣َ یَِهٔسهٔ اہللُ  َٗ ُ٘ ٠َِیهٔ ب٤َٔا هَُو أَه٠ُِهُ ث٥َُّ َي ًَ ىٔی  َِ َویُ

َِٟهِسٔی َهِسُی  َِٟحٔسیٔث َٛٔتاُب اہللٔ َوأَِحَش٩َ ا َٚ ا ُه إٔ٪َّ أَِػَس َٟ ََل َهازَٔی  َٓ ٠ِٔ٠هُ  ـِ ُه َو٩ِ٣َ ُي َٟ  َّ١ ـٔ ََل ٣ُ ٕس َورَشُّ اِْل٣ُُورٔ  َٓ ٣َُح٤َّ

َهاتَ ٣ُِحَسثَاتَُها َوک١ُُّ ٣ُ  َٛ ُة  ًَ ا ُت أ٧ََا َواٟشَّ َِ ٌٔ و٢ُ َُ ُ٘ ٕة فٔی ا٨َّٟارٔ ث٥َُّ َي َٟ َْٟة َوک١ُُّ َؿََل ٕة َؿََل ًَ ْة َوک١ُُّ بِٔس ًَ ئِن َوکَاَ٪ إَٔذا ِحَسثَٕة بِٔس

و٢ُ  ُ٘ َُّه ٧َٔذیزُ َجِیٕع َي أ٧َ َٛ بُُه  ـَ َُ ًَََل َػِوتُُه َواِطَتسَّ  ًََة اِح٤َزَِّت َوِج٨ََتاُه َو ا ا٢َ ٩ِ٣َ َتَزَک ٣َاَّل َذََکَ اٟشَّ َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ُٛ ا َػبََّح٥ُِٜ ٣َشَّ

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَلَیَّ َوأ٧ََا أَِولَی بٔا إٔلَیَّ أَِو  َٓ ا  ًّ ْٔلَه٠ِٔهٔ َو٩ِ٣َ َتَزَک َزی٨ِّا أَِو َؿَیا َٓ 

ناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ہبتع نب دبع اہلل، انب ابمرک، ایفسؿ، رفعجنب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رف

 اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دےتی وت اہلل یک دمح ف انث ایبؿ رکےت ےسیج ہک اس اک قح ےہ۔ رھپ رفناےت ےسیج اہلل اعتیل دہاتی دے اےس وکیئ



 

 

 یک اتکب افر بس ارماہ رکےن فاال ںیہن افر ےسج اہلل ارماہ رکے اےس دہاتی دےنی فاال وکیئ ںیہن۔ نیقی روھک بس ےس یچس اتکب اہلل

ےس رتہب رطہقی دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رطہقی ےہ۔ بس ےس ربی زیچ )دنی ںیم(  یئ زیچ دیپا رکان ےہ افر رہ  یئ زیچ دبتع ےہ 

  منہج ںیم ےل اجےئ یگ۔ رھپ رفناےت ںیم افر ایقتم اینت رقبی ںیہ ینتج ہی دف اایلگنں۔ آپ

 

یلص  رہ دبتع ارمایہ ےہ افر رہ ارماہ

اہلل ہیلع فآہل فملس بج ایقتم اک ذرک رکےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک راسخر ابمرک رسخ وہاجےت آفاز دنلب وہاجیت افر 

 ہصغ زیت وہاجات ےسیج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک رکشل وک ڈرا رےہ وہں ہک حبص ای اشؾ ےک فتق مت ولوگں وک رکشل ولٹ ےل اگ۔ وج

وھچڑ رک رمے اگ فہ اس ےک فرباء اک ےہ افر وج صخش رقض ای ےچب وھچڑ رک رمے اگ اس اک رقض افر وچبں یک رپفرش اک ںیم  صخش ناؽ

 ذہم دار وہں ویکہکن ہک ںیم املسمونں اک فیل وہں۔

 ہنعہبتع نب دبعاہلل، انب ابمرک، ایفسؿ، رفعجنب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ اک دفراؿ ہبطخ دص ہ دےنی یک  نیقل رکان

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اناؾ اک دفراؿ ہبطخ دص ہ دےنی یک  نیقل رکان

     1582    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، زاؤزب٩ ٗیص، ًیاق، ابوسٌیس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ثَىٔی ًَٔیاْق  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕص  َٗ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٌٔیٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََر٧َا  أَبٔی َس

َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ِّی َر ُیَؼل َٓ ٌٔیسٔ  ِٟ ُد َیِو٦َ ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یَِِخُ ًَ َّی اہللُ  ُٚ َػل ثََر ٩ِ٣َ َیَتَؼسَّ ِٛ َیُٜوُ٪ أَ َٓ ٔة  َٗ َس َیأ٣ُِزُ بٔاٟؼَّ َٓ َیِدُلُب 

 ٍَ ٥َ َوإَٔلَّ َرَج ا َتک٠ََّ َّ ٌِ ََ َث  ٌَ َُٟه َحاَجْة أَِو أََراَز أَِ٪ یَِب إِٔ٪ کَا٧َِت  َٓ  ا٨َِّٟشاُئ 

ے وت دف رمعفنب یلع، ییحی، داؤدنب سیق، ایعض، اوبدیعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

 

کلن

 

ت
ہلل ہیلع فآہل فملس دیع ےک دؿ 

رتعک امنز ادا رفناےن ےک دعب ہبطخ دےتی وہےئ ولوگں وک دص ہ رکےن اک مکح دےتی۔ وخانیت بس ےس زایدہ دص ہ ایک رکںیت۔ زین 



 

 

 ےت۔ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وکیئ اکؾ وہات ای وکیئ رکشل انجیھب وہات وت ایبؿ رک دےتی فرہن فاسپ آاج

 رمعفنب یلع، ییحی، داؤدنب سیق، ایعض، اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اناؾ اک دفراؿ ہبطخ دص ہ دےنی یک  نیقل رکان

     1583    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، یزیس، اب٩ ہارو٪، ح٤یس، حش٩، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا َیزٔی ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ةٔ أَِخبََر٧َا  َِٟبَِرَ ًَبَّإض َخَلَب بٔا َِٟحَش٩ٔ أَ٪َّ اب٩َِ  ٩ًَِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ح٤َُِیْس  َٗ ُس َوهَُو اب٩ُِ َهاُروَ٪ 

 َ٤ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ َهاه٨َُا ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ا َ٘ َٓ ٕف  ٌِ ََ ٔلَی  ُه٥ِ إ ـُ ٌِ ََ ١َ ا٨َّٟاُض ی٨َُِوزُ  ٌَ َح َٓ ا٢َ أَزُّوا َزکَاَة َػِو٥ُِٜ٣ٔ  َ٘ ٔلَی َٓ ُٗو٣ُوا إ إِٔخَوا٥ُِٜٔ٧ ٔسی٨َٔة 

ِْٔٔطٔ  ِٟ َة ا َٗ َق َػَس ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ َّی اہللُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َُّه٥ِ ََل َي إ٧ٔ َٓ ٤ُِّ٠وه٥ُِ  ٌَ ِبسٔ َٓ ٌَ ِٟ ُِْٟحِّ َوا ٔ َوا َٜبٔير ٔ َواِل ِٔير ًَلَی اٟؼَّ

ا ٩ِ٣ٔ  ًّ ٕ أَِو َػا َٕ ٩ِ٣ٔ بُزٓ َٕ َػا ََکٔ َواِْل٧ََُِی نِٔؼ ٕ  َواٟذَّ ٌٔير ٕ أَِو َط  َت٤ِز

یلع نب رجح، سیدی، انب اہرفؿ، دیمح، نسح، دبعاہلل انب ابعس، ےن اکی رمہبت رصبہ ںیم ہبطخ دےتی وہےئ رفناای اےنپ رفزفں یک زوکة 

 دای رکف۔ ہی نس رک ولگ اکی دفرسے یک رطػ دےنھکی ےگل۔ اوہنں ےن رفناای اہیں الہ دمہنی ںیم ےس وکؿ وکؿ ںیہ؟ اوھٹ افر اےنپ

اھبویئں وک اتبؤ۔ ہی ولگ ںیہن اجےتن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دص ہ رطف رہ وھچےٹ ڑبے آزاد ف الغؾ افر رمد ف 

 وعرت رپ رفض ایک ےہ۔ اس یک دقمار فصن اصع وہیگں ای اکی اصع وجھکر ای اکی اصع )رقتةی نیت ولک( وج یک ےہ۔

 فؿ، دیمح، نسح، دبعاہلل انب ابعسیلع نب رجح، سیدی، انب اہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اناؾ اک دفراؿ ہبطخ دص ہ دےنی یک  نیقل رکان

     1584    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابواَلحوؾ، ٨٣ؼور، طٌيی، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َخَل٨ََِا َر  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥َ یَِو٦َ ا ِب١َ َوَس٠َّ َٗ  ََ ََ َو٩ِ٣َ َنَش ُش ِس أََػاَب ا٨ُّٟ َ٘ َٓ ٨ََٜا  ََ نُُش َّی َػََلَت٨َا َوَنَش ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َٗ ٔ ث٥َُّ  ََلة َس اٟؼَّ ٌِ ََ ٔ ٨َِّْٟحٔ  ََلة  اٟؼَّ

 َ ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ِس َنَشُِٜت  َ٘ َٟ ا٢َ أَبُو بُزَِزَة ب٩ُِ ٧َٔیإر یَا َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ  َ٘ َٓ َِٟح٥ٕ  ََ َطاةُ  ت٠ِٔ َِٟیِو٦َ یَِو٦ُ َٓ ُِٓت أَ٪َّ ا ٔ َْعَ ََلة ٔلَی اٟؼَّ َد إ َِخُ

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ُِت أَهِلٔی َؤجيَرانٔی  ٌَ ِ أَک٠َُِت َوأَك َٓ ح٠َُِّت  ٌَ َت َٓ ٕب  إٔ٪َّ أَک١ِٕ َورُشِ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟح٥ٕ  ََ َطاةُ  ٥َ ت٠ِٔ َّ٠

 َ ًَّة َخيِْر ٩ِ٣ٔ َطات َسَک ٨ًِٔٔسی َجَذ ٌِ ََ ٩ًَِ أََحٕس  ٩َِٟ تُِحزَٔی  ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ ًَىِّی  َه١ِ تُِحزٔی  َٓ َِٟح٥ٕ   ِی 

 ہبیتق، اوباالوحص، وصنمر، یبعش، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز دیع ایحضل ےک

دعب ہبطخ ںیم رفناای وج صخش امہری اس امنز یک رطح زپےھ اگ افر رقابین رکے اگ )رصػ( ایس یک )امنز ف( رقابین وہیگ۔ سج ےن امنز 

ین یک فہ رصػ وگتش ےہ۔ اوبربدہ ریض اہلل ہنع ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! فاہلل! ںیم وت امنز ےس لبق رقابین ےس لبق رقاب

تش رک اکچ۔ ںیم ہی اھکےن اک دؿ اھجمس ذہلا وخد یھب اھکای اسمہویئں وک یھب الھکای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فہ وت رصػ وگ

ےن اہک ریمے اپس  ھ ناہ اک دہبن ےہ وج دف رکبویں ےس رتہب ےہ ایک اس ےس رقابین وہ اجےئ یگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اھت۔ اوہنں 

 فملس ےن رفناای اہں! رصػ اہمترے ےیل اہمترے دعب یسک ےک ےیل ںیہن۔

 ہبیتق، اوباالوحص، وصنمر، یبعش، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتمطس ہبطخ دانی



 

 

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 وتمطس ہبطخ دانی

     1585    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًہ ٗتیبہ، ابواَلحوؾ، س٤اک، جابزب٩ س٤زہ رضی اہلل :  راوی

 ٍَ ِّی ٣َ ٨ُِت أَُػل ُٛ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ِؼّسا َٗ ِؼّسا َوُخِلَُِتُه  َٗ کَا٧َِت َػََلتُهُ  َٓ 

ہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپاھ رکات اھت ہبیتق، اوباالوحص، امسک، اجربنب رمس

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یھب وتمطس )درایمین( وہیت افر ہبطخ یھب۔

 ہبیتق، اوباالوحص، امسک، اجربنب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف وبطخں ےک درایمؿ انھٹیب افر وکست رکان

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دف وبطخں ےک درایمؿ انھٹیب افر وکست رکان

     1586    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، س٤اک، جابزب٩ س٤زہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ َیِدُلُب أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ائ٤ّٔا ث٥َُّ  َّی اہللُ  َٗ ََّرَک أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ِ٤َ َخب َٓ ی  َدَلَب ُخِلَبّة أَُِخَ َٓ ا٦َ  َٗ ٥ُ ٓٔیَها ث٥َُّ  َسّة ََل یََتک٠ََّ ٌِ َٗ ُس  ٌُ ِ٘ ٥َ َخَلَب َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  



 

 

هُ  ِٗ َؼسِّ َُ ََل  َٓ أًّسا  َٗ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع ہبیتق، اوبوعاہن، امسک، اجربنب رمسہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل

فآہل فملس ےن ہبطخ دای ےلہپ ڑھکے وہ رک ہبطخ دای۔ رھپ ھٹیب ےئگ افر اخومش رےہ۔ رھپ ڑھکے وہےئ افر دفرسا ہبطخ دای۔ ذہلا ارگ وکیئ 

  وت اس وک چس تم اھجمس رکف۔ںیہمت اتبےئ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھٹیب رک ہبطخ اراشد رفناای

 ہبیتق، اوبوعاہن، امسک، اجربنب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ دفؾ ںیم التفت رقآؿ ف ذرک ایہل رکان

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دفؾ ںیم التفت رقآؿ ف ذرک ایہل رکان ہبطخ

     1587    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ َظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، س٤اک، جابزب٩ س٤زہ رضی اہلل ٨ًہ ٣ح٤س :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس

 َ أُ آَیإت َویَِذَُکُ اہللَ َوکَا٧ و٦ُ َوَيِِقَ ُ٘ ائ٤ّٔا ث٥َُّ َیِح٠ُٔص ث٥َُّ َي َٗ ٥َ َیِدُلُب  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِؼّساَػل َٗ ِؼّسا َوَػََلتُُه  َٗ  ِت ُخِلَُِتهُ 

ر، دبعارلنمح، ایفسؿ، امسک، اجربنب رمسہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ ڑھکے وہ دمحم نب اشب

رک ہبطخ دےتی رھپ  ےتھٹی افر رھپ ڑھکے وہےت افر رقآؿ رکمی یک آایت التفت رکےت افر اہلل اعتیل اک ذرک رفناےت۔ زین آپ یلص اہلل 

 ز افر ہبطخ دفونں زیچںی ادتعاؽ رپ وہںیت ںیھت۔ہیلع فآہل فملس یک امن

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، امسک، اجربنب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ااتتخؾ ہبطخ ےس لبق اناؾ اک ےچین آان

 ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکبدیعنی  :   ابب

 ااتتخؾ ہبطخ ےس لبق اناؾ اک ےچین آان

     1588    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ابوت٤ی٠ة، حشين ب٩ واٗس، اب٩ بزیسة، ابو٣وسی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ا٢َ بَِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا َي َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبُو ت٤َُِی٠ََة  َحسَّ

 َ٠ًَ ََل٦  ٠ًََِیه٤َٔا اٟشَّ ُِٟحَشيُِن  َِٟحَش٩ُ َوا َب١َ ا ِٗ ٔ َیِدُلُب إٔذِ أَ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ٔیَؼأ٪ أَِح٤ََزأ٪ َی٤ِٔظَیأ٪ ِیه٤َٔا َػل َٗ

٥ِ ٓٔت٨َِْة َرأَیُِت هََذی٩ِٔ  ُٛ ٤ََّا أ٣ََِواُل٥ُِٜ َوأَِوََلزُ َٚ اہللُ إ٧ٔ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ ٨َز٢ََ َوَح٠َ٤َُه٤َا  َٓ ثَُرأ٪  ٌِ ٤ٔیَؼِیه٤َٔا  َوَي َٗ ثَُرأ٪ فٔی  ٌِ َی٤ِٔظَیأ٪ َوَي

َح٠ِ٤َُتُه٤َا َٓ ُِٟت  َّی ٧َزَ ٥ِ٠َ أَِػبٔرِ َحً َٓ 

، نیسح نب فادق، انب ربدیة، اوبومیس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی دہعف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وقعی

 

ی لة
م

 

ی
ب نب اربامیہ، اوب

فملس ربنم رپ ہبطخ اراشد رفنا رےہ ےھت ہک نسح ف نیسح آےئگ دفونں ےن رسخ رکےت نہپ رےھک ےھت افر رگےت زپےت ےلچ آرےہ 

فملس ربنم ےس ےچین ارتے افر اؿ دفونں وک وگد ںیم ااھٹ ایل رھپ رفناای اہلل اعتیل چس رفناےت ںیہ ہک اہمترے ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ناؽ افر افالدںی ہنتف ںیہ۔ ںیم ےن اںیہن رگےت زپےت وہےئ آےت وہےئ داھکی وت ربص ہن رک اکس۔ اہیں کت ہک ربنم ےس ارت رک اںیہن 

 )وگد ںیم( ااھٹ ایل۔

، نیسح نب فادق، انب ربدیة، اوبومیس ریض اہلل ہنعوقعیب نب :  رافی

 

ی لة
م

 

ی
  اربامیہ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ ےک دعب وخانیت وک تحیصن افر دصےق یک رتبیغ



 

 

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 وخانیت وک تحیصن افر دصےق یک رتبیغہبطخ ےک دعب 

     1589    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًباض، ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ُت اب٩َِ أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَابٕٔص  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ُس

َِٟوََل  ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وَد ٣َ ُِِٟخُ َٟهُ َرُج١ْ َطهِٔسَت ا ا٢َ  َٗ ٣َکَانٔی ٨ِ٣ٔهُ ٣َا َطهِٔستُُه ًَبَّإض 

 ٔ زٔه َِ ىٔی ٩ِ٣ٔ ٔػ ٌِ َ  َي
ًََوُه٩َّ َوَذَکَّ َو َٓ َّی ث٥َُّ َخَلَب ث٥َُّ أَتَی ا٨َِّٟشاَئ  ََٓؼل ٠ِٔت  ٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ َٔير َٛ َّٟٔذی ٨ًَِٔس َزارٔ  ٥َ٠َ ا ٌَ ِٟ ه٩َُّ َوأ٣َََزه٩َُّ أَتَی ا

ٔلَی َح٠ََ٘ٔها ت٠ُِقٔی فٔی ثَِؤب بََٔل٢ٕ  ٤َِٟزِأَةُ تُِهؤی بَٔیٔسَها إ ٠َِت ا ٌَ َح َٓ  ٩َ ِٗ  أَِ٪ َیَتَؼسَّ

فنب یلع، ییحی، ایفسؿ، دبعارلنمح نب ابعس، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یسک صخش ےن اؿ ےس درایتف ایک رمع

ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )امنز دیع ےک ےئل( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن ےھت؟ رفناای اہں! ارگ ریما آپ 

فملس ےک زندکی وکیئ اقمؾ وہات وت ںیم ںیہن اجاتکس اھت۔ )ویکہکن ںیم اس فتق تہب وھچاٹ اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ریثک نب تلص ےک اکمؿ ےک اپس وموجد اس اشنؿ ےک رقبی آےئ۔ )ااشرے ےس اتبای ای اھجمسای( امنز ادا یک رھپ ہبطخ اراشد 

اںیہن فظع ف تحیصن یک افر آرخت یک اید دالیئ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن دص ہ  رفناای رھپ وخانیت ےک اپس ےئگ افر

 رکےن اک مکح رفناای وت وخانیت اانپ اہھت ےلگ یک رطػ ےل اجںیت )افر زویر ااتر رک( البؽ ریض اہلل ہنع ےک ڑپکے ںیم ڈایتل اجںیت۔

 ابعس، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع رمعفنب یلع، ییحی، ایفسؿ، دبعارلنمح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز دیع ےس لبق ای دعب امنز زپانھ

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب



 

 

 امنز دیع ےس لبق ای دعب امنز زپانھ

     1590    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ سٌیس، اَلطخ، اب٩ ازریص، طٌبہ، ًسی، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِْلََطخُّ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ًَٔسٓیٕ 

ِب٠َهَ  َٗ ٥َِٟ ُيَؼ١ِّ  َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ٌٔیٔس  ِٟ َد یَِو٦َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ َّی اہللُ  َسَهاًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ََ  ا َوََل 

ہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دبع اہلل نب دیعس، االجش، انب ادرسی، ہبعش، دعی، دیعس نب ریبج، دبعا

 ہیلع فآہل فملس دیع ےک دؿ ےلکن وت رصػ دف رتعک ادا رفناںیئ۔ ہن اؿ ےس نالبق ھچک زپاھ افر ہن دعب ںیم۔

 دبعاہلل نب دیعس، االجش، انب ادرسی، ہبعش، دعی، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ اک رقابین رکان دعتاد رقابین

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اناؾ اک رقابین رکان دعتاد رقابین

     1591    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، حات٥ ب٩ ورزا٪، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ َوِرَزاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ  َٕ ٔ  أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ

ََٓذبََحُه٤َا َخَل٨ََِا َرُسو٢ُ  ِبَظئِن أ٠َ٣ََِحئِن  َٛ ٔلَی  أَ إ َٔ َٜ ِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ أَِؿّهی َوا٧ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اامسلیع نب دوعسد، احمت نب فرداؿ، اویب، دمحم نب ریسنی، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک دیعایحضل ےک ومعق رپ روسؽ 



 

 

 فملس ےن ہبطخ اراشد رفناای افر دف دوبنں ےک رقبی ےئگ وج دیفس افر اکےل ےھت۔ رھپ اںیہن ذحب ایک۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 اامسلیع نب دوعسد، احمت نب فرداؿ، اویب، دمحم نب ریسنی، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 اناؾ اک رقابین رکان دعتاد رقابین

     1592    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب، ٟیث، َٛيرب٩ َفٗس، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕس  َٗ ٔ ب٩ِٔ ََفِ َٔير َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ٣َُح٤َّ  

 ُ٤ِٟ ٥َ کَاَ٪ یَِذبَُح أَِو َی٨َِْحُ بٔا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّیأَِخبََرُه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  َؼل

دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش، ثیل، ریثکنب رفدق، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس رقابین دیعاگہ ںیم ایک رکےت ےھت۔

 ریض اہلل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش، ثیل، ریثکنب رفدق، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ دیع وہ وت ایک رکے؟

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ہعمج ےک دؿ دیع وہ وت ایک رکے؟



 

 

     1593    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ترش، حِیب ب٩ سا٥ٟ، ن٤ٌا٪ ب٩ َظير :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٠ُُِٗت  ٨ِ٤َُِٟترٔشٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ  ٥ِ ٌَ ٢َ َن

 ٌٔ ِٟ ٔة َوا ٌَ ُِٟح٤ُ ُ فٔی ا أ ٥َ َيِِقَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ ََٔظير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ًِلَی ٩ًَِ ا٨ُّٟ َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ یٔس ََٔشبِّ

ٌٔیُس فٔی یَِو٦ٕ رَقَ  ِٟ ُة َوا ٌَ ِٟح٤ُُ ٍَ ا أطَیةٔ َوإَٔذا اِجَت٤َ َِ ِٟ  أَ بٔه٤َٔاَوَه١ِ أََتاَک َحٔسیُث ا

، رجری، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، بیبح نب اسمل، امعنؿ نب ریشب رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج

 

 دمحم نب دقامة

ں یک افر دیعنی ےک دؿ ںیم وسرہ ایلع افر وسرہ اغہیش زپاھ رکےت ےھت۔ ارگ ہعمج افر دیع یھبک اکی یہ دؿ وہ اجےت وت یھب اؿ یہ وسروت

 التفت رفناےت۔

، رجری، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، بیبح نب اسمل، امعنؿ نب ریشب :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ہعمج زپےنھ ای ہن زپےنھ اک اایتخر ےہارگ دیع افر ہعمج اکی یہ رفز وہں وت سج صخش ےن امنز دیع زپیھ وہ اےس

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ارگ دیع افر ہعمج اکی یہ رفز وہں وت سج صخش ےن امنز دیع زپیھ وہ اےس ہعمج زپےنھ ای ہن زپےنھ اک اایتخر ےہ

     1594    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًلی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ارسائی١، ٤ًَا٪ ب٩ ٣ِيرة، ایاض ب٩ ابور٠٣ة، ٣ٌاویہ ب٩ سٔیا٪ ےن  ٤ًزوب٩ :  راوی

 زیسب٩ ار٥ٗ

 َ٤ َِ ًُ ٩ًَِ ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِهٔسٓیٕ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ إٔیَأض أَِخبََر٧َا   ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ب٩ِٔ  اَ٪ ب٩ِٔ ا

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ أََطهِٔسَت ٣َ َٗ اؤَیَة َسأ٢ََ َزیَِس ب٩َِ أَِر ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٥ِ  أَبٔی َر٠َ٣َِة  ٌَ ا٢َ َن َٗ َوَس٥ََّ٠ ًٔیَسی٩ِٔ 



 

 

ةٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ َؽ فٔی ا ٢ٔ ا٨ََّٟهارٔ ث٥َُّ َرخَّ ٌٔیَس ٩ِ٣ٔ أَوَّ ِٟ َّی ا  َػل

، اعمفہی نب ایفسؿ ےن زدینب ارمق ےس وپاھچ ہک ایک  رمعفنب یلع، دبعارلنمح

 

نب دہمی، ارسالیئ، امثعؿ نب ریغمة، اایس نب اوبرملة

آپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دیعنی ےک ومعق رپ وموجد ےھت؟ رفناای اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حبص یک 

  ااجزت یھت ہک ارگ )وکیئ صخش( اچےہ وت آےئ افر یج ہن اچےہ وت ہن آےئ۔دیع یک امنز زپاھیئ یھت رھپ ہعمج ےک ےیل

، اعمفہی نب ایفسؿ ےن زدینب ارمق :  رافی

 

 رمعفنب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، ارسالیئ، امثعؿ نب ریغمة، اایس نب اوبرملة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ارگ دیع افر ہعمج اکی یہ رفز وہں وت سج صخش ےن امنز دیع زپیھ وہ اےس ہعمج زپےنھ ای ہن زپےنھ اک اایتخر ےہ

     1595    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ جٌرف، وہب ب٩ ٛیشا٪٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی، ًبساٟح٤یس  :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ِیَشاَ٪  َٛ ی َوهُِب ب٩ُِ 

 ََ َّی  وَد َحً ُِِٟخُ َ ا
أََخَّ َٓ  ٔ ًَِهٔس اب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَلَی  ٍَ ًٔیَسأ٪  ٥َِٟ اِجَت٤َ َّی َو ََٓؼل ُِٟدِلَبَة ث٥َُّ ٧َز٢ََ  أَكَا٢َ ا َٓ َدَلَب  َٓ َد  الَی ا٨ََّٟهاُر ث٥َُّ ََخَ ٌَ

٨َّةَ  ا٢َ أََػاَب اٟشُّ َ٘ َٓ ًَبَّإض  ََ َٔلب٩ِٔ  ٔ َُٓذَٔکَ َذٟ َة  ٌَ ِٟح٤ُُ  ُيَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔأض َیِو٣َلٕٔذ ا

انب زریب ےک زناہن الختف ںیم دیع ہعمج ےک دؿ وہیئگ۔ وت اوہنں  دمحم نب اشبر، ییحی، دبعادیمحل نب رفعج، فبہ نب اسیکؿ ےتہک ںیہ ہک

ےن دؿ ڑچےھ کت ےنلکن ںیم اتریخ یک رھپ ےلکن افر اکی وطلی ہبطخ دےنی ےک دعب ربنم ےس ارت رک امنز ادا رفنایئ افر اس دؿ ولوگں ےن 

  وت اوہنں ےن رفناای اوہنں ےن تنس رپ لمع ایک۔ہعمج یک امنز ںیہن زپیھ۔ بج اس فہعق اک ذرک دبعاہلل انب ابعس ےک اسےنم ایک ایگ

 دمحم نب اشبر، ییحی، دبعادیمحل نب رفعج، فبہ نب اسیکؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 !دیع ےک رفز دػ اجبان

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 !دیع ےک رفز دػ اجبان

     1596    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َّی أَِخبََر٧َا  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ 

 َٓ ا٧َِتَهَزه٤َُا أَبُو بََِکٕ  َٓ ئِن  َّٓ بَأ٪ بُٔس رِضٔ ََ ٠َِیَها َو٨ًَِٔسَها َجارٔیََتأ٪  ًَ ٥َ َزَخ١َ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘

 ًِ ِو٦ٕ ًٔیّساَز َٗ إٔ٪َّ ٟٔک١ُِّ  َٓ  ُه٩َّ 

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس 

 

عی

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رفعج، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای رشتفی الےئ وت ایچبں دػ اجب ریہ ںیھت۔ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اںیہن ڈااٹن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اوبرکب اجبےن دف۔ رہ وقؾ یک اکی دیع وہیت ےہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رفعج، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناؾ ےک اسےنم انلیھکدیع ےک دؿ 

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیع ےک دؿ اناؾ ےک اسےنم انلیھک



 

 

     1597    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، ًبسة، ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل َف٣اتی :  راوی

 ٩ًَِ ُس ب٩ُِ آَز٦َ  َّی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ بُوَ٪ بَيَِن یََسِی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ وَزاُ٪ ی٠َِ َِٟت َجاَئ اٟشُّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ ٩ًَِ هَٔظا٦ ِبَسَة  ًَ

ُِٟت أ٧َُِو  ٤َا زٔ َٓ ًَأَ٘ٔهٔ   ٔٚ ِو َٓ َِٟیه٥ِٔ ٩ِ٣ٔ  ٔ ٍُ إ ٔ ٠َّ ٨َُُِٜٓت أَك انٔی  ًَ َس َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َیِو٦ٔ ًٔیٕس  ٔ اہللُ  َِٟیه ٔ ُِٓت زُ إ ًَّٟٔی اِنََرَ ٨ُِت أ٧ََا ا ُٛ َّی   ٥ِ َحً

دمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل رفنایت ںیہ ہک دیع ےک دؿ دنچ یشبح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےتلیھک 

 فملس ےک دنکےھ ےک افرپ ےس وہےئ آےئ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم یھب البای۔ نان ہچ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 اںیہن دےنھکی یگل افر لسلسم دیتھکی ریہ اہیں کت ہک بج ریما یج اچاہ بت فاہں ےس یٹہ۔

 دمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل رفنایت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع ےک دؿ دجسم ںیم انلیھک افر وخانیت اک لیھک دانھکی

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیع ےک دؿ دجسم ںیم انلیھک افر وخانیت اک لیھک دانھکی

     1598    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًاًلی ب٩ خرش٦، وٟیس، اوزاعی، زہزی، ْعوہ،  :  راوی

َوةَ  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ َِٟت َرأَیُِت َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  

 ٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِشتُرُنٔی بٔزَٔزائ ًَ َّی اہللُ  ِسَر اہللٔ َػل َٗ ُِٗسُروا  ا َٓ وَ٪ أ٧ََا أَِسأ٦َُ  ُٛ َّی أَ ٤َِِٟشحٔٔس َحً بُوَ٪ فٔی ا ٌَ َِٟحَبَظةٔ ی٠َِ ٔلَی ا هٔ َوأ٧ََا أ٧َُِوزُ إ

 ٔ ًَلَی ا٠َِّٟهو يَؼٔة  َِْٟحٔ ٩ِّ ا ٔة اٟشِّ ََ َِٟحسٔی َِٟحارٔیَٔة ا  ا



 

 

ھا  رفنایت ںیہ ہک

 

عی

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اچدر یلع نب رشخؾ، فدیل، افزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےس ریمے اسےنم رپدہ رک دای افر ںیم ویشبحں وک دجسم ںیم ےتلیھک وہےئ دیتھکی ریہ۔ اہیں کت ہک وخد یہ کھت رک ٹہ یئگ۔ مت وخد یہ 

اکیف دری ڑھکی ریہ روسؽ اہلل یلص اہلل  ادنازہ رکول ہک وجاؿ مک نس افر لیھک وکد یک وشنیق ڑلیک ینتک دری کت ڑھکی رہ یتکس ےہ۔ )ینعی

 (ہیلع فآہل فملس ےن ںیہن رفناای ہک ٹہ اج ہکلب ںیم وخد یہ اکیف دری دعب ااتک رک یٹہ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 یلع نب رشخؾ، فدیل، افزایع، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 دیع ےک دؿ دجسم ںیم انلیھک افر وخانیت اک لیھک دانھکی

     1599    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اوزاعی، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل ٬٨ًااسحٙ ب٩ ٣وسی، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠،  :  راوی

ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ َس اٟزُّهِزٔیُّ 

ا٢َ َزَخ١َ ًُ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیِزََة  ٤َُِٟشیَّٔب  َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ًَِهُ  زََجَزه٥ُِ ٤ًَُزُ َرضَٔی اہللُ  َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  بُوَ٪ فٔی ا ٌَ َِٟحَبَظُة ی٠َِ ٤َزُ َوا

٤ََّا ه٥ُِ ب٨َُو أَِرَٓٔسةَ  إ٧ٔ َٓ ًُِه٥ِ یَا ٤ًَُزُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َز  اہللُ 

ھا  رفناےت ںیہ ہک رمع دجسم ںیم دالخ وہےئ وت ااحسؼ نب ومیس، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، دیعس نب بیسم

 

عی

، اوبرہریہ ریض اہلل 

یشبح لیھک رےہ ےھت۔ اوہنں ےن اںیہن )اؿ ویشبحں وک( ڈااٹن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رمع! ںیہن  ےنلیھ 

 دف۔ ہی وت یشبح ںیہ۔

ھا اقحس نب ومیس، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہ :  رافی

 

عی

 ی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دیع ےک رفز اگےن افر دػ اجبےن یک ااجزت اک ایبؿ

 دیعنی ےس ہقلعتم ااحدثی یک اتکب :   ابب

 ایبؿدیع ےک رفز اگےن افر دػ اجبےن یک ااجزت اک 

     1600    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ حٔؽ ب٩ ًبساہلل، ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، ٣اَٟ ب٩ ا٧ص، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح َٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ثَىٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ كَِه٤َاَ٪  َحسَّ

٠َِیَها َو٨ًَِٔسهَا َجارٔ  ًَ َٙ َزَخ١َ  ی سِّ ثَِتهُ أَ٪َّ أَبَا بََِکٕ اٟؼِّ ًَائَٔظَة َحسَّ ثَُه أَ٪َّ  َُّه َحسَّ َوَة أ٧َ ِّٖ ٩ًَِ ُْعِ بَأ٪ بٔاٟسُّ رِضٔ ََ یََتأ٪ 

٨َِّیأ٪ َوَر  َِ َُ ٩ًَِ َو  َٕ ََٜظ َٓ ی ٣َُتَشٓخٕ ثَِوبَُه  ا٢َ ٣َزَّّة أَُِخَ َٗ ِوبٔهٔ َو ََ ٔ ی ب ٥َ ٣َُشطا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َوِجهٔهٔ 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ََّها أَیَّا٦ُ ًٔیٕس َوه٩َُّ أَیَّا٦ُ ٣ٔىّی َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًُِه٤َا یَا أَبَا بََِکٕ إ٧ٔ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َز ٥َ یَِو٣َلٕٔذ بٔا  هٔ َوَس٠َّ

ھا  رفنایت ںیہ ہک رضحت اوبرکب 

 

عی

ادمحنب ب ص نب دبع اہلل، اربامیہ نب امہطؿ، ناکل نب اسن، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ہیلع فآہل فملس اینپ  ریض اہلل ہنع اؿ ےک اپس آےئ وت اؿ ےک اپس دف ڑلایکں دػ اجبےت وہےئ اگ ریہ ںیھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل

اچدر ےٹیپل وہےئ ےھت۔ )اوبرکب دصقی ریض اہلل ےن اںیہن ڈااٹن( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ہنم ےس اچدر اٹہیئ افر رفناای 

 ایقؾ ذپری اوبرکب اںیہن اگےن دف ویکہکن ہی دیع ےک دؿ ںیہ۔ فہ ینم ےک اایؾ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ یہ ںیم

 ےھت۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ادمحنب ب ص نب دبعاہلل، اربامیہ نب امہطؿ، ناکل نب اسن، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی : ابب



 

 

 ادا رکےن یک رتبیغ افر اس یک تلیضف اک ایبؿرھگفں ںیم 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رھگفں ںیم ادا رکےن یک رتبیغ افر اس یک تلیضف اک ایبؿ

     1601    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ اس٤اء، وٟیس ب٩ ابوہظا٦، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز  ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء، جویزیة :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ سٔ ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ َِٟؤٟیٔس  أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ ا ُجَویِزٔیَُة ب٩ُِ أَِس٤َاَئ 

 ٩ًَِ  ٕ ٥َ َػ٠ُّوا فٔی بُیُوت٥ُِٜٔ ب٩ِٔ أَبٔی هَٔظا٦ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ دُٔذوَها ٧َآ  َوََل َتتَّ

 ُٗبُوّرا

 نب اامسء، فدیل نب اوباشہؾ، انعف، دبعاہلل نب رمع 

 

ة
ی 
ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ ابعس نب دبعامیظعل، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء، وجری

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اےنپ رھگفں ںیم امنز )لفن امنز( زپاھ رکف افر اںیہن ربقںی تم انب ڈاول۔ )ینعی ےسیج 

 ( اعدت انب ولربقاتسؿ ںیم امنز زپانھ ونممع ےہ اےسی یہ رھگفں ںیم ونالف زپےنھ ےس ابز ہن روہ ہک دجسم یہ ںیم زپےنھ یک ہتخپ

 نب اامسء، فدیل نب اوباشہؾ، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة
ی 
 ابعس نب دبعامیظعل، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء، وجری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتبیغ افر اس یک تلیضف اک ایبؿرھگفں ںیم ونالف ادا رکےن یک 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رھگفں ںیم ونالف ادا رکےن یک رتبیغ افر اس یک تلیضف اک ایبؿ



 

 

     1602    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ََّسب٩ سٌیس، زیسب٩ ثابت رضی اہلل ٨ًہ اح٤سب٩ س٠امی٪، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، وہیب، ٣وسٰی ب٩ ً٘بة، ابونرض، :  راوی

ُت ٣ُوَسی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا ُوَهِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ُت أَبَا  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبَة  ِ٘ ب٩َِ ًُ

٩ًَِ َزیِٔس بِ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ ََُِّسٔ ب٩ِٔ َس ُث  ٕ ا٨َّٟرِضٔ یَُحسِّ ٤َِِٟشحٔٔس ٩ِ٣ٔ َحٔؼير ٥َ اتََّدَذ حُِحَزّة فٔی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ٔ ثَابٕٔت أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ُسوا َ٘ َٓ َِٟیهٔ ا٨َّٟاُض ث٥َُّ  ٔ ٍَ إ َّی اِجَت٤َ َیالَٔی َحً َٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٓٔیَها  ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ََٓؼل ِی٠َّة  َٟ ١َ َػِوَتهُ  ٌَ َح َٓ َّهُ ٧َائ٥ْٔ  َو٨ُّوا أ٧َ

َّی َخٔظیُت أَِ٪ یُ  ٥ٌُِٜٔ َحً َّٟٔذی َرأَیُِت ٩ِ٣ٔ ُػ٨ِ ا٢َ ٣َا َزا٢َ ب٥ُِٜٔ ا َ٘ َٓ َِٟیه٥ِٔ  ٔ َد إ ُه٥ِ یَت٨ََِح٨َُح َٟٔیِِخُ ـُ ٌِ تَٔب ََ ُٛ ِو  َٟ ٠ًََِی٥ُِٜ َو َِٜتَب 

وا أَیَُّها ا٨َّٟاُض فٔی بُیُ  ََٓؼ٠ُّ ٤ُُِٗت٥ِ بٔهٔ  ٠َِی٥ُِٜ ٣َا  ٤َُِِٟٜتوبَةَ ًَ ََلَة ا ٤َِٟزِٔئ فٔی بَِیتٔهٔ إَٔلَّ اٟؼَّ ١َ َػََلةٔ ا ـَ ِٓ إٔ٪َّ أَ َٓ  وت٥ُِٜٔ 

، اوبرضن، رسبنب دیعس، زدینب باتب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 

ی ة
ادمحنب امیلسؿ، افعؿ نب ملسم، فبیہ، ومٰیس نب عم

رجحہ واای افر اس ںیم یئک رات کت امنز زپےتھ رےہ اہیں کت ہک ولگ آپ یلص یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ںیم اٹچیئ اک اکی 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز ںیم رشکی وہےن ےگل۔ اکی رات احصہب رکاؾ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ںیہن 

 ولوگں ےن اھک انس رشفع رک دای اتہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ینس وت ےھجمس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس رےہ ںیہ۔ اس رپ دنچ

فملس ابرہ رشتفی الںیئ۔ )اس رپ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم ےن لسلسم مت ولوگں وک اس رطح رکہت وہےئ 

 رک دی اجےئ افر ارگ رفض رک دی اجیت وت مت ولگ )اھکےتسن( وہےئ انس وت ےھجم ادنہشی القح وہایگ ہک ںیہک مت ولوگں رپ ہی امنز رفض یہ ہن

ادا ہن رکےتکس۔ اے ولوگ! اےنپ رھگفں ںیم امنزںی ادا ایک رکف۔ ویکہکن رفض امنز ےک العفہ )اہلل اعتیل ےک زندکی( الضف رتنی امنز فہ 

 ےہ وج رھگ ںیم زپی اجےئ اہتبل رفض امنز دجسم یہ ںیم زپانھ الضف ےہ۔

، اوبرضن، رسبنب دیعس، زدینب باتب ریض اہلل ہنعادمحنب امیلسؿ :  رافی

 

ی ة
 ، افعؿ نب ملسم، فبیہ، ومٰیس نب عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رھگفں ںیم ادا رکےن یک رتبیغ افر اس یک تلیضف اک ایبؿ

 ااحدثیرات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم  :   ابب



 

 

 رھگفں ںیم ادا رکےن یک رتبیغ افر اس یک تلیضف اک ایبؿ

     1603    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ َظار، ابزاہی٥ ب٩ ابووزیز، ٣ح٤س ب٩ ٣وسی، ْٓطی، سٌس ب٩ اسحاٚ ب٩ ٌٛب ب٩ ًحزة، ٌٛب ب٩ ًحزة  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  یُّ  ِْٔٔطٔ ِٟ ُس ب٩ُِ ٣ُوَسی ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ َِٟوزٔیز ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ أَبٔی ا َٗ إر  ََظَّ َٙ ُس ب٩ُِ  ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٌِ  َس

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ  ٔ ه ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة  ٌِ َٛ ًَبِسٔ ب٩ِٔ  زٔٔب فٔی ٣َِشحٔسٔ بَىٔی  ِِ ٤َِٟ َس٥ََّ٠ َػََلَة ا

٠َِی٥ُِٜ بَٔهذٔ  ًَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٠ُوَ٪  َّٔ ا٦َ ٧َاْض یَت٨ََ َٗ َّی  ا َػل َّ٤٠َ َٓ ُِِٟیُؤت اِْلَِطَه١ٔ  ََلةٔ فٔی ا ٔ اٟؼَّ  ه

رطفی، دعس نب ااحسؼ نب بعک نب ةزجة، بعک نب ةزجة ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک دمحم نب اشبر، اربامیہ نب اوبفزری، دمحم نب ومیس، 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت رغمب یک امنز و دبعاالک ل یک دجسم ںیم زپیھ۔ بج امنز ےس افرغ وہےئ ولگ 
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ا٢َ  َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  َٟقَٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َُّه  ٕ أ٧َ ٔس ب٩ِٔ هَٔظا٦ ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزَراَرَة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس َحسَّ

 َّ ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥ٔ٠ًَِ أَه١ِٔ اِْلَِرٔق بَٔوِتز َ ََ بٔأ ئُ ا٢َ أَََل أ٧َُبِّ َ٘ َٓ  ٔ َوِتز ِٟ ٩ًَِ ا ُه  َٟ َ َشأ َٓ ًَبَّإض  ٠َیِ اب٩َِ  ًَ ا٢َ ی اہللُ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٥َ هٔ َوَس٠َّ

 َٓ ٠ََح  ِٓ َ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ أ ًَلَی َح أََتِیُت  َٓ  ََ ٠َِی ًَ َها  أَِخبٔرِنٔی بَٔززِّ َٓ ٔلَیَّ  ٍِ إ َش٠َِها ث٥َُّ اِرٔج َٓ ا٢َ ٣َا أ٧ََا ًَائَٔظُة ائِتَٔها  َ٘ َٓ ِیَها  َٟ ٔ ُتهُ إ ِ٘ اِسَت٠َِح

و٢َ فٔی َهاتَ  ُ٘ ََ ِّی ٧ََهِیُتَها أَِ٪  ٔن ارٔبَٔها إ َ٘ ٠َِیَها َٔ ًَ ََٓسَخ١َ  َحاَئ ٣َعٔی  َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َش٤ُِت  ِٗ َ أ َٓ ا  یا ـٔ أَبَِت ٓٔیَها إَٔلَّ ٣ُ َٓ َتئِن َطِیّئا  ٌَ ی ئِن اٟظِّ

 َ٠ًَ تََرح٤ََِّت  َٓ  ٕ ًَا٣ٔز ٠ُُِٗت اب٩ُِ  َِٟت ٩ِ٣َ هَٔظا٦ْ  ا َٗ  ٕ ُس ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌِ ٠ُُِٗت َس  ََ ٌَ ٜٔی٥ٕ ٩ِ٣َ َهَذا ٣َ َِٟت َٟٔح ا َ٘ َٓ ٔ َِٟت ن ا َٗ ٥َ ِیهٔ َو ٌِ

٠ًََِیهٔ َوَس  َّی اہللُ  ٙٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ ُخ٠ُ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َِبٔلٔیىٔی  ا٢َ یَا أ٦َُّ ا َٗ ًَا٣ّٔزا  ٤َِٟزُِئ کَاَ٪  آَ٪ ا ُِِٟقِ ُ ا أ ِِقَ ََ َِٟیَص  َِٟت أَ ا َٗ  ٥ََّ٠

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  َٙ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل إٔ٪َّ ُخ٠ُ َٓ َِٟت  ا َٗ ٠ُُِٗت بَلَی  ا٢َ  َّی َٗ َبَسا لٔی َٗٔیا٦ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ُٗو٦َ  َه٤ِ٤َُت أَِ٪ أَ َٓ آُ٪  ُِِٟقِ َوَس٥ََّ٠ ا

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َٗٔیا٦ٔ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َِبٔلٔیىٔی  ا٢َ َیا أ٦َُّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ٔ  اہللُ  أُ هَٔذه ِِقَ ََ َِٟیَص  َِٟت أَ ا َٗ  ٥َ وَرَة  َوَس٠َّ اٟشُّ

 ٔ ٢ٔ هَٔذه ِٓتََرَق َٗٔیا٦َ ا٠َِّٟی١ٔ فٔی أَوَّ زَّ َوَج١َّ ا ًَ إٔ٪َّ اہلَل  َٓ َِٟت  ا َٗ ٠ُُِٗت بَلَی   ١ُ ٤ُِٟز٣َِّّ ٠َِیهٔ َیا أَیَُّها ا ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ وَرةٔ  اٟشُّ

َسا٣ُ  ِٗ َدِت أَ َٔ َّی ا٧َِت ٥َ َوأَِػَحابُُه َحِوَّل َحً زَّ َوَج١َّ َوَس٠َّ ًَ ًَرَشَ َطِهّزا ث٥َُّ أ٧َِز٢ََ اہللُ  زَّ َوَج١َّ َخات٤ََٔتَها اثِىَِی  ًَ ََ اہللُ  ُه٥ِ َوأ٣ََِش

 ُٗ َه٤ِ٤َُت أَِ٪ أَ َٓ ّة  ـَ ي َس أَِ٪ کَاَ٪ ََفٔ ٌِ ََ ا  ًّ ََٓؼاَر َٗٔیا٦ُ ا٠َِّٟی١ٔ َتَلوُّ وَرةٔ  َٕ فٔی آَٔخٔ َهٔذهٔ اٟشُّ ی ٔٔ ِد َبَسا لٔی َوتِ اٟتَّ َٓ زُ َرُسو٢ٔ اہللٔ و٦َ 

 ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َوِتز ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َِبٔلٔیىٔی  ٠ُِت یَا أ٦َُّ ا ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟهُ َػل ٌٔسُّ  ٨َّا نُ ُٛ َِٟت  ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

زَّ َوَج١َّ ٤َٟٔا َط  ًَ َُُه اہللُ  ٌَ َیِب َٓ ُه َوكَُهوَرُه  َٛ إت ََل َیِح٠ُٔص ٔسَوا ٌَ َٛ ِّی ث٤ََانَٔی َر ُ َوُيَؼل أ ُک َویََتَوؿَّ َیَتَشوَّ َٓ ِی١ٔ  ُه ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ََ ٌَ اَئ أَِ٪ َیِب

 َ٨ ٌُ ِش٠امّٔی يُِش٤ٔ ََ زَّ َوَج١َّ َویَِسًُو ث٥َُّ ُيَش٥ُِّ٠  ًَ َیِذَُکُ اہلَل  َٓ ا٨َ٣ٔٔة یَِح٠ُٔص  ََّ تَ ٓٔیه٩َّٔ إَٔلَّ ٨ًَِٔس اٟ ٌَ ِٛ ِّی َر ئِن َوهَُو َجأْٟص ا ث٥َُّ ُيَؼل

ا أََس٩َّ َرُسو٢ُ اہللٔ  َّ٤٠َ َٓ ّة یَا بُىَیَّ  ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ََ إِٔحَسی  ت٠ِٔ َٓ ّة  ٌَ ِٛ ِّی َر َس ٣َا يَُش٥ُِّ٠ ث٥َُّ ُيَؼل ٌِ ٥َ َوأََخَذ ََ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 ََ َتئِن َوهَُو َجأْٟص  ٌَ ِٛ َّی َر ٍٕ َوَػل َّی اہللُ ا٠َِّٟح٥َ أَِوَتَز ََٔشِب إت َیا بُىَیَّ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٛ ٍُ َر ََ َِٔش ت٠ِٔ َٓ َس ٣َا َس٥ََّ٠  ٌِ

ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ٧َِو٦ْ أَ  ٩ًَِ َٗٔیا٦ ٠َُه  َِ ٠َِیَها َوکَاَ٪ إَٔذا َط ًَ َّی َػََلّة أََحبَّ أَِ٪ یَُسو٦َ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َػل َّی ٩ِ٣ٔ ًَ ٍْ َػل ِو ٣ََزْق أَِو َوَج

آَ٪ اٟ ُِِٟقِ أَ ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ رَقَ ًَ َّی اہللُ  ٥ُ٠ًَِ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ّة َوََل أَ ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ َّی  ٨ََّهارٔ اث٨ًََِِی  ِی٠َّة کَا٠َ٣ّٔة َحً َٟ ا٦َ  َٗ ِی٠َٕة َوََل  َٟ ُه فٔی  ک٠َُّ

أََتِیُت ابِ  َٓ اَ٪  ـَ َباَح َوََل َػا٦َ َطِهّزا کَا٣َّٔل َُيَِر َر٣َ ٨ُِت أَِزُخ١ُ اٟؼَّ ُٛ ِو  َٟ ِّی  ٔن ِت أ٣ََا إ َٗ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ ثُِتهُ بَٔحٔسیََٔها  َحسَّ َٓ ًَبَّإض   ٩َ

ٍَ فٔی َٛٔتابٔی َوََل أَِزرٔی َٗ َذا َو َٛ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ َهّة  َٓ َظآَٔهىٔی ٣َُظا َُ َّی  ٠َِیَها َْلََتِیُتَها َحً ًَ  ٔ ٍٔ َوِتزٔه ُ فٔی ٣َِؤؿ َِٟدَلأ ٩ِ ا َّ٤٣ٔ



 

 

ََل٦ُ   ٠ًََِیهٔ اٟشَّ

دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، دیعس، اتقدہ، زرارة، دعس نب اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دبعاہلل انب ابعس ےس الماقت یک افر 

 فآہل فملس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فرت امنز ےک قلعتم درایتف ایک۔ اوہنں ےن رفناای ایک ںیم ںیہمت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

یک امنز فرت ےک قلعتم اس )صخش( اک ہتپ اتبؤں وج اس ےلسلس ںیم بس ےس زایدہ ولعمنات راتھک وہ؟ اوہنں ےن اہک یج اہں۔ اوہنں ےن 

رفناای وت رھپ رضحت اعہشئ دصہقی ےک اپس اجؤ افر اؿ ےس وپوھچ رھپ فاسپ آرک ھجم ےس یھب ایبؿ رکان ہک اوہنں ےن ایک التبای۔ رھپ ںیم 

میکح نب احلف ےک اپس ایگ افر اؿ ےس اہک ہک ریمے اسھت رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےک اپس ےیلچ۔ اوہنں ےن اہک ںیہن! ںیم 

اؿ ےک اپس ںیہن اجؤں اگ۔ ویکہکن ںیم ےن اؿ ےس اہک اھت )وشمرہ دای اھت( اؿ دف رگفوہں ےک قلعتم وکیئ ابت ہن رکںی )ینعی یلع افر 

ےن ریمی ابت وک رد رک دای اھت۔ دعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ۔ ںیم ےن اںیہن مسق دی ہک رضفر ریمے اسھت ںیلچ  اعمفہی( نکیل اوہنں

وت فہ ایتر وہےئگ۔ بج مہ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےک اپس ےچنہپ وت اوہنں ےن میکح ےس وپاھچ ہک اہمترے اسھت وکؿ ےہ؟ 

ؾ؟ ںیم ےن اہک اشہؾ نب اعرم۔ رفناےن ںیگل۔ اعرم رپ اہلل رمح رفناےئ تہب ا ےھ آدیم ںیم ےن اہک دعس نب اشہؾ۔ ےنہک ںیگل وکؿ اشہ

ےھت۔ دعس ےتہک ںیہ ںیم ےن رعض ایک اے اؾ اوملنینم ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک االخؼ ف اعدات ےک قلعتم اتبےیئ۔ 

ںیگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک االخؼ رقآؿ ےک نیع اطمقب اھت۔  رفناای مت رقآؿ زپےتھ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں۔ رفناےن

 ےھجم رھپ ںیم اےنھٹ اگل وت ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجہت یک امنز )فایل ابت( اید آیئگ۔ نان ہچ ںیم ےن رعض ایک اے اؾ اوملنینم

اتبےیئ۔ رفناےن ںیگل ایک مت ےن وسرہ زملم ںیہن زپیھ؟ ںیم ےن اہک ویکں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجہت یک امنز ےک قلعتم 

ںیہن۔ رفناےن ںیگل۔ اہلل اعتیل ےن اس آتی ےک رشفع ںیم رات وک امنز زپانھ رفض رقار دای ےہ۔ نان ہچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 اؿ ےک اپؤں ںیم فرؾ وہ ےئگ افر اہلل اعتیل ےن اس فآہل فملس افر احصہب رکاؾ اکی اسؽ کت رات وک امنز زپاھ رکےت ےھت اہیں کت ہک

یک آرخی آایت ابرہ ناہ کت رفےنک ےک دعب انزؽ رفنایئ۔ نج ںیم فیفخت اک مکح دے دای ایگ افر اس رطح رات وک امنز زپانھ رفض ےک 

ملس یک فرت یک امنز اید آیئگ۔ ںیم ےن رعض ایک اجبےئ لفن وہایگ۔ دعس ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم اےنھٹ اگل وت ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

فملس  اے اؾ اوملنینم! ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فرت یک امنز ےک قلعتم اتبےیئ۔ رفناای مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہیلع فآہل فملس دیبار وہ رک وسماک رکےت ےک فوض افر وسماک ےک ےیل اپین رھک دای رکےت ےھت بج اہلل وک وظنمر وہات وت آپ یلص اہلل

فوض رکےت افر رھپ آھٹ راعکت امنز ادا رفناےت افر اؿ آھٹ راعکت ےک درایمؿ ںیہن  ےتھٹی ہکلب آرخ ںیم آوھٹںی رتعک ےک دعب  ےتھٹی 

ر رھپ اکی رتعک زپےتھ۔ اس افر اہلل اک ذرک افر داع رکےن ےک دعب ذرا دنلب آفاز ےس السؾ ریھپ دےتی رھپ دف رتعک ھٹیب رک زپےت اف

رطح لک ایگرہ رںیتعک وہاجںیت۔ رھپ رفناےن ںیگل ےٹیب! نکیل بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع زایدہ وہیئگ افر ھچک فزؿ 



 

 

 رتعک وہاجںیت۔ ڑبھ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک است رتعک زپےنھ ےگل۔ رھپ دف رںیتعک ھٹیب رک زپےتھ افر ارطسح ہی ون

ےٹیب! رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ وکیئ امنز زپانھ رشفع رکےت وت وخاشہ ہی وہیت ہک ہشیمہ یہ اےس اباقدعیگ ےس زپےتھ 

ہک آپ یلص رںیہ افر ارگ یھبک رات وک دنین رمض ای یسک فیلکت یک فہج ےس امنز ہن زپھ ےتکس وت دؿ ںیم ابرہ رتعک زپےتھ۔ ےھجم ملع ںیہن 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک اکی رات ںیم وپرا رقآؿ رشفی زپاھ وہ ای یھبک وپری رات یک ابعدت یک وہ ای راضمؿ ےک العفہ وپرے 

ہنیہم ےک رفزے رےھک وہں۔ دعس ےتہک ںیہ رھپ ںیم دبعاہلل انب ابعس ےک اپس آای افر اںیہن ہی بس ابںیت اتبںیئ۔ وت رفناای اوہنں ےن 

ای ارگ ںیم اؿ ےک اپس اجات وہات وت ابفاشمہف ہی دحثی اتنس۔ اناؾ اسنیئ ےتہک ںیہ ہی دحثی ریمی اتکب ںیم ایس رطح ذموکر ےہ۔ چس رفنا

 ولعمؾ ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فرت ےک قلعتم یطلغ سک ےس وہیئ ےہ؟

 ؾدمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، دیعس، اتقدہ، زرارة، دعس نب اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم اامیؿ افر االخص ےک اسھت ابعدت رکےن ےک وثاب اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اسھت ابعدت رکےن ےک وثاب اک ایبؿ راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم اامیؿ افر االخص ےک

     1605    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔهٔ  سَّ َ٘ ََ ُه ٣َا  َٟ اَ٪ إٔی٤َا٧ّا َواِحتَٔشابّا ُرُٔفَ  ـَ ا٦َ َر٣َ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج ہبیتق، ناکل، انب اہشب، دیمحنب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک 

صخش راضمؿ ںیم اامیؿ ےک اسھت وصحؽ وثاب یک تین ےس ابعدت رکے اگ وت اس ےک  ےلھچ امتؾ ےیک ےئگ انگہ )اہلل زعفلج( شخب 

 دے اگ۔



 

 

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، دیمحنب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضمؿ اابملرک ںیم ابعدت رکےن ےس قلعتم

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 راضمؿ اابملرک ںیم ابعدت رکےن ےس قلعتم

     1606    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ابوبَک، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء،جویزیہ، ٣اَٟ، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤،  :  راوی

 ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ

ا٢َ َحسَّ  َٗ سٔ ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ أَبُو بََِکٕ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ  ث٨ََاأَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُجَویِزٔیَُة 

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوح٤َُِیُس ب٩ُِ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزُّهِزٔیُّ أَِخبََرنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اَ٪ إٔی٤َا٧ّا َوا ـَ ا٦َ َر٣َ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔهٔ َٗ سَّ َ٘ ََ ُه ٣َا  َٟ  ِحتَٔشابّا ُرُٔفَ 

دمحم نب اامسلیع اوبرکب، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء،وجریہی، ناکل، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، دیمحنب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس 

ب یک تین ےس ابعدت رکے اگ وت اس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفناای وج صخش راضمؿ ںیم اامیؿ ےک اسھت وصحؽ وثا

 ےک  ےلھچ امتؾ ےیک ےئگ انگہ )اہلل زعفلج( شخب دے اگ۔

 دمحم نب اامسلیع اوبرکب، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء،وجریہی، ناکل، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، دیمحنب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم اامیؿ افر االخص ےک اسھت ابعدت رکےن ےک وثاب اک ایبؿ



 

 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

  ابعدت رکےن ےک وثاب اک ایبؿراضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم اامیؿ افر االخص ےک اسھت

     1607    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٤َِِٟشحٔسٔ أَِخبََر٧َا  َّی فٔی ا ٥َ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

وا ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی٠َةٔ  ٌُ ثَُر ا٨َّٟاُض ث٥َُّ اِجَت٤َ َٛ اب٠َٔٔة َو َ٘ ِٟ َّی ٩ِ٣ٔ ا َّی ََٔؼََلتٔهٔ ٧َاْض ث٥َُّ َػل ِی٠َٕة َوَػل َٟ ِد  َذاَت  ٥ِ٠َ َیِِخُ َٓ ٔة  ٌَ ٔة أَِو اٟزَّأَ ََ ٔ اٟ ََّ اٟ

َِٟیه٥ِٔ َرُسو٢ُ  ٔ ِٟ  إ ىٔی ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٥ِ٠َ َی٨َ٤ِ َٓ ُت٥ِ  ٌِ َّٟٔذی َػ٨َ ِس َرأَیُِت ا َٗ ا٢َ  َٗ ا أَِػَبَح  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِّی اہللٔ َػل َِٟی٥ُِٜ إَٔلَّ أَن ٔ ؤد إ ُِخُ

اَ٪  ـَ ََ فٔی َر٣َ ٔ ٠َِی٥ُِٜ َوَذٟ ًَ َق   َخٔظیُت أَِ٪ يرُِفَ

ریض اہلل ہنع رفنایت ںیہ ہک اکی رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ںیم  ہبیتق، ناکل، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی

امنز ادا رفنایئ وت ولگ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رشکی وہےئگ۔ دفرسی رات زپیھ وت )ےلہپ ےس( زایدہ ولگ رشکی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ ےلکن یہ ںیہن۔ رھپ حبص ےک فتق رفناای وہےئ۔ رھپ رسیتی افر وچیھت رات یھب ولگ عمج وہےئ وت روسؽ اہلل

ںیم ےن ولوگں اک لمع داھکی وت ںیم رصػ اس ادنہشی ےس ابرہ ںیہن الکن ہک ںیہک ہی امنز مت ولوگں رپ رفض ہن رکدی اجےئ۔ ہی راضمؿ 

 اابملرک اک ہنیہم اھت۔

  ریض اہلل ہنعہبیتق، ناکل، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم اامیؿ افر االخص ےک اسھت ابعدت رکےن ےک وثاب اک ایبؿ

     1608    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، زاؤز ب٩ ابوہ٨س، وٟیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، جبير ب٩ نٔير، ابوذر رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َزاُوَز  ِی١ٔ  ـَ ُٔ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ُجَبيِر ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ب٩ِٔ أَبٔی ه٨ِٕٔس 

 ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ اَ٪  ـَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َر٣َ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ُػ٨َ٤ِا ٣َ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ   ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ِهز ٍْ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َّی بَقَٔی َسِب ٥ِ ب٨َٔا َحً

ا٦َ ب٨َٔا  َ٘ َّی َذَهَب َطِْطُ آَ َِٟدا٣َٔشٔة َحً ا٦َ ب٨َٔا فٔی ا َ٘ َٓ ازَٔسٔة  ٥ِ ب٨َٔا فٔی اٟشَّ ُ٘ ٥ِ َي َٟ َّی َذَهَب ث٠ُُُث ا٠َِّٟی١ٔ ث٥َُّ  ٠ُِت یَا َحً ُ٘ َٓ ِی١ٔ  َّ٠ٟ

 َّ ٍَ اِْل٣َٔا٦ٔ َحً ا٦َ ٣َ َٗ َُّه ٩ِ٣َ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ َِٟی٠َت٨َٔا هَٔذهٔ  َة  ََ٘ٔیَّ ٠ِت٨ََا  َّٔ ِو َن َٟ ٥ِ ُيَؼ١ِّ َرُسو٢َ اہللٔ  َٟ ِی٠َٕة ث٥َُّ  َٟ َُٟه َٗٔیا٦َ  َتَب اہللُ  َٛ  َٖ ی ی٨َََِرٔ

َّی  ٍَ أَه٠َُِه َونَٔشائَُه َحً ٔة َوَج٤َ ََ ٔ اٟ ََّ ا٦َ ب٨َٔا فٔی اٟ َ٘ َٓ  ٔ ِهز َّی بَقَٔی ثَََلْث ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٥ِ َحً ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٠ُُِٗت ب٨َٔا َو ََلُح  َٔ ِٟ ُٔوَت٨َا ا ٨َِٓا أَِ٪ َي َتَدوَّ

ََلُح  َٔ ِٟ ُحوُر  َو٣َا ا ا٢َ اٟشُّ َٗ 

 دیبع اہلل نب دیعس، دمحم نب لیضف، داؤد نب اوب ،د، فدیل نب دبعارلنمح، ریبج نب ریفن، اوبذر ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ

رتافحی اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت راضمؿ اابملرک ےک رفزے رےھک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسیتںی رات کت 

ںیہن زپاھںیئ۔ رھپ وسئیتںی یک رات وک اہتیئ رات کت امنز زپاھےت رےہ۔ رھپ وچوسیبںی یک رات وک امنز ںیہن زپاھیئ۔ رھپ وسیچپںی 

یک رات وک آدیھ رات کت امنز زپاھےت رےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! اکش آپ ہیقب رات یھب ایس رطح امہرے اسھت امنز 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش اناؾ ےک اسھت ڑھکا وہ افر اس ےک افرغ وہےن کت اسھت رےہ اےس  ادا رفناےت۔ آپ یلص

وپری امنز زپےنھ اک وثاب اتلم ےہ اس ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتسوسیئںی یک رات اےنپ الہ ف ایعؽ افر ازفاج 

رفنایئ۔ اہیں کت ہک ںیمہ الفح ےک وفت وہاجےن اک رطخہ القح وہایگ۔ رافی دحثی ےتہک ںیہ ںیم رہطمات وک یھب عمج رک ےک امنز ادا 

 ےن وپاھچ الفح ایک زیچ ےہ؟ اراشد رفناای  یری۔

 دیبعاہلل نب دیعس، دمحم نب لیضف، داؤد نب اوب ،د، فدیل نب دبعارلنمح، ریبج نب ریفن، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم اامیؿ افر االخص ےک اسھت ابعدت رکےن ےک وثاب اک ایبؿ



 

 

     1609    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، زیسب٩ حباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، نٌی٥ ب٩ زیاز، ابوك٠حہ، ن٤ٌا٪ ب٩ َظير رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ اؤَیُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣ُ َٗ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ِی٥ُ ب٩ُِ زٔیَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌَ ثَىٔی نُ ٕ أَبُو  َحسَّ از

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َ٤ُِٗا ٣َ و٢ُ  ُ٘ ٔ ح٤َِٔؽ َي ًَلَی ٨ِ٣ٔبَر  ٕ ََٔظير ٤َاَ٪ ب٩َِ  ٌِ ُت ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ك٠ََِحَة  ٥َ فٔی َطِهز ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

 ٌَ ٨َ٤ُِٗا ٣َ ٢ٔ ث٥َُّ  ٔلَی ث٠ُُٔث ا٠َِّٟی١ٔ اِْلَوَّ ی٩َ إ ِی٠ََة ثَََلٕث َوًرِٔشٔ َٟ اَ٪  ـَ هُ َر٣َ ٌَ ٨َ٤ُِٗا ٣َ ٕٔ ا٠َِّٟی١ٔ ث٥َُّ  ٔلَی نِٔؼ ی٩َ إ ِی٠ََة َخ٤ِٕص َوًرِٔشٔ َٟ هُ 

ُحوَر  و٧َُه اٟشُّ ََلَح َوکَا٧ُوا ُيَش٤ُّ َٔ ِٟ َّی َه٨٨ََّا أَِ٪ ََل ٧ُِسرَٔک ا ی٩َ َحً ٍٕ َوًرِٔشٔ ِی٠ََة َسِب َٟ 

ریشب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک مہ راضمؿ یک  ادمحنب امیلسؿ، زدینب ةحب، اعمفہی نب اصحل، میعن نب زاید، اوبہحلط، امعنؿ نب

وسئیتںی رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اہتیئ رات کت امنز ادا رکےت رےہ۔ رھپ وسیچپںی رات وک آدیھ رات کت 

  وہایگ۔افر اتسوسیئںی رات وک اینت دری کت امنز ادا رکےت رےہ ہک ںیمہ  یری ےک فتق ےک لکن اجےن اک رطخہ القح

 ادمحنب امیلسؿ، زدینب ةحب، اعمفہی نب اصحل، میعن نب زاید، اوبہحلط، امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات وک امنز زپےنھ یک رتبیغ اک ایبؿ

 ونالف ےک قلعتم ااحدثیرات دؿ ےک  :   ابب

 رات وک امنز زپےنھ یک رتبیغ اک ایبؿ

     1610    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔی هَُزیَِزَة 



 

 

ًَلَی َر  ِیَلاُ٪  َس اٟظَّ َ٘ ًَ  ٥ِ ُٛ ٥َ إَٔذا ٧َا٦َ أََحُس ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٗس َػل َِٟیَّل كَؤیَّل أَِی اِر  ٕ َسة ِ٘ ًَلَی ک١ُِّ ًُ ُب  ٕس َيرِضٔ َ٘ أِٔسهٔ ثَََلَث ًُ

َّی ا٧َِح٠َِّت  إِٔ٪ َػل َٓ ی  َسْة أَُِخَ ِ٘ َ ا٧َِح٠َِّت ًُ أ إِٔ٪ َتَوؿَّ َٓ َسْة  ِ٘ ََٓذََکَ اہلَل ا٧َِح٠َِّت ًُ َى  َ٘ إِٔ٪ اِستَِی َٓیُِؼبُٔح كَیَِّب  َٓ َها  ُس ک٠ُُّ َ٘ ٌُ ِٟ ا

ٔص  ِٔ ِشََلَ٪ ا٨َّٟ َٛ ٔص  ِٔ  َنٔظیّلا َوإَٔلَّ أَِػَبَح َخِٔیَث ا٨َّٟ

ناای دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رف

 داتی ےہ افر رہ رگہ ابدنےتھ وہےئ اتہک ےہ ہک رات بج مت ںیم ےس وکیئ صخش وس راہ وہات ےہ وت اطیشؿ اس ےک رس رپ نیت رگںیہ اگل

تہب یبمل ےہ وساج نکیل ارگ فہ صخش دیبار وہاجےئ افر اہلل اک ذرک رکےن ےگل وت اس یک اکی رگہ لھک اجیت ےہ رھپ ارگ فوض رکات ےہ وت 

وصرت ںیم حبص ےک فتق فہ اچک ف دفرسی رگہ یھب لھک اجیت ےہ۔ رپ ارگ امنز ادا رکات ےہ وت رسیتی رگہ یھب لھک اجیت ےہ۔ اس 

 وچدنب افر وخش زماج راتہ ےہ فرہن وحنمس افر تسس راتہ ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات وک امنز زپےنھ یک رتبیغ اک ایبؿ

     1611    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١ ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ ذَُٔکَ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز 

ِیَلاُ٪ فٔی أُذ٧َُِیهٔ  ا٢َ َذاَک َرُج١ْ بَا٢َ اٟظَّ َٗ َّی أَِػَبَح  ِی٠َّة َحً َٟ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرُج١ْ ٧َا٦َ 

، وصنمر، اوبفالئ دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحسؼ نب اربامیہ، رجری

ےہ اسےنم اس صخش اک ذرک ایک ایگ وج رات وک وسات ےہ وت حبص کت وسای یہ راتہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فہ وت ااسی صخش 



 

 

 رک دای وہ۔سج ےک اکؿ ںیم اطیشؿ ےن اشیپب 

 اقحس نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات وک امنز زپےنھ یک رتبیغ اک ایبؿ

     1612    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبسٟؼ٤س، ٨٣ؼور، ابووائ١، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس  ًَِبسٔ اٟؼَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُجَّل أَِخبََر٧َا  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٨ِ٣َُؼوْر 

 ُ ا٢َ َذاَک َطِیَلاْ٪ بَا٢َ فٔی أ َٗ َّی أَِػَبَح  َِٟبارَٔحَة َحً ََلةٔ ا ٩ًَِ اٟؼَّ ََُٓل٧ّا ٧َا٦َ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ   ذ٧َُِیهٔ َٗ

نب دوعسد ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای  رمعف نب یلع، دبعازعلسی نب دبعدمصل، وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! رات وک اکی صخش وس ایگ افر حبص کت وسای راہ امنز ںیہن زپیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای 

 ںیہن وہا۔اطیشؿ ےن اس ےک اکونں ںیم اشیپب رک دای اھت سج یک فہج ےس فہ امنز ںیم رشکی 

 رمعف نب یلع، دبعازعلسی نب دبعدمصل، وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اک ایبؿرات وک امنز زپےنھ یک رتبیغ 

     1613    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌی، اب٩ ًحَل٪، ٌٗ٘اَ، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ا٢َ أَِخبََر٧َا َي َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح   َُ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ

َى ا َ٘ َّی ث٥َُّ أَِي ََٓؼل ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َرح٥َٔ اہللُ َرُجَّل  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َح فٔی َٗ ـَ إِٔ٪ أَبَِت َن َٓ ََٓؼ٠َِّت  ٣َِزأََتُه 

٤َِٟاَئ َوَرح٥َٔ  ِٟ  َوِجهَٔها ا َحِت فٔی َوِجهٔهٔ ا ـَ إِٔ٪ أَبَی َن َٓ َّی  ََٓؼل َوِت َزِوَجَها  َ٘ ََٓؼ٠َِّت ث٥َُّ أَِي ا٣َِت ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  َٗ  ٤َاَئ اہللُ ا٣َِزأَّة 

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب الجعؿ، اقعقع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اراشد رفناای اہلل اعتیل اس صخش رپ رمح رکے وج رات وک دیبار وہ رک امنز ادا رکے افر رھپ اینپ ویبی وک اگجےئ افر فہ یھب امنز زپےھ۔

ارگ فہ )ویبی( اےنھٹ ےس ااکنر رک دے )ای یتسس رکے( وت ہی اس ےک رہچے رپ اپین اک اکی اٹنیھچ نار دے۔ رھپ اہلل اس وعرت رپ یھب 

 رات وک اےھٹ افر رھپ اےنپ اخفدن وک اگجےئ افر فہ یھب امنز زپےھ رھپ ارگ فہ ہن اےھٹ وت اس ےک رہچے رپ اپین ےک  ےٹنیھ نار رک رمح رکے وج

 اےس ااھٹےئ۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب الجعؿ، اقعقع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات وک امنز زپےنھ یک رتبیغ اک ایبؿ

     1614    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوكاٟب رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، ًلی ب٩ حشين، حشين ب٩ ًلی، ًلی ب٩  :  راوی

ُِٟحَشيَِن  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن أَ٪َّ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ثَُه  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ب٩َِ 

٥َ ََطَ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إَٔذا كَأٟٕب أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ُُٔش٨َا بَٔیٔس اہللٔ  ٤ََّا أَِن ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َؼ٠ُّوَ٪  َُ ا٢َ أَََل  َ٘ َٓ اك٤ََٔة  َٓ ُه َو َٗ

ََ ث٥َُّ  ٔ َُٟه َذٟ ٠ُُِٗت  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن  ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓاِنََرَ َها  ََ ٌَ ََ َها  ََ ٌَ ُتُه َوهُ  َطاَئ أَِ٪ یَِب ٌِ ُب َس٤ٔ َو ٣ُِسبْٔز َيرِضٔ



 

 

ثََر َطِیٕئ َجَسَّل  ِٛ و٢ُ َوکَاَ٪ اِْلِٔنَشاُ٪ أَ ُ٘ دَٔذُه َوَي َٓ 

ہبیتق، ثیل، لیقع، زرہی، یلع نب نیسح، نیسح نب یلع، یلع نب اوباطبل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی رات روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ایک مت ولگ امنز ںیہن زپےتھ؟ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم افر اف ہم وک آفاز دے رک رفناای

 فملس! امہری اجںین اہلل اعتیل ےک اہھت ںیم ںیہ۔ فہ بج اچاتہ ےہ ںیمہ اگج داتی ےہ۔ ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولٹ

  زایدہ ڑگھجا رکےن فاال ےہ۔ےئگ افر راؿ رپ اہھت نار رک رفناےن ےگل ینعی ااسنؿ بس ےس

 ہبیتق، ثیل، لیقع، زرہی، یلع نب نیسح، نیسح نب یلع، یلع نب اوباطبل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 زپےنھ یک رتبیغ اک ایبؿرات وک امنز 

     1615    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًِیساہلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ًیم، اب٩ اسحٙ، حٜی٥ ب٩ حٜی٥ ب٩ ًبازب٩ ح٨یٕ، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠ ب٩  :  راوی

 طہاب، ًلی ب٩ حشين، جسہ، ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اہلل ٨ًہ

َٙ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَیمِّ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٌِ ٜٔی٥ُ ب٩ُِ  ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ثَىٔی َح ا٢َ َحسَّ َٗ

ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُش   ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕٕ ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی ًَبَّاز ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب َح  ٔ ه ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  يِٕن 

ََل  َو٨َا ٠ٟٔؼَّ َ٘ أَِي َٓ ِی١ٔ  اك٤ََٔة ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٓ ًَلَی  ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َزَخ١َ  َّی َهؤیاا َٗ ََٓؼل ٔلَی بَِیتٔهٔ  ٍَ إ ةٔ ث٥َُّ َرَج

 ٥ِ٠َ َٓ ِی١ٔ  ًَِیىٔی َو ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ُک  َح٠َِشُت َوأ٧ََا أَِْعُ َٓ ا٢َ  َٗ ََٓؼ٠َِّیا  ُٗو٣َا  ا٢َ  َ٘ َٓ َو٨َا  َ٘ أَِي َٓ َِٟی٨َا  ٔ ٍَ إ َج ا ََفَ ٨ََٟا حٔشا  ٍِ َّا َواہللٔ َيِش٤َ ُٗو٢ُ إ٧ٔ أَ

 ََ ٌَ َٓإِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ یَِب ُُٔش٨َا بَٔیٔس اہللٔ  ٤ََّا أَِن ٨َا إ٧ٔ َٟ َتَب اہللُ  َٛ ِّی إَٔلَّ ٣َا  ٠ًََِیهٔ ٣َا نَُؼل َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َول َٓ ا٢َ  َٗ ٨َا  ََ ٌَ ََ ٨َا 

٨ََٟا َوکَاَ٪ اِْلِٔنَشاُ٪  َتَب اہللُ  َٛ ِّی إَٔلَّ ٣َا  ٔ ٣َا نَُؼل دٔٔذه َٓ ًَلَی   ٔ ُب بَٔیٔسه و٢ُ َوَيرِضٔ ُ٘ ٥َ َوهَُو َي ثََر َطِیٕئ َجَسَّل  َوَس٠َّ ِٛ  أَ



 

 

یمع، انب ااحسؼ ، میکح نب میکح نب ابعدنب فینح، دمحم نب ملسم نب اہشب، یلع نب نیسح، دجہ، دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، 

یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے افر اف ہم ےک اپس رات وک رشتفی الےئ افر 

 دری کت امنز ادا رفناےت رےہ بج امہری وکیئ آٹہ ہن ینس وت دفابرہ رشتفی ںیمہ امنز ےک ےیل اگجای۔ رھپ اےنپ رھگ آےئگ افر اخیص

ینت یہ امنز الےئ افر رفناای اوھٹ افر امنز ادا رکف۔ رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم اھٹ اھٹیب افر آںیھکن اتلم وہا ےنہک اگل ہک مہ ا

 امہری اجںین یھب اہلل اعتیل یہ ےک اہھت ںیم ںیہ ذہلا بج فہ ںیمہ اگجان زپںیھ ےگ ینتج اہلل ےن امہرے دقمر ںیم  ھک دی ےہ۔ رھپ

یہ امنز  اچاتہ ےہ وت اگج داتی ےہ۔ اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ راؿ رپ اہھت نار رک ہی ےتہک وہےئ فاسپ ےلچ ےئگ ہک مہ اینت

 ےس زایدہ ڑگھجاول فاعق وہا ےہ۔ زپںیھ ےگ ینتج امہرے دقمر ںیم یھکل وہیئ ےہ۔ ااسنؿ بس

دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، یمع، انب اقحس، میکح نب میکح نب ابعدنب فینح، دمحم نب ملسم نب اہشب، یلع نب  :  رافی

 نیسح، دجہ، یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات وک امنز زپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات وک امنز زپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

     1616    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًوٖ، ابوہزیزہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، ابوَرش، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، اب٩  :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َرِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة   ٕٖ ِو ًَ هَُو اب٩ُِ 

یَ  ١ُ اٟؼِّ ـَ ِٓ ٥َ أَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٗ ٌِ ََ  ٔ ََلة ١ُ اٟؼَّ ـَ ِٓ ٦ُ َوأَ ٤َُِْٟحَّ اَ٪ َطِهزُ اہللٔ ا ـَ ٔ َر٣َ َس َطِهز ٌِ ََ  ٔ ا٦

ٔة َػََلةُ ا٠َِّٟی١ٔ  ـَ ي ِٟرَفٔ  ا

ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اوبرشب، دیمحنب دبعارلنمح، انب وعػ، اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 



 

 

دعب الضف رتنی رفزے رحمؾ ےک رفزے )ینعی ونںی دوسںی ای دوسںی ایگروہںی( ںیہ افر رفض امنز ےک دعب الضف  رفناای راضمؿ ےک

 رتنی امنز رات یک امنز ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اوبرشب، دیمحنب دبعارلنمح، انب وعػ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات وک امنز زپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

     1617    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہسویس ب٩ نَر، ًبساہلل، طٌبہ، ابوَرش جٌرف ب٩ ابووحظیة، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤ رضی  :  راوی

رَفٔ ب٩ِٔ أَ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َرِٔشٕ َج َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٍَ ح٤َُِیَس ب٩َِ  َُّه َس٤ٔ َة أ٧َ بٔی َوِحٔظیَّ

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ َس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ٌِ ََ  ٔ َیا٦ ١ُ اٟؼِّ ـَ ِٓ ٔة َٗٔیا٦ُ ا٠َِّٟی١ٔ َوأَ ـَ ي ِٟرَفٔ َس ا ٌِ ََ  ٔ ََلة ١ُ اٟؼَّ ـَ ِٓ َ ٥َ أ َّ٠

َِٟححَّادٔ  َبُة ب٩ُِ ا ٌِ ٦ُ أَِرَس٠َهُ ُط ٤َُِْٟحَّ اَ٪ ا ـَ  َر٣َ

، دیمحنب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ 

 

ی ة

 

ش
ح
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہبعش، اوبرشب رفعج نب اوبف

فملس ےن اراشد رفناای رفض امنز ےک دعب الضف رتنی امنز رات یک امنز افر راضمؿ ےک رفزفں ےک دعب الضف رتنی رفزے رحمؾ ےک 

 ںیہ۔ ہبعش نب اجحج ےن ہی دحثی رمالس رفاتی یک ےہ۔

، دیمحنب دبع :  رافی

 

ی ة

 

ش
ح
 ارلنمح ریض اہلل ہنعوسدی نب رصن، دبعاہلل، ہبعش، اوبرشب رفعج نب اوبف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم امنز دجہت زپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ



 

 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رفس ںیم امنز دجہت زپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

     1618    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ح٤س، طٌبہ، ٨٣ؼور، زیسب٩ هِیا٪، ابوذر رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُت رَِٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا  ٩ِ َزیِسٔ ب٩ِٔ َهَِِیاَ٪ ٌٔیا

زَّ َوَج١َّ  ًَ ا٢َ ثَََلثَْة یُٔحبُُّه٥ِ اہللُ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔلَی أَبٔی َذٓرٕ  ُه إ ٌَ َٓ ٥َِٟ َر َُٟه٥ِ بٔاہللٔ َو َ َشأ َٓ ِو٣ّا  َٗ  َرُج١ْ أَتَی 

 َ٨٤َ َٓ ابَٕة بَِی٨َُه َوبَِی٨َُه٥ِ  ُِٟه٥ِ ََِٔقَ َ َّٟ َيِشأ زَّ َوَج١َّ َوا ًَ ٔلیَّتٔهٔ إَٔلَّ اہللُ  ٌَ َٔ ٥ُ٠َ ٌِ ا ََل َي ًَِلاُه رٔسا َ أ َٓ ابٔه٥ِٔ  َ٘ ًِ َ ُه٥ِ َرُج١ْ بٔأ َٔ َتَد٠َّ َٓ وُه  ٔذی ٌُ

 ٌُ َوَؿ َٓ َس٢ُ بٔهٔ ٧َزَُٟوا  ٌِ ا يُ َِٟیه٥ِٔ ٤٣َّٔ ٔ َّی إَٔذا کَاَ٪ ا٨َِّٟو٦ُ أََحبَّ إ ِی٠ََتُه٥ِ َحً َٟ ِو٦ْ َساُروا  َٗ ًَِلاُه َو ىٔی َویَِت٠ُو أَ ُ٘ ا٦َ یََت٠٤ََّ َ٘ َٓ وا ُرُؤَسُه٥ِ 

 َٟ َتَح  ِٔ َت١َ أَِو يُ ِ٘ َّی يُ ٔ َحً َب١َ ََٔؼِسرٔه ِٗ َ أ َٓ َٓا٧َِهز٣َُوا  ُسوَّ  ٌَ ِٟ وا ا ُ٘ ٠َ َٓ یَّٕة   هُ آَیاتٔی َوَرُج١ْ کَاَ٪ فٔی رَسٔ

ہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، وصنمر، زدینب ایبظؿ، اوبذر ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص ا

ےن رفناای نیت ااخشص اےسی ںیہ نج ےس اہلل اعتیل تبحم رکےت ںیہ۔ اکی فہ صخش سج یک وقؾ ےک اپس یسک دفرسی وقؾ اک وکیئ صخش 

 ہچ فہ صخش ایگ افر اس وک رصػ اہلل ےک ےیل ناےنگن آای ہن ہک رقاتب ای رہتش داری یک فہج ےس افر اس وقؾ ےن اےس ھچک ںیہن دای۔ نان

اپھچ رک ھچک دے دای سج اک اہلل افر اس صخش ےک العفہ یسک وک ملع ںیہن ےسج اس ےن )ناؽ( دایےہ۔ دفرسا فہ صخش وج یسک وقؾ ےک اسھت 

یک رات رھب الچ افر بج دنین اغبل آےن یگل وت بس ےک بس ٹیل رک )کھت رک( وس ےئگ۔ نکیل فہ صخش امنز زپےنھ افر رقآؿ رکمی 

آایت یک التفت ںیم رصمفػ راہ۔ رسیتا فہ صخش وج یسک رکشل ںیم اھت ہک دنمش ےس اقمہلب وہایگ۔ ولگ اجؿ اچب رک اھبگ ڑھکے 

 حتف انعتئ یک۔ وہےئ نکیل فہ ہنیس اتؿ رک آےگ ڑباتھ راہ۔ یتح ہک ای وت لتق )دیہش( وہایگ ای اہلل اعتیل ےن اس وک

 وصنمر، زدینب ایبظؿ، اوبذر ریض اہلل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات ںیم ونالف زپےنھ اک فتق



 

 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات ںیم ونالف زپےنھ اک فتق

     1619    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ََری، َرش، اب٩ ٣ٔـ١، طٌبہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، ٣َّسوٚ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَِط  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ َرِٔشٕ هَُو اب٩ُِ ا یُّ  َِٟبَِرٔ ُس ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ

َِٟت  ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ًَِا٢ٔ أََحبُّ إ َ ائَٔظَة أَیُّ اِْل ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و أَیُّ ا٠َِّٟی١ٔ کَاَ٪  ٣ََِّسُ َٓ ٠ُُِٗت  ائ٥ُٔ  اٟسَّ

ارَٔر  ٍَ اٟؼَّ َِٟت إَٔذا َس٤ٔ ا َٗ و٦ُ  ُ٘  َي

امیہ رصبی، رشب، انب لضفم، ہبعش، اثعش نب میلس، رسمفؼ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی دمحم نب ارب

ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی وکاسن لمع بس ےس زایدہ دنسپدیہ اھت؟ رفناےن ںیگل وج ہشیمہ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک سک فتق دیبار وہےت ےھت؟ رفناای بج رمغ اذاؿ داتی اھت۔ ایک اجےئ ںیم ےن وپاھچ آپ یلص

 دمحم نب اربامیہ رصبی، رشب، انب لضفم، ہبعش، اثعش نب میلس، رسمفؼ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم دیبار وہےن رپ بس ےس ےلہپ ایک زپاھ اجےئ؟بش 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 بش ںیم دیبار وہےن رپ بس ےس ےلہپ ایک زپاھ اجےئ؟

     1620    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًاػ٥ ب٩ ح٤یس رضی اہلل ٨ًہًؼ٤ة ب٩ ٓـ١، زیسب٩ حباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ازہزب٩ سٌیس،  :  راوی



 

 

 َ ث٨ََا اِْل ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیََة ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ًَأػ٥ٔ أَِخبََر٧َا ًِٔؼ٤َُة ب٩ُِ ا  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ِزَهزُ ب٩ُِ َس

ًَائَٔظَة ب٤َٔا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس  َِٟتىٔی  َ ِس َسأ َ٘ َٟ َِٟت  ا َٗ ِی١ٔ  تُٔح َٗٔیا٦َ ا٠َّٟ ِٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِشَت ًَ َّی اہللُ  ل

ا َوَیِح٤َ  ًَرِشّ ِّرُ  َٜب ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُ ًَ َّی اہللُ  ََ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِب٠َ َٗ ٨ًَِهُ أََحْس  َٟىٔی  َ ا َویُ َطِیٕئ ٣َا َسأ ًَرِشّ ُح  ا َويَُشبِّ ًَرِشّ َه١ُِّ٠ ُس 

ًَآٔىٔی أًَُوذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ٔؿی ىٔی َو ِٗ و٢ُ ا٠َُّٟه٥َّ اُرِٔفِ لٔی َواهِٔسنٔی َواِرُز ُ٘ ا َوَي ًَرِشّ رٔفُ  ِِ ا َوَيِشَت َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ًَرِشّ ا٦ٔ یَِو٦َ ا َ٘ ٤َِٟ  ٙٔ ا

 نب لضف، زدینب ةحب، اعمفہی نب اصحل، ازرہنب دیعس، اعا  نب دیمح ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ

 

مة
عم

 ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ 

ھا  ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات یک امنز سک داع ےس رشفع رفناای رکےت ےھت؟ رفناای مت ےن 

 

عی

دصہقی ریض اہلل 

 ےتہک ایسی زیچ ےک قلعتم وساؽ ایک ےہ سج ےک قلعتم اب کت یسک افر ےن ںیہن وپاھچ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دس دہعف ریبکت

دس رمہبت ادمحل دس رمہبت دس رمہبت ال اہل اال اہلل افر دس رمہبت ارفغتس اہلل ےنہک ےک دعب ہی داع زپےتھ اے اہلل! ریمی رفغمت رفنا 

 ےھجم دہاتی دے ےھجم رزؼ اطع رفنا ےھجم اعتیف اطع رفنا۔ ںیم ایقتم ےک دؿ یک یگنت ےس ریتی انپہ بلط رکات وہں ۔

 نب لضف، :  رافی

 

مة
عم

 زدینب ةحب، اعمفہی نب اصحل، ازرہنب دیعس، اعا  نب دیمح ریض اہلل ہنع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 بش ںیم دیبار وہےن رپ بس ےس ےلہپ ایک زپاھ اجےئ؟

     1621    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٤ٌ٣زواوزاعی، یحٌی ب٩ ابی َٛير، ابوس٤٠ہ، ربیٌة ب٩ ٌٛب اس٠یم رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٕ َواِْلَِوَزاعٔیِّ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ َٔير َٛ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی 

 ٔ ُه إ ٌُ ٨ُُِٜت أَِس٤َ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ُِت أَبٔیُت ٨ًَِٔس حُِحَزةٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ ٕب اِْلَِس٠َیٔمِّ  ٌِ و٢ُ ُسِبَحاَ٪ َٛ ُ٘ ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َي َٗ َذا 

ا ٌَ ِٟ َِٟهؤیَّ اہللٔ َربِّ ا ٔ ا و٢ُ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوبَٔح٤ِٔسه ُ٘ َِٟهؤیَّ ث٥َُّ َي  ٤َٟٔيَن ا



 

 

 نب بعک ایملس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص

 

 ن عة
 وسدی نب رصن، دبع اہلل، رمعمفافزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رب

 بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک اےتھٹ وت اخیص دری کت ےلہپ اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رجحے ےک اپس وسای رکات اھت۔ نان ہچ
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 ص

 نب بعک ایملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ن عة
 وسدی نب رصن، دبعاہلل، رمعمفافزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 بش ںیم دیبار وہےن رپ بس ےس ےلہپ ایک زپاھ اجےئ؟

     1622    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس، سٔیا٪، احو٢، س٠امی٪ ب٩ ابو٣ش٥٠، كاؤض، ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ َ٪ ب٩َِ أَبٔی ٣ُِش٥ٕٔ٠  ىٔی ُس٠َامِیَ ٌِ ٩ًَِ اِْلَِحَو٢ٔ َي َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  كَاُوٕض 

َّی ٤ََوأت َو  کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟح٤ُِس أ٧ََِت ٧ُوُر اٟشَّ ََ ا َٟ ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ  َٗ ُس  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ یََتَهحَّ َٗ ٥َ إَٔذا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اِْلَِرٔق َو٩ِ٣َ اہللُ 

 َُ ٔ َِٟح٤ُِس أ٧ََِت ٠٣َ ََ ا َٟ ٤ََوأت َواِْلَِرٔق َو٩ِ٣َ ٓٔیه٩َّٔ َو یَّا٦ُ اٟشَّ َٗ َِٟح٤ُِس أ٧ََِت  ََ ا َٟ ٤ََوأت َواِْلَِرٔق َو٩ِ٣َ ٓٔیه٩َّٔ  ٓٔیه٩َّٔ َو اٟشَّ

ٌّٙ َو  وَ٪ َح ٌّٙ َوا٨َِّٟٔیُّ ًَُة َح ا ٌّٙ َواٟشَّ ٌّٙ َوا٨َّٟاُر َح َِٟح٨َُّة َح ٌّٙ َوا ًُِسَک َح ٌّٙ َوَو َِٟح٤ُِس أ٧ََِت َح ََ ا َٟ ََ أَِس٤ِ٠َُت َو َٟ  ٌّٙ ْس َح ٣َُح٤َّ

 َ ُٗت ََ آ٨ِ٣َُت ث٥َُّ َذََکَ  ٔ ٠َُِّت َوب ََ َتَوک ٠َِی ًَ ُت َو ِ
٣ُِت َو٣َا أََخَّ سَّ َٗ ٤ُِت اُرِٔفِ لٔی ٣َا  َٛ ََ َحا ِی َٟ ٔ ََ َخاَػ٤ُِت َوإ ٔ ٨َاَها َوب ٌِ ِیَبُة ک٤َٔ٠َّة ٣َ

َة إَٔلَّ بٔاہللٔ  ُٗوَّ ََٟه إَٔلَّ أ٧ََِت َوََل َحِو٢َ َوََل  ٔ ُ ََل إ ٤َُِٟؤَخِّ ٦ُ َوأ٧ََِت ا سِّ َ٘ ٤ُِٟ ٨ِ٠ًَُِت أ٧ََِت ا  َو٣َا أَ

اوحؽ، امیلسؿ نب اوبملسم، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ،

فآہل فملس رات وک بج دجہت ےک ےیل ڑھکے وہےت وت ہی داع زپےتھ اے اہلل امتؾ رعتںیفی ریتے ےیل ںیہ آامسونں زنیم افر اؿ ںیم 

۔ امتؾ رعتںیفی ریتے یہ ےیل ںیہ وت قح ےہ ریتا فدعہ قح ےہ تنج قح ےہ دفزخ قح ےہ وموجد زیچفں وک اقمئ ف دامئ رےنھک فاال ےہ

 ایقتم قح ےہ اءایبء ہیلع االسلؾ قح ںیہ افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس قح ےہ ںیم ریتی یہ رفنارادداری رکات وہں ھجت یہ رپ رھبفہس



 

 

یسک ےملک ےک  ینع ایبؿ ےیک افر آےگ داع ایبؿ یک۔ ںیم ےن ریتے یہ ےیل ڑگھجا رکات وہں افر ھجت یہ رپ اامیؿ الات وہں۔ رھپ ہبیتق ےن 

ومؽ ایل افر ھجت یہ ےس ےلصیف ےک ےیل احرض وہا۔ )اے رپفرداگر!( ریمے اےلگ  ےلھچ اظرہ )افر ےپھچ وہےئ( امتؾ انگوہں ےس 

ت ےک القئ ںیہن افر یکین رکےن ای ربایئ ےس ےنچب یک درسگر رفنا۔ ویکہکن وت یہ آےگ ےہ افر وت یہ ےھچیپ ےہ۔ ریتے العفہ وکیئ ابعد

 اطتق اہلل ےک وسا یسک ںیم ںیہن ےہ وج ڑبی اشؿ افر ربکاییئ فاال ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، اوحؽ، امیلسؿ نب اوبملسم، اطؤس، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونالف ےک قلعتم ااحدثی رات دؿ ےک :   ابب

 بش ںیم دیبار وہےن رپ بس ےس ےلہپ ایک زپاھ اجےئ؟

     1623    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ٣ِخ٣ة ب٩ س٠امی٪، َکیب، ًبساہلل :  راوی

٣َُة ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ثَىٔی ٣َِِخَ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ یِٕب أَ٪َّ  ٩ًَِ َُکَ  ٪َ

٤ُِٟؤِ  َّهُ بَاَت ٨ًَِٔس ٣َِی٤ُو٧ََة أ٦ُِّ ا َّی ًَبَّإض أَِخبََرُه أ٧َ ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َواِؿَلَح ِٟؤَساَزة ٔق ا ٍَ فٔی َْعِ َٓاِؿَلَح ُتهُ  َٟ ٨٣ٔٔيَن َوهَٔی َخا

 ِ َّی إَٔذا ا٧ ٥َ َحً ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٥َ َوأَه٠ُُِه فٔی كُؤَٟها  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ٔ اہللُ  ٠ َٗ ِب٠َهُ  َٗ َٕ ا٠َِّٟی١ُ أَِو  َسُه َتَؼ ٌِ ََ یَّل أَِو 

ٔ ث٥َُّ  ٩ًَِ َوِجهٔهٔ بَٔیٔسه ِو٦َ  َح٠ََص َی٤َِشُح ا٨َّٟ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َى َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٠ٔیَّل اِستَِی َِٟدَواتٔی٥َ َٗ رِشَ اِْلَیأت ا ٌَ ِٟ أَ ا  رَقَ

َٓتَ  ٕة  َ٘ َّ٠ ٌَ ٔلَی َط٩ٕٓ ٣ُ ا٦َ إ َٗ ٤ُِت ٩ِ٣ٔ ُسوَرةٔ آ٢ٔ ٤ًَِٔزاَ٪ ث٥َُّ  ُ٘ َٓ ًَبَّإض  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ِّی  ا٦َ ُيَؼل َٗ أَِحَش٩َ ُوُؿوئَُه ث٥َُّ  َٓ أَ ٨ِ٣َٔها  َوؿَّ

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َوَؿ َٓ ٔلَی َج٨ِبٔهٔ  ٤ُِت إ ُ٘ َٓ ٍَ ث٥َُّ َذَهِبُت  ١ََِ ٣َا َػ٨َ ُت ٣ٔ ٌِ َؼ٨َ َٓ ِ ًَلَی َرأ ُِٟی٤ِىَی  ٔسی َوأََخَذ  یََسُه ا

تَ  ٌَ ِٛ َتئِن ث٥َُّ َر ٌَ ِٛ َتئِن ث٥َُّ َر ٌَ ِٛ َتئِن ث٥َُّ َر ٌَ ِٛ َتئِن ث٥َُّ َر ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ت٠َُٔها  ِٔ ُِٟی٤ِىَی َي ٍَ بٔأُذُنٔی ا َتئِن ث٥َُّ أَِوَتَز ث٥َُّ اِؿَلَح ٌَ ِٛ ئِن ث٥َُّ َر

 ِ َتي َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ٤َُِٟؤذُِّ٪  َّی َجائَهُ ا  ٔن َحً

 نب امیلسؿ، رکبی، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک فہ اکی رات اینپ اخہل ومیمہن 

 

دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، رخممة



 

 

ےک اپس رےہ۔ وت فہ وھچبےن ےک رعض )وچڑایئ( ںیم افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت ومیمہن ریض اہلل ہنع اس یک ابملیئ 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آدیھ رات ای اس ےس ھچک ےلہپ ای اس ےس ھچک دعب کت وسےت رےنہ ےک دعب اےھٹ افر ںیم ےٹیل۔ رھپ

ھٹیب رک اہھت رہچے رپ ےنلم ےگل اتہک دنین دفر وہ اجےئ رھپ وسرہ آؽ رمعاؿ یک آرخی دس آایت زپںیھ رھپ اکی کشم یک رطػ ےلچ وج 

 رطح فوض ایک افر ڑھکے وہ رک امنز زپےنھ ےگل۔ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم یھب ااھٹ یکٹل وہیئ یھت۔ رھپ اس ےس ایھچ

افر ایس رطح رکےن ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکا وہایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ داایں اہھت 

ےگل رھپ ےلہپ دف راعکت زپںیھ رھپ دف راعکت زپںیھ رھپ دف راعکت زپںیھ رھپ دف  ریمے رس رپ راھک افر ریما داایں اکؿ ڑکپ رک ےنلسم

راعکت زپںیھ رھپ دف راعکت زپںیھ افر رھپ فرت زپھ رک ٹیل ےئگ رھپ بج ؤمذؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک البےن ےک ےیل آای وت 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یکلہ یس دف رتعک ادا ںیک۔

 نب امیلسؿ، رکبی، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، رخممة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات وک وس رک اھٹ ےک وسماک رکان

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اھٹ ےک وسماک رکانرات وک وس رک 

     1624    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی و ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٨٣ؼور و ا٤ًع و حؼين، ابووائ١، حذئہ :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ٩ًَِ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع َوحَُؼيِٕن  َ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َواِْل َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس

َوأک  َٓاُه بٔاٟشِّ ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َيُظوُؾ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا  َّی اہللُ  َة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٔ  حَُذِي

اشمع ف نیصح، اوبفالئ، ذحہفی رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر ف 

 فملس بج رات وک اےتھٹ وت اانپ ہنم )داوتنں رپ( وسماک رکےت۔



 

 

 رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر ف اشمع ف نیصح، اوبفالئ، ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات وک وس رک اھٹ ےک وسماک رکان

     1625    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، حؼين، ابووائ١، حذئہ :  راوی

ث٨ََا  ُت أَبَا َوائ١ٕٔ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُث   یَُحسِّ

َٓاُه  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َيُظوُؾ  َٗ ٥َ إٔذَا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َة  َٔ َوأک حَُذِي  بٔاٟشِّ

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، نیصح، اوبفالئ، ذحہفی رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ےس اےنھٹ رپ اانپ ہنم

 وسماک ےس الم رکےت ےھت۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، نیصح، اوبفالئ، ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات وک وس رک اھٹ ےک وسماک رکان

     1626    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حذئہ رضی اہلل ٨ًہًِیساہلل ب٩ سٌیس، اسحٙ ب٩ س٠امی٪، ابوس٨ا٪، ابوحؼين، ط٘یٙ،  :  راوی



 

 

 ًَ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ٩ًَِ أَبٔی ٔس٨َإ٪   ٪َ َٙ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ إِٔسَح ٌٔیٕس  ٨َّا ٧ُِؤ٣َزُ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ُٛ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٩ِ حَُذِي

٨َ٤ُِٗا ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  َوأک إَٔذا   بٔاٟشِّ

امیلسؿ، اوبانسؿ، اوبنیصح، قیقش، ذحہفی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیمہ رات وک دنین ےس دیبار دیبع اہلل نب دیعس، ااحسؼ نب 

 وہےن رپ وسماک رکےن اک مکح دای اجات اھت۔

 دیبعاہلل نب دیعس، اقحس نب امیلسؿ، اوبانسؿ، اوبنیصح، قیقش، ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات وک وس رک اھٹ ےک وسماک رکان

     1627    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، ًِیساہلل، ارسائی١، ابوحؼين، ط٘یٙ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ائٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إرِٔسَ َٗ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٨َ٤ُِٗا أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٨َّا ٧ُِؤ٣َزُ إٔذَا  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٙ  َط٘ٔی

َوأک  َِٓواَه٨َا بٔاٟشِّ  ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ أَِ٪ َنُظوَؾ أَ

، اوبنیصح، قیقش ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیمہ مکح اھت ہک بج رات وک ات ںی وت اانپ ہنم ادمحنب امیلسؿ، دیبع اہلل، ارسالیئ

 )داتن( وسماک ےس اصػ ایک رکںی۔

 ادمحنب امیلسؿ، دیبعاہلل، ارسالیئ، اوبنیصح، قیقش ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات یک امنز یک سک داع ےس ادتبایک اجےئ؟



 

 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات یک امنز یک سک داع ےس ادتبایک اجےئ؟

     1628    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ٤ًز ب٩ یو٧ص، ًَک٣ة ب٩ ٤ًار، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ارٕ  َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًَِٔکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص  َٗ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ا٢َ أَِخبََر٧َا ا َٗ   ٕ َٔير َٛ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  َحسَّ

َّی اہللُ ًَائَٔظَة بٔأَیِّ َطِیٕئ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ ِٔتَتُٔح َػََلَتهُ َٗ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

ِٓتََتَح  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ا َٗ َِٟت کَاَ٪ إَٔذا  ا ٤ََوأت َواِْلَِرٔق  َٗ أَطَ اٟشَّ َٓ آٔی١َ  ا٢َ ا٠َُّٟه٥َّ َربَّ ٔجبِرٔی١َ َو٣ٔیکَائٔی١َ َوإرِٔسَ َٗ َػََلَتُه 

ُٔوَ٪ ا٠َُّٟه٥َّ اهِٔسنٔی ٤َٟٔ  ٔ ٔ أ٧ََِت َتِح٥ُُٜ بَيَِن ًَٔبازَٔک ٓامَٔی کَا٧ُوا ٓٔیهٔ یَِدَت٠ َهاَزة ِیٔب َواٟظَّ َِ ِٟ ِٟ ًَا٥َٟٔ ا َٕ ٓٔیهٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ََ ا اِخُت٠ َّ ِّٙ إ٧ٔ َح

إن ٣ُِشَت٘ٔی٥ٕ  ٔلَی رٔصَ َظاُئ إ ََ  َتِهٔسی ٩ِ٣َ 

 نب امعر، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن اعہشئ 

 

ابعس نب دبعامیظعل، رمع نب ویسن، مرکمة

ھا  ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات

 

عی

یک امنز )دجہت( سک داع ےس رشفع رفناےت ےھت۔ رفناای  دصہقی ریض اہلل 

بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک اےتھٹ وت امنز یک ادتباء ںیم ہی داع زپےتھ اے ربجالیئ اکیملیئ افر ارسالیف ےک رب! 

فں ےک درایمؿ اؿ زیچفں ںیم ہلصیف اے آامسونں افر زنیم ےک دیپا رکےن فاےل اے بیغ ف احرض اک ملع رےنھک فاےل وت یہ اےنپ دنب

رفناےئ اگ نج ںیم فہ االتخػ ایک رکےت ےھت۔ اے اہلل االتخػ فایل ابوتں ںیم ےس ےھجم دیسیھ راہ دالھک دے۔ ویکہکن وت ےسج اچاتہ ےہ 

 دیسیھ راہ رپ اگزمؿ رک داتی ےہ۔

 نب امعر، ییحی نب اوبریثک :  رافی

 

 ، اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنعابعس نب دبعامیظعل، رمع نب ویسن، مرکمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رات یک امنز یک سک داع ےس ادتبایک اجےئ؟

     1629    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ثَىٔی ح٤َُِیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٖٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ب٩ُِ 

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٠ُُِٗت َوأ٧ََا فٔی َسرَفٕ ٣َ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ َواہللٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

َّی أََر  ٕ َحً ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔؼََلة ًَ َّی اہللُ  ُٗبَنَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍَ َهؤیاا َْلَِر َت٤َُة اِؿَلَح ٌَ ِٟ ٌَٔظأئ َوهَٔی ا ِٟ َّی َػََلَة ا ا َػل َّ٤٠َ َٓ ٠َهُ  ٌِ ٔ ی ٓ

ََ ََل  َّ َّ إ٧ٔ َّی ب٠ََ َت هََذا بَاكَّٔل َحً ِ٘ ا٢َ َرب٨ََّا ٣َا َخ٠َ َ٘ َٓ  ٔٙ ُٓ ُ ٨ََوَز فٔی اِْل َٓ َى  َ٘ اَز ث٥َُّ أَهَِوی َرُسو٢ُ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ث٥َُّ اِستَِی ٌَ ٤ِٟٔی ُٕ ا ٔ  تُِد٠

ٕ ا َسٕح ٩ِ٣ٔ إَٔزاَوة َٗ َْ فٔی  َٓاِسَت١َّ ٨ِ٣ُٔه ٔسَواکّا ث٥َُّ أََِفَ أطهٔ  ٔلَی َٔفَ ٥َ إ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی ہللٔ َػل ََٓؼل ا٦َ  َٗ اِستَنَّ ث٥َُّ  َٓ ٨ًَِٔسُه ٣َاّئ 

ِس ٧َا٦َ  َٗ ٠ُُِٗت  َّی  ٍَ َحً ِسَر ٣َا ٧َا٦َ ث٥َُّ اِؿَلَح َٗ َّی  ِس َػل َٗ ٠ُُِٗت  َّی  ا٢َ َحً َٗ ٢َ ٣َزَّةٕ َو ١َ أَوَّ ٌَ َٓ ٤َا  َٛ  ١َ ٌَ َٔ َٓ َى  َ٘ َّی ث٥َُّ اِستَِی ِسَر ٣َا َػل َٗ

 ٔ ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ ٥َ ثَََلَث ٣َزَّإت  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٔ َٓ ا٢َ  َٗ ١ََِ ٣َا  ٣ٔ 

ھا  ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اکی احصیب وک ہی رفناےت دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیمحنب دبعارلنمح نب وعػ ر

 

عی

یض اہلل 

وہےئ انس ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم اھت ہک ںیم ےن وساچ ںیم رضفر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےت ںیہ؟ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشعء یک فآہل فملس یک امنز دوھکیں اگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطح امنز ادا رفنا

امنز زپےنھ ےک دعب اکیف دری کت ارتساتح رفناےت رےہ رھپ )دنین ےس( دیبار وہےئ افر آامسؿ یک رطػ اگنہ ااھٹیئ۔ رھپ رفناای ےس 

ر اکی ڈفؽ ےس ایپےل ںیم اپین اکنؽ رک کت۔ ینعی اے امہرے رب وت ےن ہی اکیبر ںیہن انبای۔ رھپ اےنپ رتسب رپ ک ک رک وسماک ااھٹیئ اف

وسماک یک۔ رھپ ڑھکے وہےئ افر امنز زپےنھ ےگل۔ اہیں کت ہک ریمے ایخؽ ںیم ینتج دری وسےئ ےھت اینت یہ دری امنز زپیھ۔ رھپ 

لمع ایک سج رطح ٹیل ےئگ اہیں کت ہک ںیم ےن وساچ ہک اینت یہ دری وسےئ ںیہ ینتج دری امنز ادا رفنایئ یھت۔ رھپ اےھٹ افر ایس رطح 

ح اک یلہپ دہعف ایک اھت افر فیہ ھچک زپاھ وج ےلہپ زپاھ اھت۔ )ینعی ےس کت۔ نان ہچ رجف کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت دہعف ایس رط

 لمع درہاای۔

ھا   :  رافی

 

عی

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیمحنب دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ اہلل یک )دجہت( امنز اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ اہلل یک )دجہت( امنز اک ایبؿ

     1630    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، یزیس، ح٤یس، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ اسحٙ :  راوی

٨َّا َنَظ  ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ح٤َُِیْس  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َیزٔیُس  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح اُئ أَِ٪ ٧ََزی َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 إَٔلَّ َرأَی٨َِاُه َوََل َنَظاُئ أَِ٪ ٧ََزاُه ٧َائ٤ّٔا إَٔلَّ َرأَی٨َِاهُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا٠َِّٟی١ٔ ٣َُؼ٠ِّّیا

 ااحسؼ نب اربامیہ، سیدی، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک مہ بج اچےتہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رات ںیم امنز

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وسےن یک احتل ںیم دںیھکی وت زپےتھ وہےئ دںیھکی وت امنز زپےتھ وہےئ دےتھکی افر بج اچےتہ

 وسےئ وہےئ دےتھکی۔

 اقحس نب اربامیہ، سیدی، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیرات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم  :   ابب

 روسؽ اہلل یک )دجہت( امنز اک ایبؿ

     1631    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد، اب٩ جزیخ، اب٩ ابو٠٣یٜة، يٌلی ب٩ ٠٤٣َ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  َٕ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  لَی ب٩َِ ٠َ٤ِ٣َ ٌِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِیََٜة أَ٪َّ َي ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ ا٢َ  َٗ

 ِّ َِٟت کَاَ٪ ُيَؼل ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َػََلة َُّه َسأ٢ََ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة  َت٤ََة ث٥َُّ ُيَشبِّ أَِخبََرُه أ٧َ ٌَ ِٟ ِّی ی ا ُح ث٥َُّ ُيَؼل

 ٔ َّی ث٥َُّ َيِشتَِیُ٘ٔى ٩ِ٣ٔ ٧َِو٣ٔهٔ َذٟ ١ََِ ٣َا َػل ُُٗس ٣ٔ يَرِ َٓ  ُٖ َسَها ٣َا َطاَئ اہللُ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ث٥َُّ ی٨َََِرٔ ٌِ ١ََِ ٣َا ٧َا٦َ ََ ِّی ٣ٔ ُیَؼل َٓ  ََ

ِبٔح  ٔلَی اٟؼُّ ةُ َتُٜوُ٪ إ ََ اِْلَٔخَ  َوَػََلتُهُ ت٠ِٔ

ھا  اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج، 

 

عی

ملک ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اؾ ہملس ریض اہلل 
م

، یلعی نب 

 

ی کة
انب رججی، انب اوبمل

ء ادا ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک قلعتم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفناای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشع

۔ رھپ ینتج دری کت اہلل وک وظنمر وہات امنز ادا رفناےت رےتہ۔ رھپ ینتج دری امنز زپےنھ ںیم اگلےت رکےن ےک دعب ںیتنس ادا رفناےت

 اجری )رقتةی( اینت یہ دری کت آراؾ رفناےت رھپ اھٹ رک ینتج دری آراؾ رفناای وہات اینت یہ دری امنز ادا رفناےت افر ہی امنز )اذاؿ( رجف کت

 ریتہ۔

ملک ریض اہلل ہنع اہرفؿ نب دبعاہلل، :  رافی
م

، یلعی نب 

 

ی کة
 اجحج، انب رججی، انب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ اہلل یک )دجہت( امنز اک ایبؿ

     1632    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ًبساہلل ب٩ ًِیساہلل ب٩ ابو٠٣یٜة، يٌلی ب٩ ٠٤٣َ :  راوی

 َ ل ٌِ ٩ًَِ َي ََٜة  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َٕ أَ أَِخبََر٧َا  َّهُ َسأ٢ََ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ی ب٩ِٔ ٠َ٤ِ٣َ ٧

٩ًَِ َػََلتٔهٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ائَةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ رٔقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِّی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟت ٣َا َل٥ُِٜ َوَػََلَتهُ کَاَ٪ ُيَؼل ا َ٘ َٓ  



 

 

 ِّ َّی ث٥َُّ يَُؼل ِسَر ٣َا َػل َٗ ُت ث٥َُّ َی٨َا٦ُ  ٌَ إَٔذا هَٔی َت٨ِ َٓ ائََتهُ  ُه رٔقَ َٟ َتِت  ٌَ َّی يُِؼبَٔح ث٥َُّ َن َّی َحً ِسَر ٣َا َػل َٗ ِسَر ٣َا ٧َا٦َ ث٥َُّ ی٨ََا٦ُ  َٗ ی 

ا ّٓ ا رَحِ ّٓ ّة رَحِ َ َّسَّ َٔ ائَّة ٣ُ  رٔقَ

ملک ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن اؾ ہملس ےس وساؽ ایک
م

، یلعی نب 

 

ی کة
 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہبیتق، ثیل، دبعاہلل نب دیبع اہلل نب اوبمل

فآہل فملس یک رقآت )رقآؿ( سک رطح وہیت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز سک رطح ادا رفناای رکےت ےھت؟ رفناای مت ولوگں وک 

ز زپیھ وہیت اینت دری وس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےس ایک اکؾ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپےتھ رھپ ینتج دری امن

اجےت رھپ اےتھٹ افر ینتج دری وسےئ ےھت اینت یہ دری کت امنز ادا رفناےت ےھت۔ رپ ینتج دری امنز زپیھ وہیت اینت دری کت آراؾ رفناےت۔ 

 ایبؿ رفناای ہک اہیں کت ہک )اذاؿ( رجف وہاجیت۔ رھپ اؾ ہملس ریض اہلل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقآت ےک قلعتم

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زپےتھ ےھت اکی اکی رحػ اگل اگل انسیئ داتی۔

ملک :  رافی
م

، یلعی نب 

 

ی کة
 ہبیتق، ثیل، دبعاہلل نب دیبعاہلل نب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات یک امنز اک ایبؿرضحت داد یک 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت داد یک رات یک امنز اک ایبؿ

     1633    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ٤ًزوب٩ زی٨ار، ٤ًزو ب٩ اوض، ًبساہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ًاؾ :  راوی

ًَِبَس ا  ٍَ َّهُ َس٤ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِوٕض أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  و٢ُ أَِخبََر٧َا  ُ٘ أؾ َي ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ہللٔ ب٩َِ 

ٔلَی اہللٔ  ٔ إ َیا٦ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أََحبُّ اٟؼِّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ْٔطُ َٗ ِٔ ََل٦ کَاَ٪ َيُؼو٦ُ یَِو٣ّا َوُي ٠ًََِیهٔ اٟشَّ زَّ َوَج١َّ ٔػَیا٦ُ َزاُوَز  ًَ

هُ َوی٨ََا٦ُ ُسُسَس  ََ و٦ُ ث٠ُُ ُ٘ َٕ ا٠َِّٟی١ٔ َوَي ٔلَی اہللٔ َػََلةُ َزاُوَز کَاَ٪ ی٨ََا٦ُ نِٔؼ ََلةٔ إ  هُ َیِو٣ّا َوأََحبُّ اٟؼَّ



 

 

 نب رمع نب اعص ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہلل اعتیل ہبیتق، ایفسؿ، رمعفنب دانیر، رمعف نب افس، دبعاہلل

ےک زندکی بس ےس زایدہ دنسپدیہ رفزے داؤد ےک رفزے ںیہ۔ فہ اکی دؿ رفزہ رےتھک افر اکی دؿ ااطفر رکےت۔ رھپ بس 

فہ ےلہپ آدیھ رات کت آراؾ رکےت رھپ اہتیئ رات کت  امنزفں ےس زایدہ دنسپدیہ امنز یھب رضحت داؤد ہیلع االسلؾ یک امنز یہ ےہ۔

 امنز زپےتھ افر رھپ رات اک اٹھچ ہصح وسےئ رےتہ۔

 ہبیتق، ایفسؿ، رمعفنب دانیر، رمعف نب افس، دبعاہلل نب رمع نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ت ومٰیس اک رطہقی امنز اک ایبؿرضح

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ومٰیس اک رطہقی امنز اک ایبؿ

     1634    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ رحب، ٣ٌاذب٩ خاٟس، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، س٠امی٪ تییم، ثابت، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠َةَ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َح٤َّ َٗ اذُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ رَحِ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ثَابٕٔت  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِّییٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ََل٦ ٨ًَِٔس ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ًَلَی ٣ُوَسی  َی بٔی  ِی٠ََة أرُِسٔ َٟ أََتِیُت 

 ٔ بِرٔه َٗ ِّی فٔی  ائ٥ْٔ يَُؼل َٗ ٔ َوهَُو  ََٜٔیٔب اِْلَِح٤َز  اِل

دمحم نب یلع نب رحب، اعمذنب اخدل، امحدنب ہملس، امیلسؿ یمیت، باتب، اسن نب ناکل رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اراشد رفناای ںیم بش رعماج ںیم رضحت ومٰیس ےک رقبی رسخ رتی ےک  ےلی ےک اپس اچنہپ وت فہ اینپ ربق ںیم ڑھکے امنز زپھ ےن

 رےہ ےھت۔

 دمحم نب یلع نب رحب، اعمذنب اخدل، امحدنب ہملس، امیلسؿ یمیت، باتب، اسن نب ناکل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ومٰیس اک رطہقی امنز اک ایبؿ

     1635    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًہ ًباض ب٩ ٣ح٤س، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، س٠امی٪ تییم، ثابت، ا٧ص رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ ُس  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  بَّاُض ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا َِّییٔمِّ َوثَابٕٔت  َ٪ اٟت ٠َامِیَ

ًَلَی ٣ُو ا٢َ أََتِیُت  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِّی أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ائ٥ْٔ ُيَؼل َٗ ٔ َوهَُو  ََٜٔیٔب اِْلَِح٤َز ََل٦ ٨ًَِٔس اِل ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ َسی 

 َ٠ًِ الَی أَ ٌَ ََ ٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس َواہللُ  اذ ٌَ َوأب ٨ًَِٔس٧َا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث ٣ُ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َهَذا أَِولَی بٔاٟؼَّ ا٢َ أَبُو  َٗ ُ٥ 

، باتب، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابعس نب دمحم، ویسن نب دمحم، امحدنب ہملس، امیلسؿ یمیت

اراشد رفناای ںیم رسخ رتی ےک  ےلی ےک رقبی رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس آای وت فہ ڑھکے امنز زپھ رےہ ےھت۔ اناؾ انسیئ ایبؿ 

 

صی 

ح ےہ۔رکےت ںیہ ہک ےھچیپ سگرےن فایل رفاتی یک تبسن ہی رفاتی زایدہ 

ح

 

 ابعس نب دمحم، ویسن نب دمحم، امحدنب ہملس، امیلسؿ یمیت، باتب، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ومٰیس اک رطہقی امنز اک ایبؿ

     1636    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ سٌیس، حبَل٪، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ثابت و س٠امی٪، تییم، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ َٗ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبَّاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أَِخبََرنٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس َِّییٔمُّ  ُ٪ اٟت ٧َا ثَابْٔت َوُس٠َامِیَ

 ٔ بِر َٗ ِّی فٔی  ََل٦ َوهَُو ُيَؼل ٠ًََِیهٔ اٟشَّ ٔ ٣ُوَسی  بِر َٗ ًَلَی  ا٢َ ٣ََزِرُت  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ه

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ادمحنب دیعس، بح  ؿ، امحدنب ہملس، باتب ف امیلسؿ، یمیت، اسن ریض اہلل ہنع 

 ہک اوہنں ےن رفناای ںیم ومٰیس ہیلع االسلؾ یک ربق ےک اپس ےس سگرا وت فہ ربق ںیم ڑھکے وہےئ امنز ادا رفنا رےہ ےھت۔

 ادمحنب دیعس، بح  ؿ، امحدنب ہملس، باتب ف امیلسؿ، یمیت، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ومٰیس اک رطہقی امنز اک ایبؿ

     1637    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣اَٟ ًلی ب٩ خرش٦، ًیسی، س٠امی٪ تییم، ا٧ص ب٩ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ َِّییٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ًٔیَسی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ِّ ََل٦ َوهَُو ُيَؼل ٠ًََِیهٔ اٟشَّ ًَلَی ٣ُوَسی  َی بٔی  ِی٠ََة أرُِسٔ َٟ ٥َ ٣ََزِرُت  ٔ َوَس٠َّ بِرٔه َٗ  ی فٔی 

یلع نب رشخؾ، یسیع، امیلسؿ یمیت، اسن نب ناکل، ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ںیم بش رعماج ےک 

 ومعق رپ رضحت ومٰیس ےک اپس ےس سگرا وت فہ ربق ںیم امنز ادا رفنا رےہ ےھت۔

  ناکلیلع نب رشخؾ، یسیع، امیلسؿ یمیت، اسن نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رضحت ومٰیس اک رطہقی امنز اک ایبؿ

     1638    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساَلًلی، ٣ٌت٤ز، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩  :  راوی

َّی اہللُ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  َی بٔهٔ ٣َزَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِی٠ََة أرُِسٔ َٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

ََل٦ َوهَُو ُيَؼ  ٠ًََِیهٔ اٟشَّ ٔ ًَلَی ٣ُوَسی  بِرٔه َٗ ِّی فٔی   ل

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اسن ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک بج رعماج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رضحت ومٰیس ہیلع 

، انیعمج ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک

 ه
علی

 االسلؾ ےک رقبی ےس سگرے وت فہ ربق ںیم امنز ادا رفنا رےہ ےھت۔ ضعب احصہب رکاؾ روضاؿ اہلل 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس ےس سگرے وت فہ ربق ںیم امنز ادا رفنا رےہ ےھت۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ومٰیس اک رطہقی امنز اک ایبؿ

     1639    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حِیب ب٩ ْعبی و اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، ٣ٌت٤ز، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

بٓٔیٕ  و٢ُ أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ َْعَ ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت أَبٔی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ اََل َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َوإِٔس٤َ

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُف أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ََ َی بٔهٔ أَِخبََرنٔی  ِی٠ََة أرُِسٔ ٠َِیهٔ  َٟ ًَ ًَلَی ٣ُوَسی  ٣َزَّ 

 ٔ بِرٔه َٗ ِّی فٔی  ََل٦ َوهَُو ُيَؼل  اٟشَّ



 

 

ییحی نب بیبح نب رعیب ف اامسلیع نب دوعسد، رمتعم، اسن ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ضعب احصہب رکاؾ ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک روسؽ 

 االسلؾ ےک رقبی ےس سگرے وت فہ ربق ںیم امنز زپھ رےہ ےھت۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج بش رعماج ںیم رضحت ومٰیس ہیلع 

 ییحی نب بیبح نب رعیب ف اامسلیع نب دوعسد، رمتعم، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ومٰیس اک رطہقی امنز اک ایبؿ

     1640    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ابوًسی، س٠امی٪، ا٧ص :  راوی

ٔف أَِػَحأب  ٌِ ََ  ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٔ بِرٔه َٗ ِّی فٔی  ًَلَی ٣ُوَسی َوهَُو ُيَؼل َی بٔی ٣ََزِرُت  َِٟی٠ََة أرُِسٔ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج ہبیتق، انب اوبدعی، امیلسؿ، اسن ضعب احصہب رکاؾ ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 رات وک ںیم رعماج ےک ےیل ایگ اھت وت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس ےس سگرا وت فہ اینپ ربق ںیم امنز زپھ رےہ ےھت۔

 ہبیتق، انب اوبدعی، امیلسؿ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بش ںیم ابعدت رکےن اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 بش ںیم ابعدت رکےن اک ایبؿ

     1641    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

زہزی، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ حارث ب٩ ٧و١ٓ، ًبساہلل ب٩  ب٩ ٤ًَا٪ ب٩ سٌیس، َٛير، و َ٘یة، اب٩ ابو ح٤زة، ٤ًزو :  راوی

 خباب ب٩ ارت

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی اََل َحسَّ َٗ ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا أَبٔی َو ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٔير َٛ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ا٢َ حَ  أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ َح٤ِزََة  َٗ ثَىٔی اٟزُّهِزٔیُّ  سَّ

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َخبَّأب ب٩ِٔ اِْلََر   ٩ًَِ  ١ٕ َٓ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٧َِو ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ِس َطهَٔس بَِسّرا أَِخبََرنٔی ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ َوکَاَ٪  تِّ 

 َّ ٥َ أ٧َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا ٣َ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ِحز َٔ ِٟ ٍَ ا َّی کَاَ٪ ٣َ ِی٠ََة ک٠ََُّها َحً ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َّٟ ًَ َّی اہللُ  َب َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ُه َرا

ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ بٔأَبٔی َ٘ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ َجائَُه َخبَّاْب  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِی٠ََة أ٧ََِت َو  َس٠َّ ِس َػ٠َِّیَت ا٠َّٟ َ٘ َٟ ِّی  أُم

ََّها َػََلةُ  ٥َ أََج١ِ إ٧ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََ َػ٠َِّیَت ٧َِحَوَها  زَّ َوَج١َّ َػََلّة ٣َا َرأَیُِت ًَ ِّی  ُِٟت َرب َ َرَُٕب َوَرَهٕب َسأ

ًَِلانٔی اث٨ََِتئِن َو  َ أ َٓ ِب٨َ٠َا ٓٔیَها ثَََلَث خَٔؼا٢ٕ  َٗ ََ بٔهٔ اِْل٥َ٣َُ  ٨ََٜا ب٤َٔا أَه٠َِ ٔ زَّ َوَج١َّ أَِ٪ ََل یُِه٠ ًَ ِّی  ُِٟت َرب َ ىٔی َواحَٔسّة َسأ ٌَ ٨َ٣َ

ُِٟت  َ ًَِلا٧ٔیَها َوَسأ َ أ َٓ َُيِر٧َٔا  ا ٩ِ٣ٔ  ًَُسوا ٠َِی٨َا  ًَ َّ َوَج١َّ أَِ٪ ََل یُِوهَٔز  ًَز ِّی  ُِٟت َرب َ ًَِلا٧ٔیَها َوَسأ َ أ ِّی أَِ٪ ََل یَ َٓ ٨ٔیَها َرب ٌَ ٨َ٤َ َٓ ا  ٌّ  ٠ِبَٔش٨َا ٔطَی

، انب اوب زمحة، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب احرث نب ونلف، دبعاہلل نب ابخب نب ارت رفناےت 

 

 می ة
رمعف نب امثعؿ نب دیعس، ریثک، ف ت

ےن امتؾ رات امنز ادا رفنایئ ںیہ ہک اوہنں ےن اکی رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اہیں کت ہک رجف ےک رقبی افرغ وہےئ۔ بج السؾ ریھپا وت ابخب آےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریمے 

اس  ناں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ آج رات سج رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفنایئ ےہ ںیم ےن

ےس ےلہپ یھبک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رطح امنز ادا رفناےت وہےئ ںیہن داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہں 

ح ےہ۔ ہی امنز تبحم افر وخػ یک امنز ےہ۔ ںیم ےن اےنپ رب ےس نیت زیچںی بلط یک ںیہ نج ںیم ےس دف اس )رب( ےن ےھجم 

ح
صی 

اطع ںیہن یک۔ ںیم ےن اےنپ رب ےس داع رفنایئ اے اہلل! ںیمہ اؿ ذعاوبں ےس الہک ہن رکان نج ےس یلھچپ  اطع رک دںی افر اکی

اع یک اوتمں وک الہک ایک ایگ۔ ہی داع وبقؽ وہیئگ۔ رھپ ںیم ےن داع رفنایئ ہک مہ رپ ریغ دنمش طلسم ہن رکان ہی یھب وبقؽ رکیل۔ رھپ ںیم ےن د

 مہ رگفوہں ںیم مسقنم ہن وہ اجںیئ نکیل ہی داع وبقؽ ںیہن یک یئگ۔ہک مہ ںیم وھپٹ ہن ڈےل افر مہ اب

، انب اوب زمحة، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب احرث نب ونلف، دبعاہلل نب ابخب نب  :  رافی

 

 می ة
رمعف نب امثعؿ نب دیعس، ریثک، ف ت



 

 

 ارت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیسہ اعہشئ دصہقی ےس ّروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک( رات ںیم ابعدت ےس قلعتم رفاایت اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیسہ اعہشئ دصہقی ےس ّروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک( رات ںیم ابعدت ےس قلعتم رفاایت اک ایبؿ

     1642    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، ابوئٌور، ٣ش٥٠، ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٩ًَِ ٣ََِّسُ  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ُٔوٕر  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َي َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  ًَائَٔظُة َرضَٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  رِشُ أَِحَیا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ٨ًََِها کَاَ٪ إَٔذا َزَخ٠َِت ا ٤ِٟٔئِزََر  اہللُ  َى أَه٠َُِه َوَطسَّ ا َ٘ ٥َ ا٠َِّٟی١َ َوأَِي  َوَس٠َّ

ھا  اراشد رفنایت ںیہ ہک بج راضمؿ اابملرک اک 

 

عی

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، اوبوفعیر، ملسم، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

افر اےنپ رھگ فاولں وک یھب اگجےت۔ زین ہت دنب وبضمط آرخی رشعہ آات وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخد یھب رات رھب اجےتگ 

 ابدنےتھ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، اوبوفعیر، ملسم، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونالف ےک قلعتم ااحدثیرات دؿ ےک  :   ابب

 دیسہ اعہشئ دصہقی ےس ّروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک( رات ںیم ابعدت ےس قلعتم رفاایت اک ایبؿ



 

 

     1643    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یحٌی، زہير، ابواسحٙ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی إِٔس  ث٨ََا ُزَهيِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ا٢َ أََتِیُت اِْلَِسَوَز ب٩َِ یَزٔیَس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ  َٙ َح

ََ بٔهٔ  ثَِت ثِىٔی ٣َا َحسَّ ٤ِزٕو َحسِّ ًَ ٠ُِت یَا أَبَا  ُ٘ َٓ ا  ّ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َوکَاَ٪ لٔی أَّخا َػٔسي ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َػََلةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  أ٦ُُّ ا

هُ  ٢َ ا٠َِّٟی١ٔ َویُِحٌٔی آَٔخَ َِٟت کَاَ٪ ی٨ََا٦ُ أَوَّ ا َٗ ا٢َ  َٗ 

ے اھبیئ افر دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی، زریہ، اوب ااحسؼ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم اوسد نب سیدی ےک اپس آای فہ ریم

دفتس ےھت۔ ںیم ےن اہک اے اوبرمعف ےھجم فہ ابںیت اتبںیئ وج اؾ اوملنینم )اعہشئ دصہقی( ےن آپ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ؾ فملس یک امنز ےک قلعتم ایبؿ یک ںیہ ےنہک ےگل اؾ اوملنینم ےن رفناای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک ےلہپ ہصح ںیم آرا

 رفناےت افر آرخی ہصح ںیم اجےتگ ےھت۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی، زریہ، اوباقحس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک( رات ںیم ابعدت ےس قلعتم رفاایت اک ایبؿدیسہ اعہشئ دصہقی ےس ّروس

     1644    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ اسحٙ، ًبسة ب٩ س٠امی٪، سٌیس، ٗتاز ة، زرارة ب٩ اوفی، سٌس ب٩ ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس  ٪َ ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ سٔ ب٩ِٔ هَٔظا٦ٕ َهاُروُ٪ ب٩ُِ إِٔسَح ٌِ  َس

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ُ٠ًَِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟت ََل أَ ا َٗ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َّی ٩ًَِ  ِی٠َّة َحً َٟ ا٦َ  َٗ ِی٠َٕة َوََل  َٟ ُه فٔی  آَ٪ ک٠َُّ ُِِٟقِ أَ ا رَقَ

اَ٪  ـَ َُيَِر َر٣َ مُّ  َٗ َباَح َوََل َػا٦َ َطِهّزا کَا٣َّٔل   اٟؼَّ



 

 

ھا  رفنایت ںیہ ہک

 

عی

ےھجم ولعمؾ  اہرفؿ نب ااحسؼ ، دبعة نب امیلسؿ، دیعس، اتقد ة، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ںیہن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک اکی رات ںیم وپرا رقآؿ اپک زپاھ وہ ای یھبک وپری رات حبص کت اجےتگ رےہ 

 وہں ای یھبک راضمؿ ےک العفہ وپرا ہنیہم یہ رفزے رےتھک رےہ وہں ۔

ھا اہرفؿ نب اقحس، دبعة نب امیلسؿ، دیعس، اتقد ة، زرارة نب اف :  رافی

 

عی

 یف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اایت اک ایبؿدیسہ اعہشئ دصہقی ےس ّروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک( رات ںیم ابعدت ےس قلعتم رف

     1645    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طٌیب ب٩ یوسٕ، یحٌی، ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ   ٩ًَِ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبٔی  َٗ ٩ًَِ هَٔظا٦ٕ  ٩ًَِ َیِحٌَی   َٕ ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ ٠َِیَها أَِخبََر٧َا ُط ًَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ  ًَ َّی اہللُ  َػل

 ٔ ٠َِی٥ُِٜ ب ًَ ا٢َ ٣َِه  َ٘ َٓ ِت ٩ِ٣ٔ َػََلتَٔها  ََٓذََکَ َِٟت ََُٓل٧َُة ََل َت٨َا٦ُ  ا َٗ  ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ هَٔذه َ٘ َٓ ََٓواہللٔ ََل َی١٤َُّ اہللُ َو٨ًَِٔسَها ا٣َِزأَْة  وَ٪  ُ٘ ٤َا تُٔلی

َّی َت٠٤َُّوا َو  زَّ َوَج١َّ َحً ٠ًََِیهٔ َػاحٔبُهُ ًَ َِٟیهٔ ٣َا َزاَو٦َ  ٔ ی٩ٔ إ ٩َّٜٔ أََحبَّ اٟسِّ  َل

ھا  رفنایت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس 

 

عی

بیعش نب ویفس، ییحی، اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ہی وکؿ ےہ؟ ںیم ےن اہک الفں ےہ افر ہی رات یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ رشتفی الےئ وت اکی وعرت یھٹیب وہیئ

رھب ابعدت ںیم رصمفػ ریتہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی ایک ابت وہیئ؟ مت ولوگں وک اچےیہ ہک اانت یہ لمع ایک رکف 

یت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینتج مت ںیم تمہ وہ ویکہکن اہلل اعتیل وت ںیہن ےکھت اگ نکیل مت ولگ یہ کھت اجؤ ےگ۔ رھپ رفنا

 (وک فہ لمع زایدہ وبحمب اھت سج رپ لقتسم زمایج ےس لمع ریپا وہا اجےئ۔ )یگشیمہ اایتخر یک اجےئ

ھا   :  رافی

 

عی

 بیعش نب ویفس، ییحی، اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیسہ اعہشئ دصہقی ےس ّروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک( رات ںیم ابعدت ےس قلعتم رفاایت اک ایبؿ

     1646    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

َٕ أَ٪َّ َر  ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٠َِیهٔ  ُسو٢َ اہللٔأَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ًَ َّی اہللُ  َػل

اُٟوا ٟٔزَی٨ََِب  َ٘ َٓ َِٟحِب١ُ  ا٢َ ٣َا َهَذا ا َ٘ َٓ أَی َحِبَّل ٤ِ٣َُسوّزا بَيَِن َسارٔیََتئِن  ٤َِِٟشحَٔس ََفَ ٥َ َزَخ١َ ا ِت  َوَس٠َّ َ٘ َّ٠ ٌَ ََ تَرَِت  َٓ إَٔذا  َٓ ِّی  َؼل َُ

٥َ ح٠ُُّوهُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ِس  بٔهٔ  ٌُ ِ٘ ٠َِی َٓ تََر  َٓ إَٔذا  َٓ ٥ِ َنَظاكَُه  ُٛ  ُٟٔیَؼ١ِّ أََحُس

ھا  ےتہک ںیہ ہک اکی دہعف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم 

 

عی

رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن نب ناکل ریض اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہی ریس ویکں ابدنیھ  ںیم دالخ وہےئ وت دف وتسونں ےک درایمؿ اکی ریس دنبی وہیئ دیھکی۔ آپ یلص اہلل

ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک زبنی ےک ےیل ابدنیھ یئگ ےہ۔ فہ امنز زپےتھ وہےئ بج کھت اجیت ںیہ وت اس ےس اہسرا  یتی ںیہ۔ آپ 

 ؤ وت ھٹیب اجای رکف۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اےس وھکؽ دف افر بج کت دبؿ ںیم یتسچ وہ امنز ادا ایک رکف افر بج کھت اج

ھا   :  رافی

 

عی

 رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن نب ناکل ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک( رات ںیم ابعدت ےس قلعتم رفاایت اک ایبؿدیسہ اعہشئ دصہقی ےس ّروسؽ اہلل یلص 

     1647    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس و ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زیاز ب٩ ًَلٗة، ٣ِيرة ب٩ طٌبہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس بَ أَِخبََر٧َا  ٌِ ٤ُِِٟٔيَرَة ب٩َِ ُط ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًََٔل ٩ًَِ زٔیَاز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُه  َٟ ُى  ِٔ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوا٠َّٟ َة َو٣َُح٤َّ

 ََ َٟ ِس ُرََفَ اہللُ  َٗ َٟهُ  ٘ٔی١َ  َٓ َس٣َاُه  َٗ ٣َِت  َّی َتَورَّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ َ ٣َ  َي
ََ َو٣َا َتأََخَّ ٔ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِب سَّ َ٘ ََ ا 

ًَِبّسا َطُٜوّرا وُ٪  ُٛ ََل أَ َٓ ا٢َ أَ َٗ 

، ریغمة نب ہبعش ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل

 

 ہبیتق نب دیعس ف دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زاید نب العقة

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ریپفں رپ فرؾ آےئگ۔ نان ہچ رعض ایک ایگ ہک اہلل اعتیل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ںیم اینت دری ایقؾ ایک ہک 

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اےلگ  ےلھچ امتؾ انگہ )زغلںیش( اعمػ رفنادی ںیہ۔ )وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ابعدت 

 ذفاالجلؽ فاال رکاؾ( اک رکش سگار دنبہ ہن وں ۔ںیم اینت تقشم یک ایک رضفرت ےہ؟( رفناای ایک ںیم اس )رب 

، ریغمة نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ہبیتق نب دیعس ف دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زاید نب العقة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثی رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم :   ابب

 دیسہ اعہشئ دصہقی ےس ّروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک( رات ںیم ابعدت ےس قلعتم رفاایت اک ایبؿ

     1648    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اہلل ٬٨ًا ٤ًزوب٩ ًلی، ػاٟح ب٩ ٣ہزا٪، ن٤ٌا٪ ب٩ ًبساٟشَل٦، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، ابوہزیزہ رضی :  راوی

 ًَ ٤َاُ٪ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا ا٨ُّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ّة  َ٘ ث٨ََا َػأُٟح ب٩ُِ ٣ِٔهَزاَ٪ َوکَاَ٪ ٔث ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٔ ََل٦ ِبٔس اٟشَّ

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ُٙ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب  َّ٘ َظ ََ ىٔی  ٌِ ٍَ َي َٟ ِ َّی َتز ِّی َحً ٥َ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

َس٣َاهُ  َٗ 

ھا  رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 

عی

رمعفنب یلع، اصحل نب رہماؿ، امعنؿ نب دبعاالسلؾ، ایفسؿ، اعا  نب بیلک، اوبرہریہ ریض اہلل 

ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں ابمرک ٹھپ اجےت۔ )وطلی ایقؾ یک  اہلل ہیلع فآہل فملس اینت دری کت امنز ادا ایک رکےت



 

 

 (فہج ےس ااسی وہات

ھا   :  رافی

 

عی

 رمعفنب یلع، اصحل نب رہماؿ، امعنؿ نب دبعاالسلؾ، ایفسؿ، اعا  نب بیلک، اوبرہریہ ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

امنز ےک ےیل ڑھکے وہےن رپ ایک رکے افر اس ےلسلس ںیم رافایؿ دحثی اک اعہشئ دصہقی ےس رفاتی رکےن ںیم 

 االتخػ اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رفاتی رکےن ںیم االتخػ اک ایبؿامنز ےک ےیل ڑھکے وہےن رپ ایک رکے افر اس ےلسلس ںیم رافایؿ دحثی اک اعہشئ دصہقی ےس 

     1649    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤ازب٩ بسی١ و ایوب، ًبساہلل ب٩ ط٘یٙ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا َف٣اتی :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ بَُسی١ِٕ َوأَیُّوُب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ  أَِخبََر٧َا  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٙ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ًَ

أًّسا َٗ  ٍَ َٛ أًّسا َر َٗ َّی  ائ٤ّٔا َوإَٔذا َػل َٗ  ٍَ َٛ ائ٤ّٔا َر َٗ َّی  إَٔذا َػل َٓ َِٟیَّل كَؤیَّل  ِّی   ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ہبیتق، امحدنب دبلی ف اویب، دبعاہلل نب قیقش

 

عی

، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

وطلی امنز زپےتھ۔ اس ےیل ارگ ڑھکے وہ رک امنز زپھ رےہ وہےت وت روکع یھب ڑھکے وہ رک رکےت افر ھٹیب رک امنز ادا رک رےہ وہےت 

 وت روکع یھب ھٹیب رک یہ رکےت۔

ھا  رفنایت ہبیتق، امحدنب دبلی :  رافی

 

عی

 ف اویب، دبعاہلل نب قیقش، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اعہشئ دصہقی ےس رفاتی رکےن ںیم االتخػ اک ایبؿامنز ےک ےیل ڑھکے وہےن رپ ایک رکے افر اس ےلسلس ںیم رافایؿ دحثی اک 

     1650    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساٟزحی٥، وٛیٍ، یزیس ب٩ ابزاہی٥، اب٩ سيری٩، ًبساہلل ب٩ ط٘یٙ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَ ًَِبَسةُ ب٩ُِ  ٕٙ أَِخبََر٧َا  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َوٛٔی َٗ

ِٓتََتَح  إٔذَا ا َٓ أًّسا  َٗ ائ٤ّٔا َو َٗ ِّی  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة  ََل  ٩ًَِ  ائ٤ّٔا َوإَٔذا اٟؼَّ َٗ  ٍَ َٛ ائ٤ّٔا َر َٗ َة 

أًّسا َٗ  ٍَ َٛ أًّسا َر َٗ ََلَة  ِٓتََتَح اٟؼَّ  ا

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 

عی

دبعة نب دبعارلمیح، فعیک، سیدی نب اربامیہ، انب ریسنی، دبعاہلل نب قیقش، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ا رفناےت افر یھبک ھٹیب رک۔ نان ہچ ارگ ڑھکے وہ رک امنز یک ادتباء رکےت وت روکع یھب اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک ڑھکے وہ رک امنز )دجہت( اد

 ڑھکے وہ رک رکےت افر ارگ ھٹیب رک امنز زپےتھ وت روکع یھب ھٹیب رکےت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دبعة نب دبعارلمیح، فعیک، سیدی نب اربامیہ، انب ریسنی، دبعاہلل نب قیقش، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےک ےیل ڑھکے وہےن رپ ایک رکے افر اس ےلسلس ںیم رافایؿ دحثی اک اعہشئ دصہقی ےس رفاتی رکےن ںیم االتخػ اک ایبؿ

     1651    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ یزیس و ابونرض، ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ب٩ُِ یَزٔیَس َوأَبُو ا٨َّٟرِضٔ 

 ٔ إ َٓ ُ َوهَُو َجأْٟص  أ َیِِقَ َٓ ِّی َوهَُو َجأْٟص  ٥َ کَاَ٪ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِسَر ٣َا ٩ًَِ  َٗ ائَتٔهٔ  َذا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ رٔقَ



 

 

ٌٔيَن  ََ ََ  َیُٜوُ٪ ثَََلثٔيَن أَِو أَِر ٔ ١ََِ َذٟ ا٧َٔیٔة ٣ٔ ََّ ٔة اٟ ٌَ ِٛ ١ُ فٔی اٟزَّ ٌَ ِٔ ٍَ ث٥َُّ َسَحَس ث٥َُّ َي َٛ ائ٥ْٔ ث٥َُّ َر َٗ أَ َوهَُو  ََِٓقَ ا٦َ  َٗ  آیَّة 

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 

عی

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، دبعاہلل نب سیدی ف اوبرضن، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

فملس ھٹیب رک امنز زپاھ رکےت ےھت۔ نان ہچ اس دفراؿ ھٹیب رک رقآت رکےت رےتہ افر بج سیت اچسیل آایت ابیق رہ اجںیت وت فآہل 

 ڑھکے وہ رک رقآت رشفع رک دےتی رھپ روکع افر دجسہ رکےن ےک دعب دفرسی رتعک ںیم یھب ہنیعب یہی لمع درہاےت۔

ھا  دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، دبعاہلل :  رافی

 

عی

 نب سیدی ف اوبرضن، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہقی ےس رفاتی رکےن ںیم االتخػ اک ایبؿامنز ےک ےیل ڑھکے وہےن رپ ایک رکے افر اس ےلسلس ںیم رافایؿ دحثی اک اعہشئ 

     1652    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسی ب٩ُِ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َِٟت ٣َا َرأَیُِت أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َوَة  ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ا٢َ َحسَّ َٗ یُو٧َُص 

ِّی َوهَُو َجأْٟص  َٓکَاَ٪ ُيَؼل  ِّ٩ َّی َزَخ١َ فٔی اٟشِّ َّی َجأّٟشا َحً ٥َ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وَرُسو٢َ اہللٔ َػل َُبََر ٩ِ٣ٔ اٟشُّ إٔذَا  َٓ أُ  ٔ َيِِقَ َرة

 ٍَ َٛ أَ بَٔها ث٥َُّ َر ََِٓقَ ا٦َ  َٗ وَ٪ آَیّة  ٌُ ََ  ثَََلثُوَ٪ أَِو أَِر

ھا  رفنایت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

عی

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع ابمرک زایدہ ںیہن وہیئگ۔ فملس وک اس فتق کت ھٹیب رک امنز زپےتھ وہےئ ںیہن داھکی بج کت ہک

نان ہچ رمع زایدہ وہاجےن رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےگل افر بج سیت اچسیل آایت ابمرہک رہ اجںیت وت 

 ڑھکے وہ اجےت افر رھپ روکع ںیم اجےت۔

ھا  اقحس نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، :  رافی

 

عی

 اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رکےن ںیم االتخػ اک ایبؿامنز ےک ےیل ڑھکے وہےن رپ ایک رکے افر اس ےلسلس ںیم رافایؿ دحثی اک اعہشئ دصہقی ےس رفاتی 

     1653    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیة، اٟوٟیس ب٩ ابوہظا٦، ابوبَکب٩ ٣ح٤س، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٕ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ أَبٔی هَٔظا٦ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ

 َٛ إَٔذا أََراَز أَِ٪ َیزِ َٓ أًْس  َٗ ُ َوهَُو  أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِِقَ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ُ إٔنِ ًَائَٔظَة  أ ِسَر ٣َا َيِِقَ َٗ ا٦َ  َٗ َشاْ٪ ٍَ 

ٌٔيَن آیَّة  ََ  أَِر

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 

عی

، اولدیل نب اوباشہؾ، اوبرکبنب دمحم، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 زاید نب اویب، انب علی ة

 ڑھکے وہ اجےت ہک فآہل فملس ھٹیب رک رقآت رفناای رکےت ےھت۔ )دفراؿ ونالف( افر بج روکع رکےن اک ارادہ وہات وت اینت دری ےلہپ یہ

 ینتج دری ںیم وکیئ صخش سیت ای اچسیل آایت یک التفت رکات ےہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

، اولدیل نب اوباشہؾ، اوبرکبنب دمحم، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 زاید نب اویب، انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ےک ےیل ڑھکے وہےن رپ ایک رکے افر اس ےلسلس ںیم رافایؿ دحثی اک اعہشئ دصہقی ےس رفاتی رکےن ںیم االتخػ اک ایبؿ

     1654    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩، سٌس ب٩ ہظا٦ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل ٨ًہ ٤ًزوب٩ ًلی، ًبساَلًلی، ہظا٦، :  راوی



 

 

ٔ ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ هَٔظا٦ ٌِ ٩ًَِ َس َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا هَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ  ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٔس٣ُِت  أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز

 َٟ ا َٗ ٨ًََِها  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ًَلَی  ََٓسَخ٠ُِت  ٤َِٟٔسی٨ََة  َِٟت َرح٥َٔ اہللُ أَبَاَک ا ا َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌِ ٠ُُِٗت أ٧ََا َس ِت ٩ِ٣َ أ٧ََِت 

َّی اہللُ َِٟت إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َػََلة ٠ُِٗ ٠ُُِٗت أَِخبٔرٔیىٔی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َوکَاَ٪  ُت  

ٌَٔظأئ ث٥َُّ یَ  ِٟ ِّی بٔا٠َِّٟی١ٔ َػََلَة ا ٥َ کَاَ٪ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ إَٔذا کَاَ٪ أََج١ِ  َٓ َی٨َا٦ُ  َٓ أطهٔ  ٔلَی َٔفَ أِؤی إ

أَ ث٥َُّ َزَخ١َ  ََٓتَوؿَّ  ٔ ٔلَی كَُهورٔه ٔلَی َحاَجتٔهٔ َوإ ا٦َ إ َٗ ُٖ ا٠َِّٟی١ٔ  َُّه يَُشوِّی بَِی٨َُه٩َّ فٔی  َجِو ٔلَیَّ أ٧َ ١ُ إ إت یَُدیَّ ٌَ َٛ ِّی ث٤ََانَٔی َر ُیَؼل َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ا

ٍُ َج٨َِبُه  ـَ َتئِن َوهَُو َجأْٟص ث٥َُّ َي ٌَ ِٛ ِّی َر ٕة ث٥َُّ ُيَؼل ٌَ ِٛ ٔ َویُوتٔزُ بَٔز حُوز َٔ َواٟشُّ و ُٛ
ائَٔة َواٟزُّ ِِٟٔقَ ٔ ا َٓکَذ٧َُه ب ٔ ََفُب٤ََّا َجاَئ بََٔل٢ْ  ََلة اٟؼَّ

کَا٧َِت  َٓ  ٔ ََلة َّی یُِؤذ٧َُٔه بٔاٟؼَّ ٕٔ َحً ِِ ٥ِ ُي َٟ َُِٜٜت أَُِفَی أَِو  فٔی َوُرب٤ََّا َط ِِ فَٔی َوُرب٤ََّا ُي ِِ ِب١َ أَِ٪ ُي َّی  َٗ ََ َػََلةُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ت٠ِٔ

َِٟح٤ٔهٔ ٣َا  ِت ٩ِ٣ٔ  ََٓذََکَ َّی أََس٩َّ َؤُٟح٥َ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ِّی اہللُ  ٥َ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ َطاَئ اہللُ 

 َٓ ٔلَی َحاَجتٔهٔ  ٔ َوإ ٔلَی كَُهورٔه ا٦َ إ َٗ ُٖ ا٠َِّٟی١ٔ  إَٔذا کَاَ٪ َجِو َٓ أطهٔ  ٔلَی َٔفَ ٌَٔظاَئ ث٥َُّ َیأِؤی إ ِٟ ٤َِِٟشحَٔس بٔا٨َّٟأض ا َ ث٥َُّ یَِسُخ١ُ ا أ َتَوؿَّ

ِّی ُیَؼل َٓ  ِٛ ٔ ث٥َُّ یُوتٔزُ بَٔز حُوز َٔ َواٟشُّ و ُٛ
ائَٔة َواٟزُّ ِِٟٔقَ َّهُ ُيَشوِّی بَِی٨َُه٩َّ فٔی ا ٔلَیَّ أ٧َ إت یَُدی١َُّ إ ٌَ َٛ َتئِن َوهَُو ٔستَّ َر ٌَ ِٛ ِّی َر ٕة ث٥َُّ ُيَؼل ٌَ

ِب١َ أَِ٪  َٗ  ٔ ََلة َٓکَذ٧َُه بٔاٟؼَّ ٍُ َج٨َِبُه َوُرب٤ََّا َجاَئ بََٔل٢ْ  ـَ َّی  َجأْٟص ث٥َُّ َي َُِٜٜت أَُِفَی أ٦َِ ََل َحً فَٔی َوُرب٤ََّا أَُِفَی َوُرب٤ََّا َط ِِ ُي

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ََ َػََلةُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟت ت٠ِٔ ٤َا َزا َٓ َِٟت  ا َٗ ََلةٔ   یُِؤذ٧َُٔه بٔاٟؼَّ

یلع، دبعاالیلع، اشہؾ، نسح، دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم دمہنی ونمرہ آای افر اعہشئ دصہقی ریض رمعفنب 

ھا  ےک اپس احرض وہا وت اوہنں ےن وپاھچ ہک مت وکؿ وہ؟ ںیم ےن اہک دعس نب اعرم نب اشہؾ۔ رفناےن ںیگل اہلل اہمترے فادل رپ 

 

عی

اہلل 

ایک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک قلعتم اتبےیئ۔ رفناےن ںیگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رمح رکے۔ ںیم ےن رعض 

فآہل فملس اس رطح رکےت ےھت۔ ںیم ےن اہک یج اہں۔ رھپ رفناےن ںیگل رات وک اشعء یک امنز زپےنھ ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےت افر آدیھ رات ےک فتق اضقےئ احتج افر فوض فریغہ ےک ےیل اےتھٹ۔ رھپ فوض رک ےک دجسم فآہل فملس رتسب رپ ٹیل رک آراؾ رفنا

رشتفی ےل اجےت افر آھٹ راعکت امنز ادا رفناےت۔ ریما ایخؽ ےہ ہک اؿ راعکت ںیم روکع وجسد افر رقآت ربارب ربارب وہےت۔ رھپ 

اںیئ( رکفٹ رپ ٹیل اجےت۔ رھپ یھبک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی رتعک فرت ادا رفناےت۔ رھپ دف رںیتعک ھٹیب رک زپےتھ رھپ )د

وس اجےن ےک دعب یھبک وس اجےن ےس ےلہپ افر یھبک ایہن وسوچں ںیم رغؼ وہیت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسےئ یھب ںیہ ای ںیہن ہک 

 ہچ رمع ےک زایدہ وہےن کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس البؽ آاجےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےک ےیل اگج دےتی۔ نان

ھا  ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

 

عی

ایس رطح امنز ادا رفناےت رےہ۔ نکیل بج رمع زایدہ وہیئگ افر مسج ذرا رفہب وہایگ )اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک اسھت اشعء یک امنز فآہل فملس ےک رفہب وہاجےن یک تیفیک ےسیج اہلل وک وظنمر اھت ایبؿ رفنایئ( وت آپ یلص 

زپےنھ ےک دعب رتسب رپ رشتفی ےل اجےت افر آدیھ رات کت وسےت۔ رھپ اھٹ رک اہطرت افر اضقےئ احتج فریغہ ےس افرغ وہےن 

ارب ربارب یہ ےک دعب فوض رکےت افر دجسم اج رک  ھ راعکت امنز زپےتھ۔ ریما ایخؽ ےہ ہک اؿ راعکت یک رقآت روکع افر دجسے رب

وہےت۔ رھپ اکی رتعک فرت زپےتھ افر رھپ دف رتعک ھٹیب رک زپےنھ ےک دعب رکفٹ رپ ٹیل اجےت۔ اس ےک دعب یھبک آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس یک آ ھک گل اجےن ےک دعب یھبک آ ھک ےنگل ےس ےلہپ افر یھبک ںیم اںیہن وسچ ںیم مگ وہیت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایھب

ےئ ںیہ ای ںیہن ہک البؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےک ےیل اگجےن آاجےت۔ رھپ رفناای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس

 ہشیمہ ایس رطہقی رپ امنز ادا رفناےت رےہ۔

 رمعفنب یلع، دبعاالیلع، اشہؾ، نسح، دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لفن امنز ھٹیب رک زپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 لفن امنز ھٹیب رک زپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1655    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ابوًاػ٥، ٤ًز ب٩ ابوزائسة، ابواسحٙ، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ُ ثَىٔی أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ٩ًَِ َحٔسیٔث أَبٔی  ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز  َٙ و إِٔسَح

َِٟت  ا َّی کَاَ٪ أَ َٗ ٍُ ٩ِ٣ٔ َوِجهٔی َوهَُو َػائ٥ْٔ َو٣َا ٣َاَت َحً ٔ ٥َ َی٤ِت٨َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أًّسا ث٥َُّ ٣َا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ثَرُ َػََلتٔهٔ  ِٛ

 ًَ َِٟیهٔ ٣َا َزا٦َ  ٔ ١ٔ٤َ إ ٌَ ِٟ ٤َُِِٟٜتوبََة َوکَاَ٪ أََحبُّ ا ٨َاَها إَٔلَّ ا ٌِ ِت ک٤َٔ٠َّة ٣َ ٩ًَِ َذََکَ هُ یُو٧ُُص َرَواُه  َٔ َٟ ٠َِیهٔ اِْلِٔنَشاُ٪ َوإِٔ٪ کَاَ٪ َئشيّرا َخا

٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠َةَ   ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز  َٙ  أَبٔی إِٔسَح

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

عی

فملس رمعفنب یلع، اوباعا ، رمع نب اوبزادئة، اوب ااحسؼ ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

تل رفزہ ںیم ریما وبہس ےل ایل رکےت ےھت افر فافت ےک رقبی رفض امنز ےک العفہ ارثک ھٹیب رک امنز ادا رفناےت۔ زین آپ یلص اہلل اح

 ہیلع فآہل فملس ےک زندکی فہ لمع تہب دنسپدیہ وہات سج رپ یگشیمہ اایتخر یک اجےئ ارگہچ لیلق وہ۔

ھا  رمعفنب یلع، اوباعا ، رمع نب اوبزادئة، :  رافی

 

عی

 اوباقحس، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 لفن امنز ھٹیب رک زپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1656    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ س٥٠ اٟب٠خی، نرض، یو٧ص، ابواسحٙ، اسوز، ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔیُّ  ُ٪ ب٩ُِ َس٥ٕ٠ِ ا َِٟت أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٣َا   اِْلَِسَوزٔ 

 َٟ ٤َُِِٟٜتوبََة َخا ثَرُ َػََلتٔهٔ َجأّٟشا إَٔلَّ ا ِٛ َّی کَاَ٪ أَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی ُٗبَٔف َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اََل  َٗ َیاُ٪ َو ِٔ َبُة َوُس ٌِ هُ ُط َٔ

٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠َةَ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   َٙ  إِٔسَح

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فافت ےک امیلسؿ نب ملس ایخلبل، رضن، ویسن

 

عی

، اوب ااحسؼ ، اوسد، اؾ ہملس ریض اہلل 

 رقبی ارثک ھٹیب رک امنز ادا رفناای رکےت ےھت۔ اہتبل رفض امنز ڑھکے وہ رک یہ ادا رفناےت۔

ھا  امیلسؿ نب ملس ایخلبل، رضن، ویسن، اوباقحس، اوسد، اؾ ہملس ریض اہلل :  رافی

 

عی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 لفن امنز ھٹیب رک زپےنھ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1657    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ابواسحٙ، ابو س٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٬٨ًااس٤اًی١ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ُت أَبَا َس٤َ٠ََة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  وزٕ َحسَّ ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َِٟت ٣َا ٣َاَت أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ا َٗ  أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  َِٟیهٔ أَِزَو٣َهُ َوإِٔ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ١ٔ٤َ إ ٌَ ِٟ َة َوکَاَ٪ أََحبُّ ا ـَ ي ِٟرَفٔ أًّسا إَٔلَّ ا َٗ ثَرُ َػََلتٔهٔ  ِٛ َّی کَاَ٪ أَ ٥َ َحً ١َّ هٔ َوَس٠َّ َٗ   

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 

عی

 یک اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اوب ااحسؼ ، اوب ہملس، اؾ ہملس ریض اہلل 

 وک فافت وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفض امنز ےک العفہ ارثک امنزںی ھٹیب رک ادا ایک رکےت ےھت۔ زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 فہ لمع تہب وبحمب وہات سج رپ یگشیمہ اایتخر یک اجےئ ارگہچ فہ لیلق یہ وہ۔

ھا اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اوباقحس، اوب :  رافی

 

عی

  ہملس، اؾ ہملس ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 لفن امنز ھٹیب رک زپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1658    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًبساٟؼ٤س، یزیس، سٔیا٪، ابواسحٙ، ابوس٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس  ًَِبسٔ اٟؼَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ َِٟت  أَِخبََر٧َا  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  أَبٔی َس٤َ٠ََة 

 َّٟ أًّسا إَٔلَّ َوا َٗ ثَرُ َػََلتٔهٔ  ِٛ َّی کَاَ٪ أَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َحً َّی اہللُ  ٔ ٣َا ٣َاَت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔسی بَٔیٔسه ِٔ ٤َُِِٟٜتوبََة َوکَاَ٪ أََحبُّ ٔذی َن  ا

 ٪َ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ َِ هُ ًُ َٔ َٟ ١َّ َخا َٗ ٠َِیهٔ َوإِٔ٪  ًَ َِٟیهٔ ٣َا َزاَو٦َ  ٔ ١ٔ٤َ إ ٌَ ِٟ ًَائَٔظةَ  ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َواُه   ََفَ

ھا  رفنایت ںیہ ہک اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت دبع اہلل نب دبع

 

عی

ادمصل، سیدی، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، اوبہملس، اؾ ہملس ریض اہلل 

ںیم ریمی اجؿ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اس فتق کت فافت ہن وہیئ بج کت رفض امنز ےک العفہ ارثک امنزںی 



 

 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی دنسپدیہ رتنی لمع فہ اھت سج رپ یگشیمہ اایتخر یک )لفن( ھٹیب رک ںیہن زپےنھ گل ےئگ۔ زین

 اجےئ۔ ارگہچ )دقمار ںیم فہ( مک وہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دبعاہلل نب دبعادمصل، سیدی، ایفسؿ، اوباقحس، اوبہملس، اؾ ہملس ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 لفن امنز ھٹیب رک زپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1659    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اہلل ٬٨ًاحش٩ ب٩ ٣ح٤س، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًَا٪ ب٩ ابوس٠امی٪، ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

َ٪ أَ٪َّ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ َِ ا٢َ أَِخبََرنٔی ًُ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  إد  ٩ًَِ َححَّ ٕس  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا ا  أَبَا َس٤َ٠ََة أَِخبََرُه أَ٪َّ 

٥ِ ی٤َُِت  َٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٔيّرا ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ َوهَُو َجأْٟص أَِخبََرِتُه أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٛ ِّی  َّی کَاَ٪ ُيَؼل  َحً

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 

عی

 نسح نب دمحم، اجحج، انب رججی، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ای رکےت ےھت۔فملس فافت ےک رقبی رفض امنزفں ےک العفہ ارثک امنزںی ھٹیب رک یہ ادا رفنا

ھا   :  رافی

 

عی

 نسح نب دمحم، اجحج، انب رججی، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 زپےنھ ےک ایبؿ ںیملفن امنز ھٹیب رک 

     1660    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ابواطٌث، یزیس ب٩ زریٍ، جزیزی، ًبساہلل ب٩ ط٘یٙ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟحَُزیِزٔیُّ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ ٔث  ٌَ ائَٔظَة َه١ِ کَاَ٪ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِط ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ  ٕٙ َط٘ٔی

َس ٣َا َحَل٤َُه ا٨َّٟاُض  ٌِ ََ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ أًْس  َٗ ِّی َوهَُو  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ يَُؼل َّی اہللُ   اہللٔ َػل

رایتف ایک ہک ایک اوباثعش، سیدی نب زرعی، رجریی، دبعاہلل نب قیقش اراشد رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس د

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز زپاھ رکےت ےھت؟ رفناای اہں! بج مت ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )وبھج 

 ڈاؽ رک( وبڑاھ رک دای۔

 اوباثعش، سیدی نب زرعی، رجریی، دبعاہلل نب قیقش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 لفن امنز ھٹیب رک زپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1661    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سائب ب٩ یزیس، ٣ل٠ب ب٩ ابووزاًة، حٔؼہ :  راوی

 ًَ َة  ًَ ٠ٔٔب ب٩ِٔ أَبٔی َوَزا ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ائٔٔب ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٩ًَِ اٟشَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َِٟت ٣َا َرأَیُِت أَِخبََر٧َا  ا َٗ َؼَة  ِٔ ٩ِ َح

َّی کَا مُّ َحً َٗ أًّسا  َٗ َّی فٔی ُسِبَحتٔهٔ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ َّی اہللُ  ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ أًّسا َيِِقَ َٗ ِّی  َٓکَاَ٪ ُيَؼل  ٕ ا٦ ٌَ ٔ  َ اتٔهٔ َٓ ِب١َ َو َٗ  ٪َ

َّی َتُٜوَ٪ أَكَِو٢َ ٩ِ٣ٔ أَكَِو٢َ ٨ِ٣َٔها يَُرت٠َُِّها َحً َٓ وَرةٔ   بٔاٟشُّ

، ہصفح رفنایت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھبک

 

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، اسبئ نب سیدی، بلطم نب اوبفداعة

ھٹیب رک ونالف زپےتھ وہےئ ںیہن داھکی نکیل فافت ےس اکی اسؽ لبق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک ونالف ادا رفناےن ےگل ےھت۔ 

 زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک وسرت یک اینت رہھٹ رہھٹ رک رقآت رفناےت ہک فہ وطلی ےس وطلی رت وہیت اجیت یھت۔



 

 

، ہصفح ہبیتق، ناکل، :  رافی

 

 انب اہشب، اسبئ نب سیدی، بلطم نب اوبفداعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ڑھکے وہ رک زپےنھ فاےل یک ھٹیب رک )امنز( زپےنھ فاےل رپ تلیضف اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ڑھکے وہ رک زپےنھ فاےل یک ھٹیب رک )امنز( زپےنھ فاےل رپ تلیضف اک ایبؿامنز 

     1662    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ يشاٖ، ابویحٌی، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ هََٔل٢ٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔی َیِحٌَی   ٕٖ  َيَشا

ِّی  ٥َ ُيَؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٤ًَِزٕو  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَلَی ًَ أًسٔ  َ٘ ِٟ ٠َُِٗت إٔ٪َّ َػََلَة ا  ََ َّ ثُِت أ٧َ ٠ُِت حُسِّ ُ٘ َٓ َجأّٟشا 

أََحٕس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٛ َِٟشُت  ٜٔىِّی  ا٢َ أََج١ِ َوَل َٗ أًّسا  َٗ ِّی  َؼل َُ ائ٥ٔٔ َوأ٧ََِت  َ٘ ِٟ ٕٔ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا ِؼ  ا٨ِّٟ

رمع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل  دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اوبییحی، دبعاہلل نب

 رک ہیلع فملس وک ھٹیب رک امنز زپےتھ وہےئ داھکی وت رعض ایک ہک ںیم ےن انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ےہ ہک ھٹیب

اتلم ےہ افر اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخد یہ ھٹیب امنز زپےنھ فاےل وک ڑھکے وہ رک امنز زپےنھ فاےل ےک اقمہلب ںیم آداھ وثاب 

ح ےہ نکیل ںیم مت ںیم ےس یسک یک رطح ںیہن وہں ۔

ح
صی 

 رک امنز ادا رفنا رےہ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہں ہی 

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اوبییحی، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ھٹیب رک زپےنھ فاےل یک ٹیل رک زپےنھ فاےل رپ تلیضف اک ایبؿ



 

 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز ھٹیب رک زپےنھ فاےل یک ٹیل رک زپےنھ فاےل رپ تلیضف اک ایبؿ

     1663    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یسب٩ ٣شٌسة، سٔیا٪ ب٩ حِیب، حشين ا٥٠ٌ٤ٟ، ًبساہلل ب٩ بزیسة، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حَُشيِٕن ا َیاَ٪ ب٩ِٔ َحِٔیٕب  ِٔ ٩ًَِ ُس َسَة  ٌَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة 

ـَ  ِٓ ُهَو أَ َٓ ائ٤ّٔا  َٗ َّی  ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َٗ أًّسا  َٗ ِّی  َّٟٔذی ُيَؼل ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ ٠َُه َسأ َٓ أًّسا  َٗ َّی  ١ُ َو٩ِ٣َ َػل

ائ٥ٔٔ َو٩ِ٣َ  َ٘ ِٟ ٔ ا ُٕ أَِجز أًسٔ نِٔؼ َ٘ ِٟ ٔ ا ُٕ أَِجز ٠َُه نِٔؼ َٓ َّی ٧َائ٤ّٔا   َػل

دیمحنب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، نیسح املعمل، دبعاہلل نب ربدیة، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص 

ز زپانھ بس ےس الضف ےہ۔ رھپ ےنھٹیب اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھٹیب رک امنز زپےنھ فاےل ےک قلعتم مکح وپاھچ وت رفناای ڑھکے وہ رک امن

 فاےل وک اس ےس فصن افر ٹیل رک زپےنھ فاےل وک اس ےس )یھب( فصن ارج اتلم ےہ۔

 دیمحنب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، نیسح املعمل، دبعاہلل نب ربدیة، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ھٹیب رک امنز زپےنھ اک رطہقی

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ھٹیب رک امنز زپےنھ اک رطہقی

     1664    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ابوزاؤز، حٔؽ، ح٤یس، ًبساہلل ب٩ ط٘یٙ، :  راوی



 

 

ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٕؽ  ِٔ ٩ًَِ َح یُّ  َِٟحرَفٔ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ   ٩ًَِ  ٕٙ  ب٩ِٔ َط٘ٔی

ِّی ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل ًَ َّی اہللُ  َِٟت َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا َُيَِر أَبٔی  َٗ َِٟحٔسیَث  ٥ُ٠ًَِ أََحّسا َرَوی َهَذا ا ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََل أَ ا٢َ أَبُو  َٗ ا  ٌّ َِّ ٣ُتََر

 ُ٥٠ًَِ الَی أَ ٌَ ََ َِٟحٔسیَث إَٔلَّ َخَلأّ َواہللُ  ْة َوََل أَِحٔشُب هََذا ا َ٘  َزاُوَز َوهَُو ٔث

ھا  رفنایت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبداؤد، ب ص، دیمح، دبعاہلل نب قیقش، اعہشئ

 

عی

 دصہقی ریض اہلل 

 فآہل فملس وک آیتل اپیتل نارے امنز ادا رکےت وہےئ داھکی۔ اناؾ اسنیئ ےتہک ںیہ ہک ےھجم ملع ںیہن ہک اوبداؤد ےک العفہ یھب یسک ےن ہی

 فاہلل املعدحثی لقن یک وہ۔ فہ ہقث ںیہ نکیل ریمے ایخؽ ںیم ہی دحثی طلغ ےہ۔ 

ھا   :  رافی

 

عی

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبداؤد، ب ص، دیمح، دبعاہلل نب قیقش، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات وک رقات رکےن ےک رطہقی اک ایبؿ

 ااحدثیرات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم  :   ابب

 رات وک رقات رکےن ےک رطہقی اک ایبؿ

     1665    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طٌیب ب٩ یوسٕ، ًبساٟزح٩٤، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ ابوٗیص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ ُِٟت أَِخبََر٧َا ُط َ ا٢َ َسأ َٗ ِیٕص  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ اؤیََة ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ

َِٟت  ا َٗ ٥َ بٔا٠َِّٟی١ٔ َیِحَهزُ أ٦َِ ئَُّسُّ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ائَُة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٕ کَا٧َِت رٔقَ ِی َٛ ١ُ ُرب٤ََّا ًَائَٔظَة  ٌَ ِٔ ِس کَاَ٪ َي َٗ  ََ ٔ  ک١ُُّ َذٟ

 َز َوُرب٤ََّا أرََسَّ َجهَ 

بیعش نب ویفس، دبعارلنمح، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب اوبسیق ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی 

ھا  ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک سک رطہقی ےس رقآت رفناای رکےت ےھت؟ رہجی ای رسی۔ 

 

عی

ریض اہلل 



 

 

  ای ریغب آفاز( رفناےن ںیگل دفونں یہ رطح ایک رکےت ےھت۔ یھبک دنلب آفاز ےس افر یھبک آہتسہ آفاز ےس۔)آبفاز دنلب

 بیعش نب ویفس، دبعارلنمح، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب اوبسیق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آہتسہ )آفاز ےس( زپےنھ فاےل یک تلیضف اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 آہتسہ )آفاز ےس( زپےنھ فاےل یک تلیضف اک ایبؿ

     1666    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیس، اب٩ واٗس، َٛيرب٩ ٣زة، ً٘بة ب٩ ًا٣ز رضی اہلل ٨ًہہارو٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ بکار ب٩ بَل٢، ٣ح٤س، اب٩ س٤یٍ،  :  راوی

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ىٔی اب٩َِ ُس٤َِی ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ٔس ب٩ِٔ بَک ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ىٔی اب٩َِ َوإٗٔس  ٌِ ٨َا َزیِْس َي

َبَة ب٩َِ  ِ٘ ٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة أَ٪َّ ًُ َٔير َّٟذٔ  َٛ آٔ٪ کَا ُِِٟقِ َّٟٔذی َیِحَهزُ بٔا ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ثَُه٥ِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٕ َحسَّ ی یَِحَهزُ ًَا٣ٔز

ةٔ  َٗ َس َّٟٔذی ئَُّسُّ بٔاٟؼَّ آٔ٪ کَا ُِِٟقِ َّٟٔذی ُئَّسُّ بٔا ٔة َوا َٗ َس  بٔاٟؼَّ

عیمس، زدی، انب فادق، ریثکنب رمة، ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  اہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، دمحم، انب

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش دنلب آفاز ےس رقآؿ اپک یک التفت رکات ےہ فہ االعہین دص ہ دےنی فاےل یک رطح ےہ افر وج 

 ےنی فاےل یک رطح ےہ۔آہتسہ آفاز ےس التفت رکات ےہ فہ اپھچ رک دص ہ د

 نب اعرم ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
 اہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، دمحم، انب عیمس، زدی، انب فادق، ریثکنب رمة، عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 آہتسہ )آفاز ےس( زپےنھ فاےل یک تلیضف اک ایبؿ

     1667    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ا٤ًع، سٌس ب٩ ًِیسة، ٣شورزب٩ اح٨ٕ، ػ٠ة ب٩ زَف، حذئہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ا ٤ُِِٟشَتِورٔز ٩ًَِ ا ٔس ب٩ِٔ ًَُِِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا  َحسَّ

ِی٠َّة  َٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ ٔػ٠ََة ب٩ِٔ ُزََفَ   ٕٔ ِٓ اِْلَِح٨َ ا َٓ   ٍُ َٛ ٠ُِت َیزِ ُ٘ َٓ َة  َِٟبَِقَ تََتَح ا

 َ ِٓت ا َٓ ٤ََضی  َٓ ٕة  ٌَ ِٛ ِّی بَٔها فٔی َر ٠ُِت ُيَؼل ُ٘ َٓ ٤ََضی  َٓ ٤ِٟٔائََتئِن  ٍُ ٨ًَِٔس ا َٛ ٠ُِت یَزِ ُ٘ َٓ ٤ََضی  َٓ ٤ِٟٔائَٔة  أََها ث٥َُّ ٨ًَِٔس ا ََِٓقَ َتَح ا٨َِّٟشاَئ 

َّل  ُ ٣ُتََرسِّ أ أََها َيِِقَ ََِٓقَ ِٓتََتَح آ٢َ ٤ًَِٔزاَ٪  َذ ث٥َُّ ا وَّ ٌَ ََ  ٕ ذ وُّ ٌَ ُٔشَؤا٢ٕ َسأ٢ََ َوإَٔذا ٣َزَّ بَٔت  َ ِشِٔیْح َسبََّح َوإَٔذا ٣َزَّ ََ إَٔذا ٣َزَّ بٔکیَٕة ٓٔیَها 

ٍَ اہللُ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسهُ  َٓ وًُُه ٧َِحّوا ٩ِ٣ٔ َٗٔیا٣ٔهٔ ث٥َُّ َر ُٛ کَاَ٪ ُر َٓ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ َِّی ا ا٢َ ُسِبَحاَ٪ َرب َ٘ َٓ  ٍَ َٛ کَاَ٪ َٗٔیا٣ُهُ  ٩ِ٤َٟٔ حَ َر َٓ ٤َٔسُه 

ؤًهٔ  ُٛ یّبا ٩ِ٣ٔ ُر کَاَ٪ ُسحُوزُُه رَقٔ َٓ ًِلَی  َ َِّی اِْل و٢ُ ُسِبَحاَ٪ َرب ُ٘ ١َ َي ٌَ َح َٓ ؤًهٔ ث٥َُّ َسَحَس  ُٛ یّبا ٩ِ٣ٔ ُر  رَقٔ

 نب زرف، ذحہفی ریض اہلل ہنع رفناےت 

 

ںیہ ہک ںیم ےن نیسح نب وصنمر، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، دعس نب دیبعة، وسمردنب افنح، صلة

اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ رقبہ رشفع یک وت ںیم ےن 

وساچ ہک وس آںیتی زپھ رک روکع رکںی ےگ۔ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس )وس آایت( آےگ التفت رشفع یک وت ںیم 

ایک اشدی وپری وسرت )وسرہ رقبہ( زپھ رک روکع رفناںیئ ےگ۔ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک دعب وسرہ اسنء یک  ےن امگؿ

التفت یک افر دعب ںیم وسرہ آؽ رمعاؿ یھب زپھ ڈایل۔ دفراؿ رقآت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہھٹ رہھٹ رک التفت رفناےت افر بج 

وت حیبست رکےت بج وکیئ وساؽ یک آتی آیت وت وساؽ رکےت افر بج وکیئ انپہ ناےنگن یک آتی آیت وت اہلل لج الجہل  وکیئ حیبست یک آایت آیت

 زپاھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآ
ِ
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َ
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ہل فملس اک ےس انپہ بلط رکےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ایک افر اس ںیم 

  روکع یھب ایقؾ ےک
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
ـُ اہک افر رقتةی روکع ےک ربارب ایقؾ ایک رھپ دجسے ںیم ےئگ افر 
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ا َؿ ربارب یہ اھت۔ رھپ رس ااھٹ رک 

 زپےتھ وہےئ رقتةی روکع ےک ربارب دجسے ےیک۔

َ
ْ
لَع
َ
ِ َ اْلَ 
ّ
ت  َ
 ر

 نب زرف، ذحہفی ریض اہلل ہنعنیسح نب وصنمر، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، دعس نب دیبعة،  :  رافی

 

 وسمردنب افنح، صلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 آہتسہ )آفاز ےس( زپےنھ فاےل یک تلیضف اک ایبؿ

     1668    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، نرضب٩ ٣ح٤س٣زوزی، اٌَٟلء ب٩ ٣شیب، ٤ًزوب٩ ٣زة، ك٠حہ ب٩ یزیس انؼاری، حذئہ رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

٤َِٟزَِوزٔیُّ ثٔ  ٕس ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ  ٩ًَِ ٤َُِٟشیَّٔب  ََلُئ ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ْة  َ٘

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی ٣َ َُّه َػل َة أ٧َ َٔ ٩ًَِ حَُذِي ا٢َ فٔی ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ َیزٔیَس اِْلَِنَؼارٔیِّ  َ٘ َٓ  ٍَ َٛ
اَ٪ ََفَ ـَ ٥َ فٔی َر٣َ

ؤًهٔ ُسبِ  ُٛ ١ََِ ٣َا کَاَ٪ ُر و٢ُ َربِّ اُرِٔفِ لٔی َربِّ اُرِٔفِ لٔی ٣ٔ ُ٘ ائ٤ّٔا ث٥َُّ َج٠ََص َي َٗ ١ََِ ٣َا کَاَ٪  ٔوی٥ٔ ٣ٔ ٌَ ِٟ َِّی ا ائ٤ّٔا ث٥َُّ َسَحَس َحاَ٪ َرب َٗ

َّی  إت َحً ٌَ َٛ ٍَ َر َّی إَٔلَّ أَِربَ ٤َا َػل َٓ ائ٤ّٔا  َٗ ١ََِ ٣َا کَاَ٪  ًِلَی ٣ٔ َ َِّی اِْل ا٢َ ُسِبَحاَ٪ َرب َ٘ ًَِبس َٓ ا٢َ أَبُو  َٗ  ٔ َساة َِ ِٟ ٔلَی ا َجاَئ بََٔل٢ْ إ

َُيِرُ  َة َطِیّئا َو َٔ ٍَ ٩ِ٣ٔ حَُذِي ٤ُ٠ًَُِه َس٤ٔ َِٟحٔسیُث ٨ًِٔسٔی ٣ُزَِس١ْ َوك٠ََِحُة ب٩ُِ َیزٔیَس ََل أَ ا٢َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ هََذا ا َٗ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ََلٔئ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ا

٩ًَِ َرُج١ٕ  ٩ًَِ ك٠ََِحَة  َِٟحٔسیٔث  ةَ فٔی َهَذا ا َٔ  ٩ًَِ حَُذِي

ااحسؼ نب اربامیہ، رضننب دمحمرمفزی، االعلء نب بیسم، رمعفنب رمة، ہحلط نب سیدی ااصنری، ذحہفی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک 

اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت راضمؿ اابملرک ںیم امنز زپیھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایقؾ ےک 
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 زپاھ۔ رھپ ےھٹیب وت یھب ایقؾ ےک ربارب یہ ےھٹیب افر ر
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 زپےتھ رےہ۔ رھپ دجسہ روکع ایک افر 

 زپاھ۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

َ
ْ
لَع
َ
ِ َ اْلَ 
ّ
ت  َ
ا َؿ ر
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
اس رطح ایھب اچر راعکت یہ ادا  یھب ایقؾ ےک ربارب یہ ایک افر اس ںیم 

 رفناںیئ ہک البؽ ریض اہلل رجف یک امنز ےک ےیل البےن آےئگ۔

 اقحس نب اربامیہ، رضننب دمحمرمفزی، االعلء نب بیسم، رمعفنب رمة، ہحلط نب سیدی ااصنری، ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رات یک امنز سک رطہقی ےس ادا یک اجےئ؟

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات یک امنز سک رطہقی ےس ادا یک اجےئ؟

     1669    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف و ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، يٌلی ب٩ ًلاء، ٠ًیہ اززی، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اََل َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ رَفٕ َو ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  لَی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٍَ ٩ًَِ َي َّهُ َس٤ٔ ًََلإئ أ٧َ ب٩ِٔ 

ا٢َ َػََلةُ ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز یَُحسِّ َُّه َس٤ٔ ا اِْلَِززٔیَّ أ٧َ ًَِبس ٠ًَٔیا َِىَی أَبُو  َِىَی ٣َ ٠َِّٟی١ٔ َوا٨ََّٟهارٔ ٣َ

َِٟحٔسیُث ٨ًِٔسٔی َخَلأْ َواہللُ  ٥٠ًَُِ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ َهَذا ا الَی أَ ٌَ ََ 

آہل دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج ف دبعارلنمح، ہبعش، یلعی نب اطعء، ہیلع ازدی، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رفناای رات افر دؿ یک امنز دف دف راعکت یہ ےہ۔

 دبعارلنمح، ہبعش، یلعی نب اطعء، ہیلع ازدی، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج ف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات یک امنز سک رطہقی ےس ادا یک اجےئ؟

     1670    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، حِیب، كاؤض، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ كَاُوٕض  ٩ًَِ َحِٔیٕب  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  َز َسأ٢ََ َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ



 

 

إَٔذا َخٔظیَت ا َٓ ىَی  َِ ىَی ٣َ َِ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ِی١ٔ  ٩ًَِ َػََلةٔ ا٠َّٟ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َواحَٔسةْ َػل َٓ ِبَح   ٟؼُّ

، رجری، وصنمر، بیبح، اطؤس، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

دمحم نب دقامة

 حبص وہ فملس ےس رات یک امنز ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دف دف رتعک ےہ نکیل ارگ ںیہمت

 اجےن اک ڈر وت اکی رتعک زپھ ول۔

، رجری، وصنمر، بیبح، اطؤس، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ز سک رطہقی ےس ادا یک اجےئ؟رات یک امن

     1671    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ٤ًَا٪ و ٣ح٤س ب٩ ػسٗة، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ َة  َٗ ُس ب٩ُِ َػَس ٤َاَ٪ َو٣َُح٤َّ َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ٣َُح٤َّ

أَِوتٔزِ  َٓ ِبَح  َت اٟؼُّ ِٔ َٓإَٔذا خٔ ىَی  َِ َِىَی ٣َ ا٢َ َػََلةُ ا٠َِّٟی١ٔ ٣َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  بَٔواحَٔسة

 ،

 

دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعفنب امثعؿ ف دمحم نب دصقة

 اراشد رفناای رات یک امنز دف دف راعکت ےہ نکیل ارگ ںیہمت اس زیچ اک ادنہشی وہ ہک حبص وہےن فایل ےہ وت اکی رتعک زپھ ایل رکف۔

، دمحم :  رافی

 

  نب رحب، زدیبی، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمعرمعفنب امثعؿ ف دمحم نب دصقة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رات یک امنز سک رطہقی ےس ادا یک اجےئ؟

     1672    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، اب٩ ابوِٟیس، ابوس٤٠ہ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َِٟٔیٕس  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّی  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

ِبَح  َت اٟؼُّ ِٔ َٓإَٔذا خٔ ىَی  َِ ىَی ٣َ َِ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ِی١ٔ  ٩ًَِ َػََلةٔ ا٠َّٟ ٔ ُيِشأ٢َُ  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ةٕ  اہللُ  ٌَ ِٛ أَِوتٔزِ بَٔز َٓ 

 رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب اوبدیبل، اوبہملس، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع

ےس )یسک وک( رات یک امنز ےک قلعتم وساؽ رکےت وہےئ انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ رشتفی رفنا ےھت آپ یلص اہلل ہیلع 

 القح وہ وت اکی رتعک فرت یہ ادا رک ایل رکف۔فآہل فملس ےن اراشد رفناای دف دف راعکت زپاھ رکف نکیل ارگ حبص وہ اجےن اک ادنہشی 

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب اوبدیبل، اوبہملس، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 یک امنز سک رطہقی ےس ادا یک اجےئ؟ رات

     1673    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ سٌیس، اح٤سب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص، زہير، حش٩ ب٩ رح، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣ُوَسی ب٩ُِ َس َٗ ُِْٟحِّ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُزَهيِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص  ب٩ُِ 

 ٩ًَِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍْ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز أَِخبََره٥ُِ أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ث٨ََا ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  َِىَی   َػََلة َِىَی ٣َ ٣َ

 ٕ ٠ُِیوتٔزِ بَٔواحَٔسة َٓ ِبَح  ٥ِ اٟؼُّ ُٛ َی أََحُس ِٔ إِٔ٪ َخ َٓ 



 

 

ومیس نب دیعس، ادمحنب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، نسح نب رح، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن روسؽ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای رات یک امنز دف دف راعکت ےہ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رات یک امنز ےک قلعتم وپاھچ وت 

 نکیل ارگ یسک وک حبص وہ اجےن اک ادنہشی وہ وت اکی رتعک فرت یہ زپھ ایل رکے۔

 ومیس نب دیعس، ادمحنب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، نسح نب رح، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات یک امنز سک رطہقی ےس ادا یک اجےئ؟

     1674    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ىَی أَِخبََر٧َا  َِ َِىَی ٣َ ا٢َ َػََلةُ ا٠َِّٟی١ٔ ٣َ َٗ  ٥َ َّ٠

 ٕ أَِوتٔزِ بَٔواحَٔسة َٓ ِبَح  َت اٟؼُّ ِٔ إَٔذا خٔ َٓ 

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رات یک امنز دف دف راعکت ےہ نکیل ہبیتق، ثیل، انعف، دبعاہلل انب رمع، ےتہک

 ارگ ںیہمت حبص وہاجےن اک ادنہشی وہ وت اکی رتعک فرت زپھ ایل رکف۔

 ہبیتق، ثیل، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات یک امنز سک رطہقی ےس ادا یک اجےئ؟



 

 

     1675    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِيرة، ٤ًَا٪، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَِخ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ٤َاُ٪  َِ ث٨ََا ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟٔيَرةٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ا٢َ َسأ٢ََ َرُج١ْ بََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ  اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َٕ َػََلةُ ا٠َِّٟی١ٔ  ِی َٛ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِبَح ٩ِ٣ٔ ا َت اٟؼُّ ِٔ إَٔذا خٔ َٓ ىَی  َِ ىَی ٣َ َِ ا٢َ َػََلةُ ا٠َِّٟی١ٔ ٣َ َ٘ َٓ

 ٕ أَِوتٔزِ بَٔواحَٔسة َٓ 

ادمحنب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک املسمونں ںیم ےس اکی صخش ےن 

یک امنز سک رطح زپیھ اجےئ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک رات 

 دف راعکت افر ارگ ںیہمت امگؿ وہ ہک حبص وہاجےئ یگ وت اکی رتعک فرت )یہ( زپھ ایل رکف۔

 ادمحنب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات یک امنز سک رطہقی ےس ادا یک اجےئ؟

     1676    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، اب٩ اخی، اب٩ طہاب، ٤ًہ، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ یحٌی، يٌ٘وب :  راوی

 ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أَخٔی اب٩ِٔ ٔطَهإب  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َیِحٌَی  ا٢َ أَِخبََرنٔی ح٤َُِیُس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ هٔ  ِّ٤ًَ  ٩ِ

ًَبِ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ب٩ُِ  ًَ َّی اہللُ  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أَِخبََرُه أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  َ٘ َٓ ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ٩ًَِ َػََلة  ٥َ

إَٔذا َخٔظ  َٓ ىَی  َِ َِىَی ٣َ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلةُ ا٠َِّٟی١ٔ ٣َ َّی اہللُ  ٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓأَِوتٔزِ بَٔواحَٔسة ِبَح   یَت اٟؼُّ

مہ، دیمح نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی صخش 
ع
دمحم نب ییحی، وقعیب نب اربامیہ، انب ایخ، انب اہشب، 



 

 

آہل فملس ےن رفناای رات یک امنز دف دف ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رات یک امنز اک رطہقی درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع ف

 راعکت ےہ نکیل ارگ حبص وہ اجےن اک ادنہشی وہ وت اکی رتعک فرت زپھ ایل رکف۔

مہ، دیمح نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی
ع
 دمحم نب ییحی، وقعیب نب اربامیہ، انب ایخ، انب اہشب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات یک امنز سک رطہقی ےس ادا یک اجےئ؟

     1677    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل و ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساہلل اح٤سب٩ ہی٥َ، رح٠٣ة، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ حارث، اب٩ طہاب،  :  راوی

 ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ

٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة  ث٨ََا رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥ٔ ََ َِٟهِی َِٟحارٔٔث أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَهإب أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ا  ا

ًَبِ  ثَُه أَ٪َّ َسا٥َٟٔ ب٩َِ  ا٢َ یَا َرُسوَحسَّ َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ثَاُه  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٢َ اہللٔ ٔس اہللٔ َوح٤َُِیَس ب٩َِ 

 ٔ إ َٓ ىَی  َِ َِىَی ٣َ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلةُ ا٠َِّٟی١ٔ ٣َ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِی١ٔ  َٕ َػََلةُ ا٠َّٟ ِی َٛ ٕ أَِوتٔزِ بَٔواحَٔسة َٓ ِبَح  َت اٟؼُّ ِٔ  َذا خٔ

، انب فبہ، رمعفنب احرث، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ف دیمح نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع 

 

ادمحنب مثیہ، رحملة

 ایبؿ رفناےیئ؟ آپ یلص اہلل رفناےت ںیہ ہک اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! رات یک امنز اک رطہقی

 ہیلع فآہل فملس ےن رفناای رات یک امنز دف دف راعکت ےہ نکیل ارگ حبص وہ اجےن اک ادنہشی وہ وت اکی رتعک یھب ادا رک ےتکس وہ۔

، انب فبہ، رمعفنب احرث، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ف دیمح نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

 ریض اہلل ادمحنب مثیہ، رحملة

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فرت زپےنھ ےک مکح اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت زپےنھ ےک مکح اک ایبؿ

     1678    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابوبَکب٩ ًیاغ، ابواسحٙ، ًاػ٥ و اب٩ ؿ٤زة، ًلی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ًَأػ٥ٕ َوهَُو اب٩ُِ َؿ٤َِزَة   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح إغ  ًَیَّ ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ  یِّ  ٔ ا٢َ أَِوَتزَ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ َٗ ٨ُِه  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ِ

َّ َوَج١َّ  ًَز إٔ٪َّ اہلَل  َٓ آٔ٪ أَِوتٔزُوا  ُِِٟقِ ا٢َ یَا أَه١َِ ا َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٟؤِتزَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ؤِتْز یُٔحبُّ ا

ہلل یلص اہلل ہیلع انہد نب رسی، اوبرکبنب ایعش، اوب ااحسؼ ، اعا  ف انب رمضة، یلع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک )اکی رمہبت( روسؽ ا

 فآہل فملس ےن فرت یک امنز زپیھ افر اراشد رفناای اے الہ رقآؿ فرت زپاھ رکف۔ ویکہکن اہلل یھب فرت )اطؼ( ےہ ذہلا فہ فرت وک دنسپ رکات

 ےہ۔

 انہد نب رسی، اوبرکبنب ایعش، اوباقحس، اعا  ف انب رمضة، یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت زپےنھ ےک مکح اک ایبؿ

     1679    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ؿ٤زة، ًلی رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ابونٌی٥، سٔیا٪، ابواسحٙ، ًاػ٥  :  راوی

ًَأػ٥ٔ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی نُ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ب٩ِٔ َؿ٤َِزَة 



 

 

٤َُِِٟٜتوبَةٔ  َهِیَئٔة ا َٛ َِٟیَص بَٔحِت٥ٕ  ِٟؤِتزُ  ا٢َ ا َٗ ٨ُِه  ًَ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َُّٜٔه ُس٨َّْة َس٨ََّها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  َوَل

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اوبمیعن، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، اعا  نب رمضة، یلع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک فرت رفض )امنز( ںیہن ےہ ہکلب

 ےہ۔فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک تنس ابمرہک 

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اوبمیعن، ایفسؿ، اوباقحس، اعا  نب رمضة، یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےن ےس لبق فرت زپےنھ یک رتبغ اک ایبؿ

 ااحدثیرات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم  :   ابب

 وسےن ےس لبق فرت زپےنھ یک رتبغ اک ایبؿ

     1680    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

س٠امی٪ ب٩ س٥٠ و ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ حش٩ ب٩ ط٘یٙ، نرضب٩ ط٤ی١، طٌبہ، ابوط٤ز، ابو٤ًَا٪، ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

ُ٪ ب٩ُِ َس٥ٕ٠ِ  ٕ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔی ٔط٤ِز َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ ُط٤َِی١ٕ   ٕٙ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َو٣َُح٤َّ  

ًَلَی   ٔ ََلٕث ا٨َِّٟو٦ ََ ٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ب ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَِوَػانٔی َخ٠ٔیلٔی َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٤َاَ٪  َِ ٕ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أَبٔی ًُ ٔ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ ٕ َؤػَیا٦ ؤِتز

َهی ُـّ ًَِی اٟ ٌَ ِٛ ٕ َوَر  َطِهز

امیلسؿ نب ملس ف دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، رضننب لیمش، ہبعش، اوبرمش، اوبامثعؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ےھجم 

( رہ ناہ نیت 5( فرت زپےنھ ےک دعب وسان۔ )5یک فتیص رفنایئ )ریمے دفتس )روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےن نیت زیچفں 

 ( رجف یک دف ںیتنس )رضفر( زپانھ۔5رفزے رانھک۔ افر )



 

 

 امیلسؿ نب ملس ف دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، رضننب لیمش، ہبعش، اوبرمش، اوبامثعؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وسےن ےس لبق فرت زپےنھ یک رتبغ اک ایبؿ

     1681    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س، طٌبہ، ًباض جزیزی، ابو٤ًَا٪، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ َظار،  :  راوی

 ٩ًَِ ٨َاَها  ٌِ َبُة ث٥َُّ َذََکَ ک٤َٔ٠َّة ٣َ ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ُت أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ًَبَّإض ا  

٩ًَِ أَبٔی هَُزیِزَ  ٤َاَ٪  َِ ٔ َو أَبَا ًُ ِحز َٔ ِٟ ًَِی ا ٌَ ِٛ ٢َ ا٠َِّٟی١ٔ َوَر ٔ أَوَّ ِٟؤِتز ََلٕث ا ََ ٔ ٥َ ب ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أَِوَػانٔی َخ٠ٔیلٔی َػل َٗ َػِو٦ٔ ثَََلثَةٔ َة 

 ٕ  أَیَّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِهز

 ریمے دفتس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، ابعس رجریی، اوبامثعؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ےھجم

 فآہل فملس ےن نیت زیچفں یک فتیص یک۔ رات ےک ےلہپ ہصح ںیم فرت زپانھ۔ رجف یک دف ںیتنس زپانھ افر رہ ناہ نیت رفزے رانھک۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، ابعس رجریی، اوبامثعؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی رات ںیم دف دہعف فرت زپےنھ یک اممتعن اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی رات ںیم دف دہعف فرت زپےنھ یک اممتعن اک ایبؿ



 

 

     1682    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ٣َلز٦ ب٩ ٤ًزو، ًبساہلل ب٩ بسر، ٗیص ب٩ ك٠ٙ :  راوی

ِیٔص ب٩ِٔ  َٗ  ٩ًَِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَِسٕر  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو  ٩ًَِ ٣ََُلز٦ٔٔ ب٩ِٔ  یِّ  ٔ ُٙ ب٩ُِ  أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ا٢َ َزاَر٧َا أَبٔی ك٠َِ َٗ  ٕٙ ك٠َِ

َّ ًَلٓٔیٕ فٔی  ََٓؼل ٔلَی ٣َِشحٕٔس  ِی٠ََة َوأَِوَتَز ب٨َٔا ث٥َُّ ا٧َِحَسَر إ ََ ا٠َّٟ ا٦َ ب٨َٔا ت٠ِٔ َٗ أ٣ََِسی ب٨َٔا َو َٓ اَ٪  ـَ ٕ ٩ِ٣ٔ َر٣َ َّی بَقَٔی یَِو٦ ی بٔأَِػَحابٔهٔ َحً

 َّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ َُٟه أَِوتٔزِ بٔه٥ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٦َ َرُجَّل  سَّ َٗ ِٟؤِتزُ ث٥َُّ  َِٟی٠َةٕ ا و٢ُ ََل ؤِتَزأ٪ فٔی  ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي  ی اہللُ 

انہد نب رسی، المزؾ نب رمعف، دبعاہلل نب دبر، سیق نب ب ق رفناےت ںیہ ہک ب ق نب یلع اکی رمہبت راضمؿ ںیم امہرے اہں رشتفی 

 رشتفی ےل ےئگ۔ فاہں یھب اےنپ اس ںویں الےئ وت اشؾ کت فںیہ رےہ۔ رات یک امنز زپیھ افر فرت ادا رکےن ےک دعب اکی دجسم ںیم

 وک امنز زپاھیئ نکیل بج فرت زپےنھ یک ابری آیئ وت دفرسے صخش وک آےگ رک دای افر اہک ہک فرت زپاھؤ ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک اکی رات ںیم دف رمہبت فرت ںیہن وہےت۔

 نب رمعف، دبعاہلل نب دبر، سیق نب ب قانہد نب رسی، المزؾ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ےک فتق اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ےک فتق اک ایبؿ

     1683    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ح٤س، طٌبہ، ابواسحٙ، اسوز ب٩ یزیس رضی اہلل ٨ًہ َف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن ًائظہ ػسي٘ہ  :  راوی

 رضی اہلل ٬٨ًا

 ًَ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٩ِ اِْلَِسَوز



 

 

إٔذَ  َٓ و٦ُ  ُ٘ ٢َ ا٠َِّٟی١ٔ ث٥َُّ َي َِٟت کَاَ٪ ی٨ََا٦ُ أَوَّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َْحٔ أَِوَتَز ث٥َُّ أَتَی ٩ًَِ َػََلة ا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

َٟهُ َحاجَ  إَٔذا کَاَ٪  َٓ اَطُه  َ َٔفَ أ ٤َِٟأئ َوإَٔلَّ َتَوؿَّ ٠ًََِیهٔ ٩ِ٣ٔ ا اَق  َٓ إِٔ٪ کَاَ٪ ُج٨ُّبا أَ َٓ ٍَ اِْلََذاَ٪ َوثََب  إَٔذا َس٤ٔ َٓ ٥ََّٟ بٔأَه٠ِٔهٔ  ٔلَی  ْة أَ َد إ ث٥َُّ ََخَ

 ٔ ََلة  اٟؼَّ

ھا  ےس روسؽ اہلل یلص دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، اوب ااحسؼ ، اوسد نب سیدی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن اعہشئ دصہقی ریض

 

عی

 اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک قلعتم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک ادتباء ہصح ںیم وس اجےت رھپ

ےت۔ رھپ بج اذاؿ ےتنس اےتھٹ افر  یری ےک فتق فرت زپےتھ۔ رھپ اےنپ رتسب رپ آاجےت افر ارگ وخاشہ وہیت وت زفہج رتحمہم ےک اپس اج

 وت وفرا اھٹ ڑھکے وہےت افر ارگ لسغ رکان وہات وت لسغ رکےت فرہن فوض ےک دعب امنز ےک ےیل رشتفی ےل اجےت

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، اوباقحس، اوسد نب سیدی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ےک فتق اک ایبؿ

     1684    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣َّسوٚ و ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًااسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابوحؼين، یحٌی ب٩ وثاب،  :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َو  ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ َّإب  ث

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  َِٟت أَِوَتَز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ َْحٔ ًَائَٔظَة  ٔلَی اٟشَّ ٔ َوأَِوَسٔلهٔ َوا٧َِتَهی ؤِتزُُه إ ه ٟٔهٔ َوآَٔخٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ أَوَّ  َوَس٠َّ

ھا  ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

 

عی

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبنیصح، ییحی نب فباب، رسمفؼ ف اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےصح افر درایمین ےصح بس فوتقں ںیم فرت زپےھ۔ زین آپ یلص اہلل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رات ےک ادتباء ےصح آرخی 

 ہیلع فآہل فملس ےک فرت ادا رکےن اک آرخی فتق  یری )ےک رقبی اک( فتق وہات اھت۔



 

 

ھا   :  رافی

 

عی

 اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبنیصح، ییحی نب فباب، رسمفؼ ف اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ےک فتق اک ایبؿ

     1685    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہ ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی :  راوی

 ٌَ ٠َِیِح َٓ َّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َٗ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  إٔ٪َّ أَِخبََر٧َا  َٓ ١ِ آَٔخَ َػََلتٔهٔ ؤِتّزا 

 ََ ٔ ٥َ کَاَ٪ َیأ٣ُِزُ بَٔذٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک وج صخش رات وک امنز زپےھ افر آرخ ںیم فرت زپےنھ اچںیہ ویکہکن یبن یلص ہبیتق، ثیل، 

 اہلل ہیلع فآہل فملس )ںیمہ( یہی مکح رفناای رکےت ےھت۔

 ہبیتق، ثیل، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حبص ےس ےلہپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 حبص ےس ےلہپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1686    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

ًِیساہلل ب٩ ٓـاٟة ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س و اب٩ ٣بارک، ٣ٌاویہ، اب٩ سَل٦ ب٩ ابوسَل٦، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابونرضہ  :  راوی

 ًوفی، ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ْس َوهَُو اب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ََٟة ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا ـَ َٓ ٦ٔ ب٩ِٔ أَبٔی  أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  اؤیَُة َوهَُو اب٩ُِ َسَلَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َحسَّ

ُِٟدِسرٔ ٌٔیٕس ا ٍَ أَبَا َس َّهُ َس٤ٔ َوقٔیُّ أ٧َ ٌَ ِٟ َة ا ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو َنرِضَ َٗ  ٕ َٔير َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی   ٕ ٦ َّی َسَلَّ و٢ُ ُسل١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ یَّ َي

 ٩ًَِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ِبٔح اہللُ  ِب١َ اٟؼُّ َٗ ا٢َ أَِوتٔزُوا  َ٘ َٓ  ٔ ِٟؤِتز  ا

 نب اربامیہ، دمحم ف انب ابمرک، اعمفہی، انب السؾ نب اوبالسؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبرضنہ وعیف، اوبدیعس دخری ریض

 

 دیبع اہلل نب اضفلة

  رفناای حبص وہےن ےس لبق فرت ادا رک ایل رکف۔اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس فرت ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت

 نب اربامیہ، دمحم ف انب ابمرک، اعمفہی، انب السؾ نب اوبالسؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبرضنہ وعیف، اوبدیعس  :  رافی

 

دیبعاہلل نب اضفلة

 دخری ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 حبص ےس ےلہپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1687    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ا٨ٟ٘از، یحٌی و اب٩ َٛير، ابونرضة، ابوسٌیس رضی اہلل ٨ًہیحٌی ب٩ زرست، ابواس٤اًی١  :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَی َوهَُو اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َّازُ  َ٘ ِٟ ٌٔی١َ ا ث٨ََا أَبُو إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ زُُرِسَت  َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ  ٕ َٔير َٛ

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔیٕس  ٔ  َس ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ ا٢َ أَِوتٔزُوا  َٗ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ییحی نب درتس، اوباامسلیع اانقلد، ییحی ف انب ریثک، اوبرضنة، اوبدیعس ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت

 ھ ایل رکف۔ںیہ ہک )روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد( رفناای فرت رجف ےس لبق زپ



 

 

 ییحی نب درتس، اوباامسلیع اانقلد، ییحی ف انب ریثک، اوبرضنة، اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجف یک اذاؿ ےک دعب فرت زپانھ

 ااحدثیرات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم  :   ابب

 رجف یک اذاؿ ےک دعب فرت زپانھ

     1688    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حٜی٥، اب٩ ابوًسی، طٌبہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ترش :  راوی

 ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ًٔسٓیٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  َّهُ کَاَ٪ فٔی أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ َح ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ ٨ِ٤َُِٟترٔشٔ  ٔس ب٩ِٔ ا إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

ا َٗ ٨ُِت أُوتٔزُ  ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َحاَئ  َٓ ٠ُوا ی٨ََِتٔوزُو٧َُه  ٌَ َح َٓ ََلةُ  أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ َٓ ِحِٔی١َ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُشَ ًَ َس ٣َِشحٔٔس  ٌِ ََ ًَِبُس اہللٔ َه١ِ  ٢َ َوُسل١َٔ 

ََل اِْلََذأ٪ ؤتِ  ٩ًَِ اٟؼَّ َّهُ ٧َا٦َ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َث  ا٣َةٔ َوَحسَّ َٗ ٔ َس اِْل ٌِ ََ ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ ٤ُِص ْز  ِت اٟظَّ ٌَ َّی ك٠ََ ٔ َحً ة

َّی  ث٥َُّ َػل

ہ اکی رمہبت رمعفنب رشلیج یک دجسم ییحی نب میکح، انب اوبدعی، ہبعش، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک ف

ںیم ےھت ہک امجتع ےک ےیل ااقتم وہیئ وت ولگ اؿ اک ااظتنر رکےن ےگل۔ بج فہ آےئ وت ےنہک ےگل ںیم فرت زپھ راہ اھت۔ اس ےک العفہ 

ااقتم ےک دعب یھب اجزئ ےہ۔ رفناای ہک اکی رمہبت دبعاہلل ےس وپاھچ ایگ ہک ایک رجف یک اذاؿ ےک دعب فرت زپانھ اجزئ ےہ؟ رفناای اہں! ہکلب 

کت رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن ایک ہک اکی رمہبت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک امنز ےک فتق اھٹ ہن ےکس اہیں 

 ہک وسرج ولطع وہایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفنایئ۔

 ی، ہبعش، اربامیہ نب دمحم نب رشتنمییحی نب میکح، انب اوبدع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وساری رپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وساری رپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1689    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی ب٩ سٌیس، ًِیساہلل ب٩ اخ٨ص، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ اِْلَِخ٨َٔص 

ًَلَی اٟزَّاح٠َٔةٔ  ٥َ کَاَ٪ یُوتٔزُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

فآہل  دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل نب اسنخ، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فملس وساری رپ فرت امنز زپھ ایل رکےت ےھت۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل نب اسنخ، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ااحدثیرات دؿ ےک ونالف ےک  :   ابب

 وساری رپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1690    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلی، زہير، حش٩ ب٩ رح، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ُزَهيِرْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٍٕ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُِْٟحِّ  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا  



 

 

َّی اہللُ ٔ َویَِذَُکُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌٔيرٔه ََ ًَلَی  ََ اب٩َِ ٤ًََُز کَاَ٪ یُوتٔزُ  ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ ٥َ کَاَ٪ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ   

اربامیہ نب وقعیب، دبعاہلل نب دمحم نب یلع، زریہ، نسح نب رح، انعف، دبعاہلل انب رمع ےس رمفی ےہ ہک فہ اےنپ افٹن رپ فرت زپےتھ افر 

 رفناےت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس رطح )فرت زپاھ( ایک رکےت ےھت۔

 اربامیہ نب وقعیب، دبعاہلل نب دمحم نب یلع، زریہ، نسح نب رح، انعف، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وساری رپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1691    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ، ٣اَٟ، ابوبَکب٩ ٤ًز ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز ب٩ خلاب، سٌیس ب٩ يشار، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

ًَِبسٔ  ٩ًَِ أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ   َْ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َس أب  َِٟدلَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

 ٔ ٌٔير َِٟب ًَلَی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یُوتٔزُ  َّی اہللُ  ا٢َ لٔی اب٩ُِ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  َيَشإر 

رمع نب اطخب، دیعس نب اسیر، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ہبیتق، ناکل، اوبرکبنب رمع نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افٹن رپ )وسار وہ رک( فرت زپھ ایل رکےت ےھت۔

 ہلل ہنعانب رمع ریض ا ہبیتق، ناکل، اوبرکبنب رمع نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب رمع نب اطخب، دیعس نب اسیر، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راعکت فرت اک ایبؿ



 

 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 راعکت فرت اک ایبؿ

     1692    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًبساہلل، و٫ب ب٩ جزیز، طٌبة، ابواٟتیاح، ابو٣ح٠زرضی اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ یحٌی :  راوی

٩ًَِ أَ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا َوهُِب ب٩ُِ َجزٔیز ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ُس ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی ٣ِٔح٠َز احٔ  َّیَّ بٔی اٟت

ْة ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ  ٌَ ِٛ ِٟؤِتزُ َر ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

رریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

ز
ح ل
م

دمحم نب ییحی نب دبع اہلل، فبھ نب رجری، ۃبعش، اوباایتلح، اوب

 ۔اراشد رفناای فرت رات ےک آرخی ےصح ںیم اکی رتعک ےہ

رریض اہلل ہنع :  رافی

 

ز
ح ل
م

 دمحم نب ییحی نب دبعاہلل، فبھ نب رجری، ۃبعش، اوباایتلح، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 راعکت فرت اک ایبؿ

     1693    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی و٣ح٤س، طٌبة، ٗتازہ، ابو٣ح٠ز، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٨َاَها  ٌِ ث٨ََا ث٥َُّ َذََکَ ک٤َٔ٠َّة ٣َ اََل َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا یَِحٌَی َو٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی ٣ِٔح٠َز َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ُط

ْة ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ٌَ ِٛ ِٟؤِتزُ َر ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

ر، انب رمع ریض اہلل ہنع ذموکرہ دنس ےس یھب فیہ دحثی وقنمؽ ےہ۔ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 

ز
ح ل
م

 فملس دمحم نب اشبر، ییحی فدمحم، ۃبعش، اتقدہ، اوب



 

 

 ےن رفناای فرت رات ےک آرخی ےصح ںیم اکی رتعک ےہ

ر، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ز
ح ل
م

 دمحم نب اشبر، ییحی فدمحم، ۃبعش، اتقدہ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 راعکت فرت اک ایبؿ

     1694    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ط٘یٙ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہحش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًٔا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ،  :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ بِ   ٩ًَِ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٦ْ  ث٨ََا َه٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  َّٔ ًَ  ٩ًَِ ٕس  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل أَِخبََر٧َا ا  ٕٙ ٩ٔ َط٘ٔی

َِٟبازٔیَةٔ َسأ٢ََ َرُسو٢َ ا ْة ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ا ٌَ ِٛ ِٟؤِتزُ َر ىَی َوا َِ ىَی ٣َ َِ ا٢َ ٣َ َٗ ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ٩ًَِ َػََلة  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

 ا٠َِّٟی١ٔ 

نسح نب دمحم، افعؿ، امہؾ، اتقدہ، دبعاہلل نب قیقش، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی ارعایب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فآہل فملس ےس رات یک امنز ےک قلعتم وپاھچ وت اراشد رفناای دف دف رتعک افر فرت رات ےک آرخی ےصح ںیم )رصػ( اکی رتعک یہ ہیلع

 ےہ۔

 نسح نب دمحم، افعؿ، امہؾ، اتقدہ، دبعاہلل نب قیقش، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی رتعک فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اکی رتعک فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

     1695    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٍ ب٩ س٠امی٪، ححاد ب٩ ابزاہی٥، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ حارث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہربی :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَِبٔس اٟأَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  زَِّح٩ٔ٤َ و ب٩ِٔ ا

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ثَهُ  أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ىَی  ب٩ِٔ ا َِ َِىَی ٣َ ا٢َ َػََلةُ ا٠َِّٟی١ٔ ٣َ َٗ

ِس َػ٠َّ  َٗ ََ ٣َا  َٟ ٍِ بَٔواحَٔسةٕ تُوتٔزُ  َٛ َٓاِر  َٖ إَٔذا أََرِزَت أَِ٪ َت٨ََِرٔ  ِیَت َٓ

اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل  رعیب نب امیلسؿ، اجحج نب اربامیہ، انب فبہ، رمعفنب احرث، دبعارلنمح نب اقمس، دبعاہلل نب رمع ریض

ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر ارگ مت امنز متخ رکےن اک ارادہ رکف وت اکی رتعک فرت زپھ ایل 

 رکف۔ اس رطح فہ بس راعکت فرت )اطؼ( نب اجںیئ یگ۔

 احرث، دبعارلنمح نب اقمس، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رعیب نب امیلسؿ، اجحج نب اربامیہ، انب فبہ، رمعفنب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی رتعک فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

     1696    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، خاٟسب٩ زیاز، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ زٔیَازٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلةُ أَِخبََر٧َا  ا٠َِّٟی١ٔ ی اہللُ 

ْة َواحَٔسةْ  ٌَ ِٛ ِٟؤِتزُ َر ىَی َوا َِ ىَی ٣َ َِ ٣َ 



 

 

ز دف ہبیتق، اخدلنب زاید، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رات یک امن

 دف رتعک ںیہ افر فرت اکی رتعک ےہ۔

 دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنعہبیتق، اخدلنب زاید، انعف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی رتعک فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

     1697    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ٧آٍ و ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ا٢َ َحسَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ َْ ٩ٔ ا ٔ ثَىٔی ٣َاٟ

َّی اہللُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ًَ ٍٕ َو ٔ ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ َػََلة ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلةُ ا٠َّٟ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٟهُ َٓ ّة َواحَٔسّة تُوتٔزُ  ٌَ ِٛ َّی َر ِبَح َػل ٥ِ اٟؼُّ ُٛ َی أََحُس ِٔ إَٔذا َخ َٓ ىَی  َِ ىَی ٣َ َِ ِی١ٔ ٣َ

َّی ِس َػل َٗ  ٣َا 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، انعف ف دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی صخش ےن 

ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک رات یک امنز سک رطح زپیھ اجےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای روسؽ اہلل یلص اہلل 

رات یک امنز دف دف رتعک ےہ نکیل ارگ یسک وک رجف ولطع وہاجےن )حبص وہ اجےن( اک ادنہشی وہ وت اکی رتعک زپھ رک وپری امنز وک فرت 

 )اطؼ( رک ےل۔

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، انعف ف دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع دمحم نب ہملس ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی رتعک فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

     1698    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًِیساہلل ب٩ ٓـاٟة ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤سيٌىی اب٩ ٣بارک، ٣ٌاویہ، اب٩ سَل٦، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ و ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ

ََٟة ب٩ِٔ  ا ـَ َٓ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ   ٕ٦ اؤیَُة َوهَُو اب٩ُِ َسَلَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إٔبَِزاهٔی٥َ 

٩ًَِ َرُسو٢ٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو٧َآ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٔير َٛ َّهُ ہللٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

 ٕ أَِوتٔزُوا بَٔواحَٔسة َٓ ِبَح  ُت٥ِ اٟؼُّ ِٔ إَٔذا خٔ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ َتئِن َر ٌَ ِٛ و٢ُ َػََلةُ ا٠َِّٟی١ٔ َر ُ٘ ُه َي ٌَ  َس٤ٔ

 نب اربامیہ، دمحمینعی انب ابمرک، اعمفہی، انب السؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعا

 

رلنمح ف انعف، دبعاہلل انب رمع دیبع اہلل نب اضفلة

ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک رفناای رات یک امنز دف دف رتعک ےہ نکیل ارگ حبص وہ اجےن اک 

 (ادنہشی وہ وت اکی رتعک زپھ ایل رکف۔ )اتہک ابیق امنز اطؼ وہ اجےئ

 نب اربامیہ،  :  رافی

 

دمحمینعی انب ابمرک، اعمفہی، انب السؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح ف انعف، دبعاہلل دیبعاہلل نب اضفلة

 انب رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےنھ ےک رطہقی اک ایبؿاکی رتعک فرت زپ

     1699    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، ٣اَٟ، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی



 

 

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّی أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   َْ ٔ ٣َاٟ

 ٔ َلح ـِ ّة یُوتٔزُ ٨ِ٣َٔها بَٔواحَٔسةٕ ث٥َُّ َي ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ إِٔحَسی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ُيَؼل هٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ اہللُ  ِّ٘ ًَلَی ٔط  ٍُ 

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح

 

عی

، ناکل، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 وک ایگرہ رتعک زپےتھ افر اؿ ںیم ےس اکی فرت یک رتعک وہیت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ رکفٹ آراؾ رفناای رکےت۔

ھا اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ناکل،  :  رافی

 

عی

 زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیت راعکت فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 نیت راعکت فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

     1700    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، سٌیس ب٩ ابوسٌیس ٣٘بری، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

٠َِیهٔ َوأ٧ََا  ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا َْ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ أَِس٤َ

َّهُ َسأ٢ََ  َُّه أَِخبََرُه أ٧َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس َٕ کَا٧َِت ٩ًَِ َس ِی َٛ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا

٠َِیهٔ َوَس٠َّ َػََلةُ َرُس  ًَ َّی اہللُ  َِٟت ٣َا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ اَ٪  ـَ ٥َ فٔی َر٣َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اَ٪ َوََل و٢ٔ اہللٔ َػل ـَ ٥َ یَزٔیُس فٔی َر٣َ

 ٔ ٩ًَِ حُِش٨ٔه٩َّٔ َوكُؤٟه ِشأ٢َِ  ََ ََل  َٓ ا  ٌّ ََ ِّی أَِر ّة ُيَؼل ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ًَلَی إِٔحَسی   ٔ ٩ًَِ حُِش٨ٔه٩َّٔ َُيِرٔه ِشأ٢َِ  ََ ََل  َٓ ا  ٌّ ََ ِّی أَِر ٩َّ ث٥َُّ ُيَؼل

 ًَ ا٢َ یَا  َٗ ِب١َ أَِ٪ تُوتَٔز  َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََت٨َا٦ُ  ُ٘ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ِّی ثَََلثّا  ًَِیىٔی َت٨َا٦ُ َوََل ی٨ََا٦ُ َوكُؤٟه٩َّٔ ث٥َُّ ُيَؼل ائَٔظُة إٔ٪َّ 

٠ِٔيی َٗ 



 

 

رث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوہنں دمحم نب ہملس ف اح

ھا  ےس آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راضمؿ یک امنز ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت رفناای روسؽ اہلل 

 

عی

ےن اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ؿ ای اس ےک العفہ ایگرہ رتعک ےس زادئ ںیہن زپےتھ ےھت۔ ےلہپ اچر راعکت زپےتھ افر اؿ یک وخیب افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضم

وطاتل ےس قلعتم ھچک ہن وپوھچ۔ رھپ اچر رتعک زپےتھ افر اؿ یک نسح افر وطاتل ےک قلعتم یھب تم وپوھچ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

ھا  رفنایت ںیہ ہک ںیم ےن اکی دہعف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیت رتعک زپےتھ۔ )نیت فرت یک( رھپ اعہشئ

 

عی

 دصہقی ریض اہلل 

ھا ! ریمی 

 

عی

فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت زپےنھ ےس ےلہپ وسےت ںیہ؟ رفناای اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 آںیھکن وت وسیت ںیہ رگم ریما دؽ ںیہن وسات۔

  ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنعدمحم نب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایبؿنیت راعکت فرت زپےنھ ےک رطہقی اک 

     1701    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، َرش ب٩ ٣ٔـ١، سٌیس، ٗتازہ، زرارہ ب٩ اوفی، سٌس ب٩ ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل  :  راوی

 ٬٨ًا

 ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا َرِٔشُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش سٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ

 ِٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ََل ُيَش٥ُِّ٠ فٔی َر َّی اہللُ  ثَِتُه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظَة َحسَّ ٔ ب٩ِٔ هَٔظا٦ٕ أَ٪َّ  ِٟؤِتز ًَِی ا ٌَ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک اامسلیع نب دوعسد، رشب نب لضفم، دیعس

 

عی

، اتقدہ، زرارہ نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک دف رتعک زپھ رک السؾ ںیہن ریھپےت ےھت۔

ھا اامسلیع نب دوعسد، رشب نب لضفم، دیعس، اتقدہ، زرارہ نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل :  رافی

 

عی

  



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحت ایب نب بعک یک فرت ےک قلعتم دحثی ںیم االتخػ رفاایؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ایب نب بعک یک فرت ےک قلعتم دحثی ںیم االتخػ رفاایؿ

     1702    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًلی ب٩ ٣ی٤و٪، ٣د٠سب٩ یزیس، سٔیا٪، زبیس، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابی ب٩ ٌٛب رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

 ٩ًَِ ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ یَزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزبَِیٕس  َیاَ٪  ِٔ ُس

 َ إت ک ٌَ َٛ ََلٔث َر ََ ٔ ٥َ کَاَ٪ یُوتٔزُ ب ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ  ََ أَبٔیهٔ  ِح اِس٥َ َربِّ أُ فٔی اِْلُولَی ََٔشبِّ اَ٪ َيِِقَ

ِب١َ ا َٗ ٨ُُت  ِ٘ ١ِ هَُو اہللُ أََحْس َوَي ُ٘ ََةٔ َٔ ٔ اٟ ََّ ِٟکَأَفُوَ٪ َوفٔی اٟ ١ِ یَا أَیَُّها ا ُ٘ ٔ ا٧َٔیٔةَ  ََّ ًِلَی َوفٔی اٟ َ أُهٔ ِْل ا٢َ ٨ًَِٔس ََفَ َٗ  َْ إَٔذا ََفَ َٓ  َٔ و ُٛ
 اٟزُّ

ه٩َّٔ  ؤض ثَََلَث ٣َزَّإت یُٔلی١ُ فٔی آَٔخٔ سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ  ُسِبَحاَ٪ ا

ؿ، دلخمنب سیدی، ایفسؿ، زدیب، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، فہ اےنپ فادل ےس، ایب نب بعک ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک یلع نب ومیم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیت راعکت فرت زپاھ رکےت ےھت۔ یلہپ رتعک ںیم وسرہ ایلع دفرسی ںیم وسرہ اکرففؿ افر رسیتی 

ناےت رھپ روکع ےس ےلہپ داعےئ ونقت زپےتھ افر بج افرغ وہےت وت نیت دہعف زپےتھ افر آرخی رمہبت ذرا ںیم وسرہ االخص التفت رف

 چنیھک رک ےتہک۔

 یلع نب ومیمؿ، دلخمنب سیدی، ایفسؿ، زدیب، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، فہ اےنپ فادل ےس، ایب نب بعک ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رضحت ایب نب بعک یک فرت ےک قلعتم دحثی ںیم االتخػ رفاایؿ

     1703    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، سٌیس ب٩ ابوْعوبة، ٗتازہ، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی، ابی ب٩ ٌٛب رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

َتاَزةَ  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َْعُ ٩ًَِ َس ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ًَبِ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٩ًَِ َس

ُ فٔی أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِِقَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٕب  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِح  ب٩ِٔ أَبِزَی  ٔ ََٔشبِّ ِٟؤِتز ٔة اِْلُولَی ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ اٟزَّ

 َ ِٟک ١ِ یَا أَیَُّها ا ُ٘ ا٧َٔیٔة َٔ ََّ ًِلَی َوفٔی اٟ َ ََ اِْل ١ِ هَُو اہللُ أََحْس اِس٥َ َربِّ ُ٘ ةٔ َٔ ََ ٔ اٟ ََّ  أَفُوَ٪ َوفٔی اٟ

، اتقدہ، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، ایب نب بعک ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک 

 

ة
ی 
ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، دیعس نب اوبرعف

 وسرہ اکرففؿ افر رسیتی رتعک ںیم وسرہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک یلہپ رتعک ںیم وسرہ ایلع دفرسی رتعک ںیم

 االخص یک التفت رفناای رکےت ےھت۔

، اتقدہ، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، ایب نب بعک ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة
ی 
 اقحس نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، دیعس نب اوبرعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ایب نب بعک یک فرت ےک قلعتم دحثی ںیم االتخػ رفاایؿ

     1704    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساٌٟزیز ب٩ خاٟس، سٌیس ب٩ ابوْعوبة، ٗتازہ، ًزرہ، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی، ابی ب٩ یحٌی ب٩ ٣وسی،  :  راوی

 ٌٛب رضی اہلل ٨ًہ

وبَةَ  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َْعُ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ُِ َخأٟٕس  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَزَِرةَ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ ٣ُوَسی   ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ    ٩ًَِ



 

 

َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٕب  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٔ  َس ِٟؤِتز ُ فٔی ا أ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِِقَ ًَ

١ِ یَا أَیُّ  ُ٘ ا٧َٔیٔة َٔ ََّ ٔة اٟ ٌَ ِٛ ًِلَی َوفٔی اٟزَّ َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ١ِ هَُو اہللُ أََحْس َوََل ُيَش٥ُِّ٠ إَٔلَّ فٔی ََٔشبِّ ُ٘ ٔة َٔ ََ ٔ اٟ ََّ ِٟکَأَفُوَ٪ َوفٔی اٟ َها ا

ؤض ثَََلثّا سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ ِش٠ٔی٥ٔ ُسِبَحاَ٪ ا َس اٟتَّ ٌِ ََ ىٔی  ٌِ و٢ُ َي ُ٘ ه٩َّٔ َوَي  آَٔخٔ

، اتقدہ، زعرہ، دیعس نب دبع

 

ة
ی 
ارلنمح نب ازبی، ایب نب بعک ریض اہلل ہنع رفناےت ییحی نب ومیس، دبعازعلسی نب اخدل، دیعس نب اوبرعف

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک یلہپ رتعک ںیم وسرہ ایلع دفرسی رتعک ںیم وسرہ اکرففؿ افر رسیتی رتعک ںیم 

  املکت ادا رفناےتوسرہ االخص زپاھ رکےت افر آرخ ںیم اکی یہ رمہبت السؾ ریھپےت زین السؾ ریھپےن ےک دعب نیت دہعف ہی

، اتقدہ، زعرہ، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، ایب نب بعک ریض اہلل  :  رافی

 

ة
ی 
ییحی نب ومیس، دبعازعلسی نب اخدل، دیعس نب اوبرعف

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحثی ںیم رافایؿ دحثی اک االتخػ دیسان دبعاہلل انب ابعس یک

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیسان دبعاہلل انب ابعس یک دحثی ںیم رافایؿ دحثی اک االتخػ

     1705    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابواسحٙ، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ حشين ب٩ ًیسی، ابواسا٣ة، زَکیا ب٩ ابوزائسة، :  راوی

٩ًَِ أَ  یَّا ب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ث٨ََا َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ًٔیَسی  ٕ أَِخبََر٧َا ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  َٙ بٔی إِٔسَح

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو َٗ ًَبَّإض  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًِلَی َوف َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ُ فٔی اِْلُولَی ََٔشبِّ أ ََلٕث َيِِقَ ََ ٔ ٥َ یُوتٔزُ ب ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی ٢ُ اہللٔ َػل

هُ ُزَهيِرْ  َٔ َٗ ١ِ هَُو اہللُ أََحْس أَِو ُ٘ ةٔ َٔ ََ ٔ اٟ ََّ ِٟکَأَفُوَ٪ َوفٔی اٟ ١ِ یَا أَیَُّها ا ُ٘ ا٧َٔیٔة َٔ ََّ  اٟ

، زرکای نب اوبزادئة، اوب ااحسؼ ، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص نیسح نب یسیع، اوب

 

ااسمة



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک نیت راعکت ادا رفناےت۔ یلہپ رتعک ںیم وسرہ ایلع دفرسی رتعک ںیم وسرہ اکرففؿ افر رسیتی رتعک ںیم 

 رکےت۔ وسرہ االخص یک التفت رفناای

، زرکای نب اوبزادئة، اوباقحس، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 نیسح نب یسیع، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انب ابعس یک دحثی ںیم رافایؿ دحثی اک االتخػدیسان دبعاہلل 

     1706    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، ابونٌی٥، زہير، ابواسحٙ، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ َّهُ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا ُزَهيِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ أَبُو نُ

١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس  ِٟکَأَفُوَ٪ َو ١ُِٗ یَا أَیَُّها ا ًِلَی َو َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ََلٕث ََٔشبِّ ََ ٔ  کَاَ٪ یُوتٔزُ ب

، زریہ، اوب ااحسؼ ، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک فہ فرت یک نیت رںیتعک ادا ادمحنب امیلسؿ، اوبمیعن

 زپےتھ افر اؿ ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص یک التفت رفناای رکےت۔

 س ریض اہلل ہنعادمحنب امیلسؿ، اوبمیعن، زریہ، اوباقحس، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحت دبعاہلل انب ابعس یک رضحت بیبح نب ایب باتب ےس رمفی رفاتی ےک قلعتم االتخػ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 بیبح نب ایب باتب ےس رمفی رفاتی ےک قلعتم االتخػرضحت دبعاہلل انب ابعس یک رضحت 

     1707    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، سٔیا٪، حِیب ب٩ ابوثابت، ٣ح٤س ب٩ ًلی، ًبساہلل ب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ًَلٓٔیٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیَُة ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َحسَّ

 َّ َٓاِستَنَّ ث٥َُّ َػل ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  َٗ َُّه  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٔ ه ٩ًَِ َجسِّ ِٛ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  اِستَنَّ ی َر َٓ ا٦َ  َٗ َتئِن ث٥َُّ ٧َا٦َ ث٥َُّ  ٌَ

َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ََلٕث َوَػل ََ ٔ ا ث٥َُّ أَِوَتَز ب َّی ٔستا َّی َػل َتئِن َحً ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل  َ أ  ث٥َُّ َتَوؿَّ

یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب راعف، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، بیبح نب اوبباتب، دمحم نب یلع، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل 

فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک اےھٹ وسماک یک افر دف رتعک زپھ رک رھپ وس ےئگ۔ رھپ اےھٹ 

 وسماک یک فوض ایک افر دف دف رک ےک  ھ راعکت زپںیھ۔ رھپ نیت راعکت ادا رفناںیئ افر رھپ دف رتعک ادا رفناںیئ۔

 ، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، بیبح نب اوبباتب، دمحم نب یلع، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب راعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 باتب ےس رمفی رفاتی ےک قلعتم االتخػرضحت دبعاہلل انب ابعس یک رضحت بیبح نب ایب 

     1708    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، حشين، زائسة، حؼين، حِیب ب٩ ابوثابت، ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ ًبساہلل ب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ًَِبٔس أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت  ٩ًَِ حَُؼيِٕن  ٩ًَِ َزائَٔسَة  حَُشيِْن 

تَ  َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِت ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ ه ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَبَّإض  َ َواِسَتاَک َو اہللٔ ب٩ِٔ  أ ٔ اِْلیََة َوؿَّ أُ هَٔذه هَُو َيِِقَ

 ِٟ َ ٖٔ ا٠َِّٟی١ٔ َوا٨ََّٟهارٔ َْلَیإت ْٔلُولٔی اِْل ٤ََوأت َواِْلَِرٔق َواِختََٔل ٙٔ اٟشَّ َْ ٨ِ٣َٔها إٔ٪َّ فٔی َخ٠ِ َّی ََفَ ًَاَز َحً َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َّی َر َبأب ث٥َُّ َػل



 

 

 َ أ ََٓتَوؿَّ ا٦َ  َٗ َدُه ث٥َُّ  ِٔ ُت َن ٌِ َّی َس٤ٔ ٨َا٦َ َحً َتئِن َٓ ٌَ ِٛ َّی َر َ َواِسَتاَک َوَػل أ ََٓتَوؿَّ ا٦َ  َٗ َتئِن ث٥َُّ ٧َا٦َ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َّی َر َواِسَتاَک ث٥َُّ َػل

ََلٕث  ََ ٔ  َوأَِوَتَز ب

ادمحنب امیلسؿ، نیسح، زادئة، نیصح، بیبح نب اوبباتب، دمحم نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک رفناای 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےھٹ فوض ایک افر وسماک یک۔ اس ںیم اکی رات 

دفراؿ ہی آتی زپےتھ رےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک ادا رفناںیئ افر دفابرہ وس ےئگ۔ اہیں کت ہک ںیم ےن آپ 

 آفاز ینس۔ رھپ اھٹ رک فوض ایک وسماک یک افر دف دف رتعک زپےنھ ےک دعب فرت یک نیت رتعک ادا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رخاوٹں یک

 رفناںیئ۔

 ادمحنب امیلسؿ، نیسح، زادئة، نیصح، بیبح نب اوبباتب، دمحم نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دبعاہلل انب ابعس یک رضحت بیبح نب ایب باتب ےس رمفی رفاتی ےک قلعتم االتخػ

     1709    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ جب٠ة، ٤ٌ٣ز ب٩ ٣د٠س، ًِیساہلل ب٩ ٤ًزو، زیس، حِیب ب٩ ابوثابت، ٣ح٤س ب٩ ًلی، ًبساہلل اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

 ًَ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ْة  َ٘ ٤َزُ ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس ٔث ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َجَب٠ََة  ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َزیِٕس  ٤ِزٕو 

 َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َى َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ا٢َ اِستَِی َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلٓٔیٕ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟحٔسیَث ثَابٕٔت  َٚ ا  اِستَنَّ َوَسا

، رمعم نب دلخم، دیبع اہلل نب رمعف، زدی، بیبح نب 

 

 ی لة
اوبباتب، دمحم نب یلع، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک دمحم نب ح

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ےس دیبار وہےئ افر وسماک یک رھپ آرخ کت دحثی ایبؿ یک۔



 

 

، رمعم نب دلخم، دیبعاہلل نب رمعف، زدی، بیبح نب اوبباتب، دمحم نب یلع، دبعاہلل انب :  رافی

 

 ی لة
  ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب ح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دبعاہلل انب ابعس یک رضحت بیبح نب ایب باتب ےس رمفی رفاتی ےک قلعتم االتخػ

     1710    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل  ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، یحٌی ب٩ آز٦، ابوبَک٧ہظلی، حِیب ب٩ ابوثابت، یحٌی ب٩ جزار، :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت  أَبُو بََِکٕ ا٨َِّٟهَظلٔیُّ 

 َ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ث ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َِٟحزَّارٔ  ََلٕث ب٩ِٔ ا ََ ٔ إت َویُوتٔزُ ب ٌَ َٛ ٤َاَ٪ َر

َتئِن  ٌَ ِٛ ِّی َر ٩ًَِ َرُس  َوُيَؼل ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َِٟحزَّارٔ  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ ا َواُه  ٤ِزُو ب٩ُِ ٣ُزََّة ََفَ ًَ ُه  َٔ َٟ ٔ َخا ِحز َٔ ِٟ ِب١َ َػََلةٔ ا َّی َٗ و٢ٔ اہللٔ َػل

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ی، بیبح نب اوبباتب، ییحی نب زجار، دبعاہلل

ل

 

 ش
ہ

 

ی

انب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک  اہرفؿ نب دبع اہلل، ییحی نب آدؾ، اوبرکب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک آھٹ راعکت امنز ادا رفناےت رھپ فرت یک نیت راعکت زپےتھ۔ رھپ رجف یک امنز ےس ےلہپ دف 

ےس رضحت اؾ ہملس  راعکت ادا رفناای رکےت۔ بیبح اس رفاتی ںیم رمعف نب رمہ ےن االتخػ ایک ےہ۔ نان ہچ فہ اےس ییحی نب زجار

 ےک فاےطس ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ۔

ی، بیبح نب اوبباتب، ییحی نب زجار، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

ل

 

 ش
ہ

 

ی

 اہرفؿ نب دبعاہلل، ییحی نب آدؾ، اوبرکب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رضحت دبعاہلل انب ابعس یک رضحت بیبح نب ایب باتب ےس رمفی رفاتی ےک قلعتم االتخػ

     1711    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ جزار، ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٬٨ًا اح٤سب٩ رحب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًزوب٩ ٣زة، :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَی بِ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  َِٟت أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َِٟحزَّارٔ  ٩ٔ ا

٠ًََِیهٔ َوَس  َّی اہللُ  ٕ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُه ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ ٤ًَُيِر َٔ َٟ ٍٕ َخا َٕ أَِوَتَز بٔتِٔش ٌُ بَٔر َوَؿ َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ّة  ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ََلَث  ََ ٔ ٥َ یُوتٔزُ ب َّ٠

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ َِٟحزَّارٔ  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ ا َواُه   ََفَ

ھا  رفنایت

 

عی

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمحنب رحب، اوباعمفہی، اشمع، رمعفنب رمة، ییحی نب زجار، اؾ ہملس ریض اہلل 

رات وک ریتہ راعکت زپاھ رکےت ےھت۔ رھپ بج رمع ردیسہ افر ک فی وہ ےئگ وت ون راعکت زپےنھ ےگل اس رفاتی ںیم رمعف نب رمہ یک 

ھا  ےک وحاےل 

 

عی

 ےس لقن رکےت ںیہ۔امعرہ نب ریمع ےن اخمتفل یک ےہ۔ نان ہچ فہ ییحی نب زجار ےس رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ھا  :  رافی

 

عی

 ادمحنب رحب، اوباعمفہی، اشمع، رمعفنب رمة، ییحی نب زجار، اؾ ہملس ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت بیبح نب ایب باتب ےس رمفی رفاتی ےک قلعتم االتخػرضحت دبعاہلل انب ابعس یک 

     1712    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، حشين، زائسة، س٠امی٪، ٤ًارة ب٩ ٤ًير، یحٌی ب٩ جزار، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٪َ ًَاأَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ٩ًَِ َّارٔ  َِٟحز ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ ا  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُيِر  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ث٨ََا حَُشيِْن  ا٢َ َحسَّ ئَٔظَة َٗ

١َ َػ  ُ٘ ا أََس٩َّ َوَث َّ٤٠ََٓ ا  ٌّ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َِٔش ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا اَٗ ٌّ َّی َسِب  ل



 

 

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 

عی

ادمحنب امیلسؿ، نیسح، زادئة، امیلسؿ، امعرة نب ریمع، ییحی نب زجار، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رفہب وہایگ ہیلع فآہل فملس ےلہپ رات وک ون راعکت زپاھ رکےت ےھت نکیل بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع زایدہ وہیئگ افر مسج ذرا 

 وت است رتعک ادا رفناےن ےگل۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ادمحنب امیلسؿ، نیسح، زادئة، امیلسؿ، امعرة نب ریمع، ییحی نب زجار، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم زرہی رپ االتخػ اک ایبؿ رضحت اوب اویب ےس رمفی دحثی ےک

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اویب ےس رمفی دحثی ےک قلعتم زرہی رپ االتخػ اک ایبؿ

     1713    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طہاب، ًلاء ب٩ یزیس، ابوایوب رضی اہلل ٨ًہ٤ًزوب٩ ٤ًَا٪، َ٘یة، ؿبارة ب٩ ابوس٠ی١، زویسب٩ ٧آٍ، اب٩  :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ٔی١ٔ  ثَىٔی ُؿَباَرةُ ب٩ُِ أَبٔی اٟشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَِخبََر٧َا  َٗ  ٍٕ ٔ ی زَُویُِس ب٩ُِ ٧َآ

 ٔ ًََلاُئ ب٩ُِ یَز ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ِ٤َ َطاَئ أَِوَتزَ اب٩ُِ ٔطَهإب  َٓ  ٌّٙ ِٟؤِتزُ َح ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل یَس 

 ٕ ََلٕث َو٩ِ٣َ َطاَئ أَِوَتَز بَٔواحَٔسة ََ ٔ ٍٕ َو٩ِ٣َ َطاَئ أَِوَتَز بَٔد٤ِٕص َو٩ِ٣َ َطاَئ أَِوَتَز ب  ََٔشِب

، ابضرة نب ا

 

 می ة
ل، دفدینب انعف، انب اہشب، اطعء نب سیدی، اوباویب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص رمعفنب امثعؿ، ت

ی 
سل

وب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای فرت رضفری ےہ سج اک یج اچےہ است رتعک زپےھ سج اک یج اچےہ اپچن راعکت ادا رفناےئ افر 

 اچےہ اکی رتعک ادا رفناےئ۔ سج اک یج اچےہ نیت راعکت ادا رفناےئ افر سج اک یج

ل، دفدینب انعف، انب اہشب، اطعء نب سیدی، اوباویب ریض اہلل ہنع :  رافی
ی 
سل

، ابضرة نب اوب

 

 می ة
 رمعفنب امثعؿ، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ااحدثیرات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم  :   ابب

 رضحت اوب اویب ےس رمفی دحثی ےک قلعتم زرہی رپ االتخػ اک ایبؿ

     1714    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض ب٩ وٟیس ب٩ ٣زیس، اوزاعی، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ابوایوب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ  بَّاُض ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ًََلاُئ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی اٟزُّهِزٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبٔی  َٗ  ٣َزِیَٕس 

٩ِ٤َ َطاَئ أَِوتَ  َٓ  ٌّٙ ِٟؤِتزُ َح ا٢َ ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ َیزٔیَس  ََلٕث َز ب ََ ٔ َد٤ِٕص َو٩ِ٣َ َطاَئ أَِوَتَز ب

 ٕ  َو٩ِ٣َ َطاَئ أَِوَتَز بَٔواحَٔسة

ابعس نب فدیل نب زمدی، افزایع، زرہی، اطعء نب سیدی، اوباویب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اچےہ نیت زپےھ افر سج اک یج اچےہ )رصػ( اکی رتعک  اراشد رفناای فرت رضفری ںیہ سج یسک اک یج اچےہ اپچن زپےھ سج اک یج

 زپھ ایل رکے۔

 ابعس نب فدیل نب زمدی، افزایع، زرہی، اطعء نب سیدی، اوباویب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ااحدثیرات دؿ ےک ونالف ےک  :   ابب

 رضحت اوب اویب ےس رمفی دحثی ےک قلعتم زرہی رپ االتخػ اک ایبؿ

     1715    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ربیٍ ب٩ س٠امی٪ ب٩ زاؤز، ًبساہلل ب٩ یوسٕ، ہظی٥ ب٩ ح٤یس، ابو٣ٌیس، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ابوایوب انؼاری  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ



 

 

 ُ٥ ََ َِٟهِی ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ َزاُوَز  ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ثَىٔی أَبُو أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ا٢َ َحسَّ َٗ  ب٩ُِ ح٤َُِیٕس 

ٍَ أَبَا أَیُّو َّهُ َس٤ٔ ًََلاُئ ب٩ُِ َیزٔیَس أ٧َ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِیٕس  ٌَ ٩ِ٤َ أََحبَّ أَِ٪ یُوتَٔز بَٔد٤ِٔص ٣ُ َٓ  ٌّٙ ِٟؤِتزُ َح و٢ُ ا ُ٘ َب اِْلَِنَؼارٔیَّ َي

 ١ِ ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ١ِ َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ یُوتَٔز بَٔواحَٔسةٕ  ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ََلٕث  ََ ٔ ١ِ َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ یُوتَٔز ب ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ إت  ٌَ َٛ  َر

ی د ، زرہی، اطعء نب سیدی، اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےس رمفی رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، دبعاہلل نب ویفس، میشہ نب 
مع
دیمح، اوب

ےہ ہک اوہنں ےن رفناای فرت قح ےہ۔ وج اپچن راعکت زپانھ اچےہ فہ اپچن راعکت زپےھ وج نیت راعکت زپانھ اچےہ فہ نیت راعکت 

 زپےھ افر وج اکی راعکت زپانھ اچےہ فہ اکی راعکت زپےھ۔

ی د ، زرہی، اطعء نب سیدی، اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنعرعیب نب امیلس :  رافی
مع
 ؿ نب داؤد، دبعاہلل نب ویفس، میشہ نب دیمح، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےک قلعتم زرہی رپ االتخػ اک ایبؿ رضحت اوب اویب ےس رمفی دحثی

     1716    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜين، سٔیا٪، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ابوایوب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍُ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ا٢َ ٩ِ٣َ َٗ َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب  ًََلأئ ب٩ِٔ یَزٔیَس   ٩ًَِ ٟزُّهِزٔیِّ 

ََلٕث َو٩ِ٣َ َطاَئ أَِوَتَز بَٔواحَٔسةٕ َو٣َ  ََ ٔ ٍٕ َو٩ِ٣َ َطاَئ أَِوَتَز بَٔد٤ِٕص َو٩ِ٣َ َطاَئ أَِوَتَز ب  ٩ِ َطاَئ أَِو٣َأَ إٔی٤َاّئ َطاَئ أَِوَتَز ََٔشِب

سیدی، اوباویب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک سج اک یج اچےہ است راعکت زپےھ سج اک  احرث نب نیکسم، ایفسؿ، زرہی، اطعء نب

یج اچےہ اپچن راعکت زپےھ افر سج اک یج اچےہ نیت راعکت زپےھ افر سج اک یج اچےہ اکی رتعک زپےھ افر سج اک یج اچےہ ااشرہ 

 رپ اافتکء رکے۔

 وباویب ریض اہلل ہنعاحرث نب نیکسم، ایفسؿ، زرہی، اطعء نب سیدی، ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپچن راعکت فرت زپےنھ اک رطہقی افر مکح ےک قلعتم فرت یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 زپےنھ اک رطہقی افر مکح ےک قلعتم فرت یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿاپچن راعکت فرت 

     1717    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ جزیز، ٨٣ؼور، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ  ٨ِ٣َُؼورٕ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َش٥ٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا

 ٕ ٔؼ١ُ بَِی٨ََها ََٔشََل٦ٕ َوََل بٔکَََل٦ ِٔ ٍٕ ََل َي ٥َ یُوتٔزُ بَٔد٤ِٕص َؤََشِب  َوَس٠َّ

ھا  رفنا

 

عی

یت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک اپچن افر است راعکت ہبیتق رجری، وصنمر، مکح، مسقم، اؾ ہملس ریض اہلل 

 زپےتھ افر اؿ ےک درایمؿ ہن السؾ ریھپےت افر ہن یسک ےس وگتفگ رفناےت۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ہبیتق رجری، وصنمر، مکح، مسقم، اؾ ہملس ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اپچن راعکت فرت زپےنھ اک رطہقی افر مکح ےک قلعتم فرت یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1718    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، ًِیساہلل، ارسائی١، ٨٣ؼور، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، ًبساہلل اب٩ ًباض، ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ِٟحَ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َش٥ٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ

ٍٕ أَِو بَٔد٤ِٕص ََل  ٥َ یُوتٔزُ ََٔشِب ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٔؼ١ُ بَِی٨َُه٩َّ بَٔتِش٠ٔی٥ٕ ًَبَّإض  ِٔ   َي

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل اقمس نب زرکای نب دانیر، دیبع اہلل، ارسالیئ، وصنمر، مکح، مسقم، دبع

 

عی

اہلل انب ابعس، اؾ ہملس ریض اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک است ای اپچن راعکت زپےتھ افر اؿ ےک درایمؿ السؾ ںیہن ریھپا رکےت ےھت۔

ھا اقمس نب زرکای نب دانیر، دیبعاہلل، ارسالیئ، وصنمر، مکح، مسقم، دبعاہلل انب ابعس، اؾ ہملس ریض :  رافی

 

عی

  اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اپچن راعکت فرت زپےنھ اک رطہقی افر مکح ےک قلعتم فرت یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1719    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، یزیس، سٔیا٪ ب٩ حشين، ح٥ٜ، ٣٘ش٥ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٜ َح ِٟ ٩ًَِ ا ُِٟحَشئِن  َیاُ٪ ب٩ُِ ا ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس  ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ َش أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥ٔ ٍْ ِٟؤِتزُ َسِب ا٢َ ا َٗ  ٥ٕ

َححَ  َٓ  ٥َُٜ َِٟح ا٢َ ا َٗ ٠ُُِٗت ََل أَِزرٔی  ُه  ٩ِ َذََکَ َّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ََ ْٔلٔبَِزاهٔی٥َ  ٔ ُت َذٟ ََٓذََکِ ١َّ ٩ِ٣ٔ َخ٤ِٕص  َٗ ََل أَ َش٤ّا َٓ ِ٘ ٠ََٓ٘ٔیُت ٣ٔ ِحُت 

٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧َةَ  ًَائَٔظَة َو  ٩ًَِ ٔة  َ٘ َِّ ٩ًَِ اٟ ا٢َ  َٗ  ٩ِ َّ٤ًَ َٟهُ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ 

 نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، ایفسؿ نب نیسح، مکح، مسقم ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک فرت یک است راعکت ںیہ افر اپچن ےس مک دمحم

 ںیہن۔ مکح ےتہک ںیہ ںیم ےن ہی ابت اربامیہ وک اتبیئ وت اوہنں ےن وپاھچ ہک مسقم ےن ہی سک ےس انس ےہ؟ ںیم ےن اہک ےھجم ملع ںیہن۔ رھپ

 وت فاہں مسقم ےس الماقت وہیئگ۔ نان ہچ ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک آپ ےن ہی سک ےس انس ےہ؟ رفناای ہقث ےس انس ےہ۔ ںیم جح رپ ایگ

 اعہشئ دصہقی افر ومیمہن ےس انس ےہ۔

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، ایفسؿ نب نیسح، مکح، مسقم ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اپچن راعکت فرت زپےنھ اک رطہقی افر مکح ےک قلعتم فرت یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1720    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َوَة  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّی أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ هٔ 

٠َِیهٔ  ًَ ه٩َّٔ  اہللُ   َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یُوتٔزُ بَٔد٤ِٕص َوََل َیِح٠ُٔص إَٔلَّ فٔی آَٔخٔ

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 فرت یک اپچن رتعک زپےتھ افر رصػ آرخی رتعک ںیم اھٹیب رکےت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت یک است رتعک زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

  زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿفرت یک است رتعک

     1721    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ٗتازہ، زرارة ب٩ اوفی، سٌس ب٩ ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی



 

 

ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٔس ب٩ِٔ هَٔظا٦ٕ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ

 َٛ ٍَ َر َّی َسِب ٥َ َوأََخَذ ا٠َِّٟح٥َ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا أََس٩َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٔ ه ُس إَٔلَّ فٔی آَٔخٔ ٌُ ِ٘ إت ََل َي ٌَ َّ٩

َّی اہللُ  ٍْ َیا بُىَیَّ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََ َِٔش َٓت٠ِٔ َس ٣َا ُيَش٥ُِّ٠  ٌِ ََ أًْس  َٗ َتئِن َوهَُو  ٌَ ِٛ َّی َر َّی َػََلّة َوَػل ٥َ إَٔذا َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ

ِسُتَوائٔیُّ  ُه هَٔظا٦ْ اٟسَّ َٔ َٟ ٠َِیَها ٣ُِدَتََرْ َخا ًَ  أََحبَّ أَِ٪ یَُساو٦َٔ 

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص  اامسلیع

 

عی

نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اتقدہ، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع زایدہ وہیئگ افر وگتش ڑبھ ایگ )رفہب وہےئگ( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس است راعکت زپےنھ ےگل۔ آپ 

فملس رصػ اؿ ےک آرخ ںیم  ےتھٹی افر رھپ السؾ ریھپےن ےک دعب دف راعکت ادا رفناےت۔ ےٹیب! اس رطح ہی ون  یلص اہلل ہیلع فآہل

راعکت وہ اجںیت۔ زین ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکیئ امنز )زپانھ( رشفع رکےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وخاشہ وہیت 

 ہک اس رپ یگشیمہ اایتخر یک اجےئ۔

ھا   :  یراف

 

عی

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اتقدہ، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اک ایبؿفرت یک است رتعک زپےنھ ےک رطہقی 

     1722    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

زَکیا ب٩ یحٌی، اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ٗتازہ، زرارة ب٩ اوفی، سٌس ب٩ ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اہلل ٬٨ًا

ُٙ ب٩ُِ إٔبِ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َزََکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َزاهٔی٥َ 

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ هَٔظا٦ٕ  ٌِ ٩ًَِ َس ٥َِٟ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  إت  ٌَ َٛ ٍٔ َر  إَٔذا أَِوَتَز بٔتِٔش

ِّی اٟتَّ  ُه َویَِسًُو ث٥َُّ ی٨ََِهُف َوََل ُيَش٥ُِّ٠ ث٥َُّ ُيَؼل َیِح٤َُس اہلَل َویَِذَُکُ َٓ ا٨َ٣ٔٔة  ََّ ِس إَٔلَّ فٔی اٟ ٌُ ِ٘ زَّ َوَج١َّ َي ًَ َیِذَُکُ اہلَل  َٓ َیِح٠ُٔص  َٓ َة  ٌَ أس



 

 

َتئِن  ٌَ ِٛ ِّی َر ٨َا ث٥َُّ ُيَؼل ٌُ ِش٠ٔی٤َّة يُِش٤ٔ ََ ُس إَٔلَّ فٔی َویَِسًُو ث٥َُّ يَُش٥ُِّ٠  ٌُ ِ٘ إت ََل َي ٌَ َٛ ٍٔ َر َٕ أَِوَتَز ََٔشِب ٌُ بَٔر َوَؿ َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ َوهَُو َجأْٟص 

َتئِن َو  ٌَ ِٛ ِّی َر ِش٠ٔی٤َّة ث٥َُّ ُيَؼل ََ َة ث٥َُّ يَُش٥ُِّ٠  ٌَ أَ ِّی اٟشَّ ُیَؼل َٓ ازَٔسةٔ ث٥َُّ ی٨ََِهُف َوََل يَُش٥ُِّ٠   هَُو َجأْٟص اٟشَّ

ھا  رفنایت ںیہ ہک زرکای نب ییحی، ااحسؼ نب ا

 

عی

ربامیہ، اعمذنب اشہؾ، اتقدہ، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج فرت یک ون رتعک زپےتھ وت رصػ آوھٹںی رتعک ںیم  ےتھٹی افر دمح ایبؿ رکےت۔ رھپ اہلل اعتیل اک 

وہاجےت۔ السؾ ہن ریھپےت۔ رھپ ونںی رتعک زپےنھ ےک دعب ھٹیب رک )دفابرہ( اہلل اعتیل اک  ذرک رفناےت افر داع رکےن ےک دعب ڑھکے

ذرک رفناےت افر داع رکےت افر اینت )افیچن( آفاز ےس السؾ ریھپےت ہک ںیمہ انسیئ داتی۔ رھپ ھٹیب رک دف راعکت ادا رفناےت۔ نکیل آپ 

وہےئگ وت فرت یک است راعکت زپےنھ ےگل اؿ ںیم یٹھچ رتعک ںیم ےنھٹیب ےک دعب  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع زایدہ وہیئگ افر ک فی

السؾ ریھپےن یک اجبےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہاجےت افر اسوتںی رتعک زپےنھ ےک دعب السؾ ریھپےت۔ رھپ ھٹیب رک دف 

 راعکت ادا رفناےت۔

ھا زرکای نب ییحی، اقحس نب اربامیہ، اعمذنب  :  رافی

 

عی

 اشہؾ، اتقدہ، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ون راعکت فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہقی اک ایبؿون راعکت فرت زپےنھ ےک رط

     1723    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ اسحٙ، ًبسة، سٌیس، ٗتازہ، زرارة ب٩ اوفی، سٌس ب٩ ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ِبَسَة  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٨َّا أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ إِٔسَح ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  ٔس ب٩ِٔ هَٔظا٦ٕ أَ٪َّ  ٌِ ٩ًَِ َس ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی 

ًَزَّ َوَج١َّ ٤َٟٔا َط  َُُه اہللُ  ٌَ َیِب َٓ ُه َوكَُهوَرُه  َٛ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٔسَوا ًَ َّی اہللُ  ٌٔسُّ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َیِشَتاُک نُ َٓ ِی١ٔ  ُه ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ََ ٌَ اَئ أَِ٪ یَِب

ٔ َوَیتَ  ًَلَی ٧َِ ِّی  ا٨َ٣ٔةٔ َوَیِح٤َُس اہللَ َويَُؼل ََّ إت ََل َیِح٠ُٔص ٓٔیه٩َّٔ إَٔلَّ ٨ًَِٔس اٟ ٌَ َٛ ٍَ َر ِّی َِٔش ُ َوُيَؼل أ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوؿَّ َّی اہللُ  یِّهٔ َػل



 

 

ُس َو  ٌُ ِ٘ َة َوَي ٌَ أس ِّی اٟتَّ ِش٠امّٔی ث٥َُّ ُيَؼل ََ َّی اہللُ َویَِسًُو بَِی٨َُه٩َّ َوََل ُيَش٥ُِّ٠  ًَلَی ٧َِٔیِّهٔ َػل ِّی  َذََکَ ک٤َٔ٠َّة ٧َِحَوَها َویَِح٤َُس اہللَ َوُيَؼل

أًْس  َٗ َتئِن َوهَُو  ٌَ ِٛ ِّی َر ٨َا ث٥َُّ ُيَؼل ٌُ ِش٠امّٔی ُيِش٤ٔ ََ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َویَِسًُو ث٥َُّ ُيَش٥ُِّ٠ 

ھا  رفنایت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل اہرفؿ نب ااحسؼ ، دبعة، دیعس، اتقدہ، زرارة نب افیف، دعس نب 

 

عی

اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےک ےیل وسماک افر فوض اک اپین رھک وھچڑا رکےت ےھت۔ رھپ بج اہلل لج الجہل وک وظنمر وہات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فوض رکےت افر اس رطح ون راعکت زپےنھ ےک دعب  ےتھٹی افر اہلل فملس وک ااھٹ داتی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسماک رکےن ےک دعب 

 یک دمحف انثء ایبؿ رکےت۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ درفد ےتجیھب رھپ داع رکےت نکیل السؾ ہن ریھپےت ہکلب ونںی رتعک زپھ رک

فملس رپ درفد ےتجیھب افر درفد افر داع رکےن ےک دعب اینت آفاز ےس دفابرہ ھٹیب اجےت اہلل یک دمح ف انثء ایبؿ رکےت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 السؾ ریھپےت ہک ںیمہ آفاز انسیئ دیتی۔ رھپ ھٹیب رک دف رتعک ادا رفناےت

ھا  :  رافی

 

عی

 اہرفؿ نب اقحس، دبعة، دیعس، اتقدہ، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ون راعکت فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

     1724    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتازہ، زرارة ب٩ اوفی رضی اہلل ٨ًہ َف٣اےت ہیں ٛہ جب سٌس ب٩ ہظا٦  زَکیا ب٩ یحٌی، اسحٙ، :  راوی

 ب٩ ًا٣ز رضی اہلل ٨ًہ

٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ  ُٙ ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ ُزَراَرةَ أَِخبََر٧َا َزََکٔ َتاَزَة  َٗ ب٩ِٔ أَِوفَی أَ٪َّ  ٩ًَِ 

 ٔ ٩ًَِ ؤِتز ُه  َٟ َ َشأ َٓ ًَبَّإض  َُّه أَتَی اب٩َِ  ٠َِی٨َا أَِخبََر٧َا أ٧َ ًَ ٔس٦َ  َٗ ا أَِ٪  َّ٤َٟ  ٕ ًَا٣ٔز َس ب٩َِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َس ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٥ٔ٠ًَِ أَهِ  َ ََ بٔأ ئُ ََ أَِو أَََل أ٧َُبِّ ُّٟ ا٢َ أَََل أَزُ أََتِی٨َاَها َٗ َٓ ًَائَٔظُة  ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت ٩ِ٣َ   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ١ٔ اِْلَِرٔق بٔؤِتز

٠ًََِیهٔ َو  َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ ؤِتز ٠ُِت أ٧َِبٔلٔیىٔی  ُ٘ َٓ ٨َِٟاَها  َ َشأ َٓ ٠َِیَها َوَزَخ٨َ٠ِا  ًَ ٨َ٤ِا  َش٠َّ َِٟت َٓ ا َٗ  ٥َ هُ  َس٠َّ َٛ ُه ٔسَوا َٟ ٌٔسُّ  ٨َّا نُ ُٛ



 

 

ُ ث٥َُّ ُيَؼ  أ ُک َویََتَوؿَّ َیَتَشوَّ َٓ ِی١ٔ  هُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ََ ٌَ َّ َوَج١َّ ٣َا َطاَئ أَِ٪ یَِب ًَز َُهُ اہللُ  ٌَ َیِب َٓ ُس ٓٔیه٩َّٔ َوكَُهوَرُه  ٌُ ِ٘ إت ََل َي ٌَ َٛ ٍَ َر ِّی َِٔش ل

هُ  َیِح٤َُس اہللَ َویَِذَُکُ َٓ ا٨َ٣ٔةٔ  ََّ ُه َویَِسًُو  إَٔلَّ فٔی اٟ َیِح٤َُس اہلَل َویَِذَُکُ َٓ َیِح٠ُٔص  َٓ َة  ٌَ أس ِّی اٟتَّ َویَِسًُو ث٥َُّ ی٨ََِهُف َوََل ُيَش٥ُِّ٠ ث٥َُّ ُيَؼل

 َ ّة یَا بُى ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ََ إِٔحَسی  ت٠ِٔ َٓ َتئِن َوهَُو َجأْٟص  ٌَ ِٛ ِّی َر ٨َا ث٥َُّ ُيَؼل ٌُ ِش٠امّٔی يُِش٤ٔ ََ ٠َ ث٥َُّ ُيَش٥ُِّ٠  َٓ َّی یَّ  ا أََس٩َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤

َس ٣َا ُيَش٠ِّ  ٌِ ََ َتئِن َوهَُو َجأْٟص  ٌَ ِٛ ِّی َر ٍٕ ث٥َُّ ُيَؼل ٥َ َوأََخَذ ا٠َِّٟح٥َ أَِوَتَز ََٔشِب ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ا أَِی بُىَیَّ َوکَاَ٪ اہللُ  ٌّ ََ َِٔش ت٠ِٔ َٓ  ٥ُ

٥َ إٔذَ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِیَهاَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی َػََلّة أََحبَّ أَِ٪ یَُساو٦َٔ   ا َػل

زرکای نب ییحی، ااحسؼ ، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، زرارة نب افیف ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک بج دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک فرت یک امنز ےک امہرے اپس آےئ وت ایبؿ ایک ہک فہ دبعاہلل انب ابعس ےک اپس ےئگ افر اؿ ےس روسؽ اہلل یلص

قلعتم وپاھچ۔ اوہنں ےن رفناای ایک ںیم ںیہمت ایسی یتسہ ےک قلعتم ہن اتبؤں وج اس رکہ ارض رپ وموجد بس ولوگں ےس زایدہ روسؽ اہلل 

نان ہچ مہ اؿ ےک اپس ےئگ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فرت )رات یک امنز( ےس فافق ےہ؟ ںیم ےن وپاھچ وکؿ؟ رفناای اعہشئ دصہقی۔

اںیہن السؾ ایک افر ادنر دالخ وہےئگ۔ رھپ مہ ےن اؿ ےس وپاھچ وت ںیم ےن رعض ایک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فرت یک 

 اعتیل وک وظنمر امنز ےک قلعتم اتبےیئ۔ اوہنں ےن رفناای مہ روسؽ اہلل یک وسماک افر فوض اک اپین رھک وھچڑا رکےت ےھت۔ رھپ بج اہلل

وہات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )دنین ےس( ااھٹ داتی۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسماک رک ےک فوض رکےت افر اس رطح ون 

راعکت زپےتھ ہک آوھٹںی رتعک ںیم یہ  ےتھٹی۔ رھپ اہلل اک ذرک رکےت اس یک دمحفانث ایبؿ رکےت افر داع رکےن ےک دعب ڑھکے 

ؾ ہن ریھپےت رھپ ونںی رتعک زپےنھ ےک دعب دفابرہ  ےتھٹی افر اس رمہبت یھب اہلل یک رعتفی ایبؿ رکےت اس اک ذرک رکےت وہاجےت الس

افر داع رکےن ےک دعب اینت )دنلب( آفاز ےس السؾ ریھپےت ہک ںیمہ )آفاز( انسیئ دیتی۔ رھپ ھٹیب رک یہ دف راعکت زپےتھ۔ ےٹیب! اس 

 نکیل بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع زایدہ وہیئگ افر وگتش ڑبھ ایگ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع رطح ہی لک ایگرہ راعکت وہںیئ

فآہل فملس فرت یک است رتعک زپےنھ ےگل۔ رھپ ھٹیب رک دف رتعک زپےتھ افر السؾ ریھپ دےتی۔ اس رطح ےٹیب ہی لک ون راعکت وہںیئ۔ 

ےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وخاشہ یہی وہیت ہک اس رپ یگشیمہ اایتخر یک زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج امنز رشفع رک

 اجےئ۔

زرکای نب ییحی، اقحس، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، زرارة نب افیف ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک بج دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ون راعکت فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

     1725    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

سٌس ب٩ ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل زَکیا ب٩ یحٌی، اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتازہ، حش٩،  :  راوی

 ٬٨ًا

ا٢َ حَ  َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ یَِحٌَی  َِٟحَش٩ٔ أَِخبََر٧َا َزََکٔ ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ سَّ

 ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ هَٔظا٦ٕ  ٌِ ا٢َ أَِخبََرنٔی َس إت َٗ ٌَ َٛ ٍٔ َر ٥َ کَاَ٪ یُوتٔزُ بٔتِٔش ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ََ َها  ٌَ َُّه َس٤ٔ ائَٔظَة أ٧َ

 ٔ َتئِن َوهَُو َجاٟ ٌَ ِٛ َّی َر إت ث٥َُّ َػل ٌَ َٛ ٍٔ َر َٕ أَِوَتَز ََٔشِب ٌُ ا َؿ َّ٤٠َ َٓ َتئِن َوهَُو َجأْٟص  ٌَ ِٛ ِّی َر  ْص ث٥َُّ ُيَؼل

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل زرکای

 

عی

 نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، نسح، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک ون راعکت زپےتھ۔ رھپ دف راعکت ھٹیب رک ادا رفناےت نکیل رمع زایدہ وہےن ےک دعب است راعکت زپےنھ 

  دف راعکت ھٹیب رک زپاھ رکےت۔ےگل۔ اؿ ےک دعب

ھا  :  رافی

 

عی

 زرکای نب ییحی، اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، نسح، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ااحدثیرات دؿ ےک ونالف ےک  :   ابب

 ون راعکت فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

     1726    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ححاد، ح٤از، ٗتازہ، حش٩، سٌس ب٩ ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی



 

 

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  ٕ سٔ ب٩ِٔ هَٔظا٦ ٌِ ٩ًَِ َس َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َححَّاْد 

َتئِن َوهَُو َجأْٟص  ٌَ ِٛ ٍُ َر َٛ ٍٕ َویَزِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یُوتٔزُ بٔتِٔش َّی اہللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک دمحم نب اشبر، اجحج، امحد، اتقدہ، 

 

عی

نسح، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ون رتعک زپاھ رکےت ےھت رھپ دف رتعک ھٹیب رک زپےتھ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب اشبر، اجحج، امحد، اتقدہ، نسح، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ون راعکت فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

     1727    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ ہاط٥، حؼين ب٩ ٧آٍ حش٩، سٌس ب٩ ہظا٦، حرضت سٌس ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل خ٠طی، ابوسٌیس، يٌىی، ٣ولی  :  راوی

 ہظا٦ رضی اہلل ٨ًہ

ا٢َ حَ  َٗ ىٔی ٣َِولَی بَىٔی هَأط٥ٕ  ٌِ ٌٔیٕس َي ث٨ََا أَبُو َس ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟد٨ِ٠َطٔیُّ  ًَِبٔس اہللٔ ا ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ  ٍٕ ٔ ث٨ََا حَُؼيُِن ب٩ُِ ٧َآ سَّ

 ًَ َِٟحَش٩ُ  ث٨ََا ا َّی اہللَُحسَّ ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َػََلة ََٟها  َ َشأ َٓ ًَائَٔظَة  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَلَی أ٦ُِّ ا َس  َٓ َّهُ َو ٕ أ٧َ ٔس ب٩ِٔ هَٔظا٦ ٌِ ٠ًََِیهٔ ٩ِ َس  

َتئِن  ٌَ ِٛ ِّی َر ٔة َوُيَؼل ٌَ أس إت َویُوتٔزُ بٔاٟتَّ ٌَ َٛ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ث٤ََاَ٪ َر َِٟت کَاَ٪ ُيَؼل ا َ٘ َٓ  ٥َ  َوهَُو َجأْٟص ٣ُِدَتََرْ  َوَس٠َّ

دمحم نب دبعاہلل یجلخ، اوبدیعس، ینعی، ومیل نب اہمش، نیصح نب انعف نسح، دعس نب اشہؾ، رضحت دعس نب اشہؾ ریض اہلل ہنع ےس 

ھا  ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک قلعتم

 

عی

 وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن اؾ اوملنینم دیسان اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

درایتف ایک وت )اؾ اوملنینم ےن( رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک آھٹ راعکت زپےنھ ےک دعب ونںی رتعک ےس اؿ آھٹ 

 راعکت وک اطؼ انب دای رکےت ےھت۔ رھپ دف راعکت ھٹیب رک ادا رفناای رکےت۔



 

 

 انعف نسح، دعس نب اشہؾ، رضحت دعس نب اشہؾ ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل یجلخ، اوبدیعس، ینعی، ومیل نب اہمش، نیصح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ون راعکت فرت زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

     1728    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابواحوؾ، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع أَُراُه  َ ٩ًَِ اِْل ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  یِّ  ٔ َِٟت کَاَ٪ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ا َٗ َرُسو٢ُ اہللٔ ًَائَٔظَة 

إت  ٌَ َٛ ٍَ َر ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َِٔش ٥َ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ون

 

عی

 انہد نب رسی، اوباوحص، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 راعکت زپاھ رکےت ےھت۔

ھا انہد نب رس :  رافی

 

عی

 ی، اوباوحص، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت یک ایگرہ رتعک زپےنھ ےک رطہقی اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رطہقی اک ایبؿ فرت یک ایگرہ رتعک زپےنھ ےک

     1729    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، ٣اَٟ، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 َْ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّی أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ 

َل  ـِ ّة َویُوتٔزُ ٨ِ٣َٔها بَٔواحَٔسةٕ ث٥َُّ َي ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ إِٔحَسی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ُيَؼل هٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ اہللُ  ِّ٘ ًَلَی ٔط  ٍُ ٔ  ح

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، نا

 

عی

کل، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ںیم ایگرہ راعکت ادا رفناےت نج ںیم ےس اکی فرت یک رتعک وہیت یھت۔ رھپ داںیئ رکفٹ رپ ٹیل اجای رکےت ےھت۔

ھا اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ناکل، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

عی

  ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریتہ رتعک فرت زپےنھ اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریتہ رتعک فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1730    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ رحب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًزوب٩ ٣زة، یحٌی ب٩ جزار، ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَی بِ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ َِٟحزَّارٔ  َِٟت ٩ٔ ا ا َٗ

َٕ أَِوَتزَ  ٌُ بَٔر َوَؿ َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ّة  ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ََلَث  ََ ٔ ٥َ یُوتٔزُ ب ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍٕ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  بٔتِٔش

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 

عی

 فآہل فملس ادمحنب رحب، اوباعمفہی، اشمع، رمعفنب رمة، ییحی نب زجار، اؾ ہملس ریض اہلل 

 )ےلہپ( فرت یک ریتہ راعکت ادا رفناای رکےت ےھت نکیل بج وبڑےھ افر رمع ردیسہ وہےئگ وت ون راعکت زپےنھ ےگل۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ادمحنب رحب، اوباعمفہی، اشمع، رمعفنب رمة، ییحی نب زجار، اؾ ہملس ریض اہلل 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ںیم رقآت رکےن اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ںیم رقآت رکےن اک ایبؿ

     1731    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 رضی اہلل ٨ًہ ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، ابون٤ٌا٪، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ًاػ٥ اَلحو٢، ابو٣ح٠ز :  راوی

ًَأػ   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َأ٪  ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٕ أَ٪َّ أَبَا أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ٩ًَِ أَبٔی ٣ِٔح٠َز ٥ٕ اِْلَِحَو٢ٔ 

ٌَٔظاَئ  ِٟ َّی ا ََٓؼل ٤َِٟٔسی٨َٔة  أَ ٓٔیَها ب٤ٔٔائَةٔ آیَٕة ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ ٣ُوَسی کَاَ٪ بَيَِن ٣َََّٜة َوا ََِٓقَ ّة أَِوَتَز بَٔها  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ا٦َ  َٗ َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َر

َس٣َِیهٔ َوأَ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َسمَیَّ َحِیُث َوَؿ َٗ  ٍَ ِوُت أَِ٪ أََؿ َٟ ا٢َ ٣َا أَ َٗ أَ ث٥َُّ  ُ ب٤َٔا رَقَ أ بٔهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٧َا أرَِقَ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

ر ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع 

 

ز
ح ل
م

اربامیہ نب وقعیب، اوبامعنؿ، امحدنب ہملس، اعا  االوحؽ، اوب

اکی رتعک زپیھ سج ںیم وسرہ اسنء یک اکی ہکم رکمہم ےس دمہنی ونمرہ ےک درایمؿ ےھت ہک اشعء یک دف راعکت زپںیھ افر رھپ فرت یک 

وس آایت التفت ںیک۔ رھپ رفناای ںیم ےن اس ںیم وکاتیہ ںیہن ربیت ہک ںیم فںیہ دقؾ روھکں اہجں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 (یک رہ  نکم یعس یکےن دقؾ رےھک ےھت افر فںیہ زپوھں وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زپاھ اھت۔ )ینعی شقن دقؾ رپ ےنلچ 

ر ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ز
ح ل
م

 اربامیہ نب وقعیب، اوبامعنؿ، امحدنب ہملس، اعا  االوحؽ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ںیم اکی افر رطہقی ےس رقآت رکےن اک ایبؿ



 

 

  ےک قلعتم ااحدثیرات دؿ ےک ونالف :   ابب

 فرت ںیم اکی افر رطہقی ےس رقآت رکےن اک ایبؿ

     1732    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حشين ب٩ ابزاہی٥ ب٩ اطکاب نشائی، ٣ح٤س ب٩ ابوًِیسة، ا٤ًع، ك٠حہ، ذر، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ابزی، ابی ب٩ ٌٛب رضی اہلل ٨ًہ

ُس ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ إِٔطکَاَب ا٨ََّٟشائٔیُّ  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَُِِیَسَة 

 ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ َذٓرٕ  ٩ًَِ ك٠ََِحَة  ٤ًَِٔع  َ َّی  اِْل ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٕب  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ  أَبٔیهٔ 

 ١ُِٗ ِٟکَأَفُوَ٪ َو ١ُِٗ َیا أَیَُّها ا ًِلَی َو َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ٔ ََٔشبِّ ِٟؤِتز أُ فٔی ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َيِِقَ ًَ ا٢َ ُسِبَحاَ٪  اہللُ  َٗ إَٔذا َس٥ََّ٠  َٓ هَُو اہللُ أََحْس 

 َٔ ٔ ٠٤َِٟ ؤض ثَََلَث ٣َزَّإت  ا سُّ ُ٘ ِٟ  ا

دمحم نب نیسح نب اربامیہ نب ااکشب اسنیئ، دمحم نب اوبدیبعة، اشمع، ہحلط، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، ایب نب بعک ریض اہلل 

رفناای رکےت رھپ السؾ  ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص یک التفت

 ریھپےن ےک دعب نیت دہعف زپےتھ۔

دمحم نب نیسح نب اربامیہ نب ااکشب اسنیئ، دمحم نب اوبدیبعة، اشمع، ہحلط، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، ایب نب بعک  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ںیم اکی افر رطہقی ےس رقآت رکےن اک ایبؿ

     1733    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ سٌس، ابوجٌرفرازی، ا٤ًع، زبیس و ك٠حہ، ذر، سٌیس ب٩  یحٌی ب٩ ٣وسی، :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی، ابی ب٩ ٌٛب رضی اہلل ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو جَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َس ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ اٟزَّازٔ أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ ٣ُوَسی  ٌِ ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل یُّ 

ا٢َ  َٗ ٕب  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ َذٓرٕ  َّی اہللُ ُزبَِیٕس َوك٠ََِحَة  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ١ُِٗ ًِلَی َو َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ٥َ یُوتٔزُ ََٔشبِّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َذٓرٕ  َواُه  ُه٤َا حَُؼيِْن ََفَ َٔ َٟ ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس َخا ِٟکَأَفُوَ٪ َو َیا أَیَُّها ا

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ًَ  اب٩ِٔ 

اوبرفعجرازی، اشمع، زدیب ف ہحلط، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، ایب نب بعک ییحی نب ومیس، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دعس، 

ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک امنز ںیم وسرہ ایلع وسرہ ااکلرففؿ افر وسرہ االخص یک التفت 

 رفناای رکےت ےھت۔

 نب دعس، اوبرفعجرازی، اشمع، زدیب ف ہحلط، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، ایب نب ییحی نب ومیس، دبعارلنمح نب دبعاہلل :  رافی

 بعک ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رکےن اک ایبؿ فرت ںیم اکی افر رطہقی ےس رقآت

     1734    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٗزًة، حؼين ب٩ ٤٧ير، حؼين ب٩ ًبساٟزح٩٤، ذر، اب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی

ِبٔس  ًَ ٩ًَِ حَُؼئِن ب٩ِٔ   ٕ ٩ًَِ حَُؼئِن ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر َة  ًَ زَ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َذٓرٕ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

 َ ًِل َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ٔ ََٔشبِّ ِٟؤِتز أُ فٔی ا ٥َ کَاَ٪ َيِِقَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١ُِٗ هَُو اہللُ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٟکَأَفُوَ٪ َو ١ُِٗ یَا أَیَُّها ا ی َو



 

 

 ْس أَحَ 

، نیصح نب ریمن، نیصح نب دبعارلنمح، ذر، انب دبعارلنمح نب ازبی اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 

نسح نب زقعة

 اہلل ہیلع فآہل فملس فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص یک التفت رفناای رکےت ےھت۔

، نیصح نب ریمن، نیصح نب دبع :  رافی

 

 ارلنمح، ذر، انب دبعارلنمح نب ازبینسح نب زقعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمرہج ابال دحثی ںیم ہبعش ےک قلعتم االتخػ رافایؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رافایؿدنمرہج ابال دحثی ںیم ہبعش ےک قلعتم االتخػ 

     1735    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ یزیس، بہزب٩ اسیس، طٌبہ، س٤٠ہ و زبیس، ذر، اب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُ ب٩ُِ أََسٕس  ث٨ََا بَِهز ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ یَزٔیَس  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َذٓرٕ  ٩ًَِ َس٤َ٠ََة َوُزبَِیٕس 

ًِلَی َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یُوتٔزُ ََٔشبِّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ١ُِٗ هَُو  أَبِزَی  ِٟکَأَفُوَ٪ َو ١ُِٗ یَا أَیَُّها ا َو

ةٔ  اہللُ أََحْس  ََ ٔ اٟ ََّ ٍُ َػِوَتُه بٔاٟ َٓ ؤض ثَََلثّا َوَیزِ سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ و٢ُ إَٔذا َس٥ََّ٠ ُسِبَحاَ٪ ا ُ٘  َوکَاَ٪ َي

 رمعفنب سیدی، زہبنب ادیس، ہبعش، ہملس ف زدیب، ذر، انب دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص زپےتھ افر السؾ ےک دعب نیت رمہبت زپےتھ وہےئ آرخی رمہبت آفاز وک )ذرا(  فملس فرت ںیم وسرہ ایلع

 دنلب ایک رکےت۔

 رمعفنب سیدی، زہبنب ادیس، ہبعش، ہملس ف زدیب، ذر، انب دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دنمرہج ابال دحثی ںیم ہبعش ےک قلعتم االتخػ رافایؿ

     1736    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، س٤٠ہ و زبیس، ذر، اب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی، ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔی َس٤َ٠َُة َو  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ُس ب٩ُِ  ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َذٓرٕ  ُزبَِیْس 

ٔ اٟزَّحِ  ِٟؤِتز أُ فٔی ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َيِِقَ َّی اہللُ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ١ُِٗ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ًِلَی َو َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ  ََٔشبِّ

٥َ ُسبِ  و٢ُ إَٔذا َس٠َّ ُ٘ ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس ث٥َُّ َي ِٟکَأَفُوَ٪ َو ؤض َػِوَتهُ َیا أَیَُّها ا سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ ٍُ َُٔشِبَحاَ٪ ا َٓ ؤض َویَزِ سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ َحاَ٪ ا

ا ٥ِ یَِذَُکِ َذرا َٟ َهِی١ٕ َو ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ةٔ َرَواُه ٨ِ٣َُؼوْر  ََ ٔ اٟ ََّ  بٔاٟ

ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، ہملس ف زدیب، ذر، انب دبعارلنمح نب ازبی، دبعارلنمح ریض اہلل 

ہیلع فآہل فملس فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص زپےتھ رھپ السؾ ریھپےن ےک دعب نیت رمہبت ےتہک افر رسیتی دہعف آفاز 

 وک ذرا افاچن رکےت۔

 ی، دبعارلنمح ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، ہملس ف زدیب، ذر، انب دبعارلنمح نب ازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دنمرہج ابال دحثی ںیم ہبعش ےک قلعتم االتخػ رافایؿ

     1737    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَّحِ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس َهِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی 

١ُِٗ یَا أَیَُّها  ًِلَی َو َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ٥َ یُوتٔزُ ََٔشبِّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس َوکَاَ٪ َٗ ِٟکَأَفُوَ٪ َو ا

٢َ فٔی  ؤض ثَََلثّا كَوَّ سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ ا َٗ  َْ ٥َ َوََفَ ٥َِٟ إَٔذا َس٠َّ ٩ًَِ ُزبَِیٕس َو  ٪َ َٔ ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ ٔة َوَرَواُه  ََ ٔ اٟ ََّ اٟ

ا  یَِذَُکِ َذرا

ل، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
 ی 
کہ

، رجری، وصنمر، ہملس نب 

 

دمحم نب دقامة

فؿ افر وسرہ االخص زپاھ رکےت ےھت۔ رھپ بج السؾ ریھپ رک افرغ وہےت وت نیت رمہبت ےتہک افر فملس فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرف

ا ( چنیھک رک ادا رفناےت۔

 

 ی
شی

 

ت
 رسیتی رمہبت )

ل، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع :  رافی
 ی 
کہ

، رجری، وصنمر، ہملس نب 

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دنمرہج ابال دحثی ںیم ہبعش ےک قلعتم االتخػ رافایؿ

     1738    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪، ٣ح٤س ب٩ ًِیس، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابوس٠امی٪، زبیس، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی رضی اہلل ٨ًہاح٤سب٩  :  راوی

َٔ ب٩ُِ أَبٔی ُس  ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًَُِِیٕس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٌٔیٔس أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزبَِیٕس   ٪َ ب٩ِٔ ٠َامِیَ

ِح  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُوتٔزُ ََٔشبِّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ١ُِٗ یَا أَیَُّها ًَ ًِلَی َو َ ََ اِْل اِس٥َ َربِّ

 ٩ًَِ ُس ب٩ُِ ُجَحاَزَة  ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس َوَرَواُه ٣َُح٤َّ ِٟکَأَفُوَ٪ َو اا ٥ِ یَِذَُکِ َذرا َٟ  ُزبَِیٕس َو

ادمحنب امیلسؿ، دمحم نب دیبع، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، زدیب، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص یک التفت رفناای رکےت ےھت۔

 ادمحنب امیلسؿ، دمحم نب دیبع، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، زدیب، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 قلعتم االتخػ رافایؿدنمرہج ابال دحثی ںیم ہبعش ےک 

     1739    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساٟوارث، ٣ح٤س ب٩ جحازة، زبیس، اب٩ ابزی :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبِزَی  ٩ًَِ ُزبَِیٕس  ُجَحاَزَة 

ِٟکَا ١ُِٗ یَا أَیَُّها ا ًِلَی َو َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ٥َ یُوتٔزُ ََٔشبِّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  إَٔذا ََفََْ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس  َٔفُوَ٪ َو

ا َٗ ََلةٔ  ؤض ثَََلَث ٣َزَّإت ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ  ٢َ ُسِبَحاَ٪ ا

رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، دمحم نب احجدة، زدیب، انب ازبی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 امنز زپھ ےنیل ےک دعب نیت دہعف ےتہک۔امنز فرت زپےتھ وت اس ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص یک التفت رفناےت۔ رھپ 

 رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، دمحم نب احجدة، زدیب، انب ازبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحثی ذلی ںیم ناکل نب وغمؽ ےک قلعتم االتخػ اک ایبؿ

 ونالف ےک قلعتم ااحدثی رات دؿ ےک :   ابب



 

 

 دحثی ذلی ںیم ناکل نب وغمؽ ےک قلعتم االتخػ اک ایبؿ

     1740    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٣ح٤س ب٩ ًِیساہلل، طٌیب ب٩ رحب، ٣اَٟ، زبیس، اب٩ ابزی :  راوی

سٔ ب٩ِٔ ًَُِِیسٔ  ا٢َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبِزَی  ٩ًَِ ُزبَِیٕس   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٕب  ِیُب ب٩ُِ رَحِ ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ اہللٔ 

١ُِٗ یَا  ًِلَی َو َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ٔ ََٔشبِّ ِٟؤِتز أُ فٔی ا ٥َ َيِِقَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٟکَأَفُوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس أَیَُّها ا  َ٪ َو

ادمحنب دمحم نب دیبع اہلل، بیعش نب رحب، ناکل، زدیب، انب ازبی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس فرت امنز ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص یک التفت رفناای رکےت ےھت۔

 دیبعاہلل، بیعش نب رحب، ناکل، زدیب، انب ازبیادمحنب دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی ذلی ںیم ناکل نب وغمؽ ےک قلعتم االتخػ اک ایبؿ

     1741    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٣ح٤س ب٩ ًِیساہلل، طٌیب ب٩ رحب، ٣اَٟ، زبیس، اب٩ ابزی :  راوی

 ًَ ٩ًَِ َذٓرٕ  ٩ًَِ ُزبَِیٕس   َْ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ِس ٩ِ اب٩ِٔ أَبِز َٗ ی ٣ُزَِس١ْ َو

٩ًَِ أَبٔیهٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ائٔٔب  ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ  َرَواُه 

 ادمحنب دمحم نب دیبع اہلل، بیعش نب رحب، ناکل، زدیب، انب ازبی ذموکرہ دنس ےس یھب یہی دحثی )ا( یک وقنمؽ یک یئگ ےہ۔

 بیعش نب رحب، ناکل، زدیب، انب ازبی ادمحنب دمحم نب دیبعاہلل، :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی ذلی ںیم ناکل نب وغمؽ ےک قلعتم االتخػ اک ایبؿ

     1742    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ػباح، حش٩ ب٩ حِیب، روح ب٩ ٗاس٥، ًلاء ب٩ سائب، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی

 َ٘ ِٟ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َحِٔیٕب  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ بَّأح  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ اٟؼَّ ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ أس٥ٔ 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َيِِقَ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ََ َس ِح اِس٥َ َربِّ ٔ ََٔشبِّ ِٟؤِتز ُ فٔی ا أ

 ُٗ ِٟکَأَفُوَ٪ َو ١ُِٗ یَا أَیَُّها ا ًِلَی َو َ  ١ِ هَُو اہللُ أََحْس اِْل

دبع اہلل نب ابصح، نسح نب بیبح، رفح نب اقمس، اطعء نب اسبئ، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص یک التفت رفناای رکےت ےھت۔

 نب بیبح، رفح نب اقمس، اطعء نب اسبئ، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبیدبعاہلل نب ابصح، نسح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحثی ذلی ںیم اتقدہ ےس ہبعش رپ رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیم اتقدہ ےس ہبعش رپ رافویں ےک االتخػ اک ایبؿدحثی ذلی 

     1743    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ابوزاؤز، طٌبہ، ٗتازہ، ًزرہ، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی

ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس ُث  ًَزَِرَة یَُحسِّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ

ِح  ٥َ کَاَ٪ یُوتٔزُ ََٔشبِّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ١ُِٗ َیا أَ ًَ ًِلَی َو َ ََ اِْل یَُّها اِس٥َ َربِّ

ؤض ثَََلثّا سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ ا َٗ  َْ إَٔذا ََفَ َٓ ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس  ِٟکَأَفُوَ٪ َو  ا

دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، اتقدہ، زعرہ، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک 

آہل فملس فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص زپاھ رکےت ےھت۔ رھپ بج افرغ وہےت وت نیت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 رمہبت ےتہک

 دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، اتقدہ، زعرہ، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی ذلی ںیم اتقدہ ےس ہبعش رپ رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1744    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ابوزاؤز، طٌبة، ٗتازہ، زرارة، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ُزَراَرَة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی   ٩ِ

 َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ٥َ کَاَ٪ یُوتٔزُ ََٔشبِّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َْ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل إَٔذا ََفَ َٓ ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس  ِٟکَأَفُوَ٪ َو ١ُِٗ یَا أَیَُّها ا ًِلَی َو

ةٔ  ََ ٔ اٟ ََّ ؤض ثَََلثّا َوی٤َُسُّ فٔی اٟ سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ ا َٗ 

، اتقدہ، زرارة، دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

 

ی ة
ع

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااحسؼ نب وصنمر، اوبداؤد، ص

فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص زپےتھ افر بج افرغ وہےت وت نیت رمہبت ےتہک۔ زین رسیتی دہعف زپےتھ وہےئ آفاز وک 



 

 

ا ( افاچن رکےت۔

 

 ی
شی

 

ت
 ذرا )

، اتقدہ، زرارة، دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ع

 

 اقحس نب وصنمر، اوبداؤد، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی ذلی ںیم اتقدہ ےس ہبعش رپ رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1745    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ح٤سطٌبہ، ٗتازة، زرارة، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ُزَراَرَة   

َو ب٩ِٔ أَبِزَی أَ٪َّ َر  ُه٤َا َطَبابَُة ََفَ َٔ َٟ ًِلَی َخا َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یُوتٔزُ ََٔشبِّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ُسو٢َ اہللٔ َػل َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط اُه 

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  َتاَزَة  َٗ 

دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک امنز دمحم نب ینثم، دمحمہبعش، اتقدة، زرارة، 

 ںیم وسرہ ایلع یک التفت رفناای رکےت ےھت۔

 دمحم نب ینثم، دمحمہبعش، اتقدة، زرارة، دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی ذلی ںیم اتقدہ ےس ہبعش رپ رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ



 

 

     1746    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل ٨ًہَرشب٩ خاٟس، طبابة، طٌبہ، ٗتازہ، زرارة ب٩ اوفی،  :  راوی

 ِ٩ًَِ ٤ًٔ ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َطَبابَُة  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی أَِخبََر٧َا َرِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ََ ِح اِس٥َ َربِّ ٥َ أَِوَتَز ََٔشبِّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ هُ اہللُ  َٔ َٟ َِٟحٔسیٔث َخا ًَلَی هََذا ا ٍَ َطَبابََة  ٥ُ٠ًَِ أََحّسا َتابَ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََل أَ ا٢َ أَبُو  َٗ ًِلَی  َ اِْل

ٌٔیسٕ   َیِحٌَی ب٩ُِ َس

، ہبعش، اتقدہ، زرارة نب افیف، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ة
ی 
ےن رشبنب اخدل، ابش

 فرت یک امنز ںیم وسرہ ایلع یک التفت رفنایئ۔

، ہبعش، اتقدہ، زرارة نب افیف، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة
ی 
 رشبنب اخدل، ابش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی ذلی ںیم اتقدہ ےس ہبعش رپ رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1747    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، ٗتازہ، زرارة، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا َّی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َػل َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  ٩ًَِ ُزَراَرَة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َحسَّ

 َّ ا َػل َّ٤٠َ َٓ ًِلَی  َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ أَ َرُج١ْ ََٔشبِّ َِقَ َٓ ِهَز  ٥َ اٟوُّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٩ِ٣َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََ ی  ِح اِس٥َ َربِّ أَ ََٔشبِّ رَقَ

ََٟح٨ٔیَها ُه٥ِ َخا ـَ ٌِ ََ ٤ِٔ٠ًَُت أَ٪َّ  ِس  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ َرُج١ْ أ٧ََا  َٗ ًِلَی  َ  اِْل

ہل دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدہ، زرارة، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

ز زپاھیئ وت یسک صخش ےن وسرہ ایلع زپیھ۔ )دفراؿ امنز یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اناتم ںیم(۔ بج فملس ےن رہظ یک امن



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ ےکچ وت رفناای وسرہ ایلع سک ےن زپیھ یھت؟ اکی صخش ےن اہک ںیم ےن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وہ راہ اھت ہک ھجم ےس رقآؿ وک انیھچ اج راہ ےہ۔فملس ےن رفناای ےھجم وت ااسی ولعمؾ 

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدہ، زرارة، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ںیم داع اک ایبؿ

 ونالف ےک قلعتم ااحدثیرات دؿ ےک  :   ابب

 فرت ںیم داع اک ایبؿ

     1748    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابواحوؾ، ابواسحٙ، بزیس، ابوحورا، حش٩ ب٩ ًلی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٤ََّ٠ًَىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا  َِٟحَش٩ُ  ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ َِٟحِوَرأئ  ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ بَُزیِٕس 

٨ُؤت ا٠َُّٟه٥َّ اهِسٔنٔی ٓٔی٩ِ٤َ َهَسیَِت َو  ُ٘ ِٟ ٔ فٔی ا ِٟؤِتز ُٗوُُٟه٩َّ فٔی ا ٥َ ک٤َٔ٠َإت أَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّٟىٔی ٓٔی٤َ َػل ِیَت َوَتَو َٓ ا ًَ ٩ِ ًَآٔىٔی ٓٔی٩ِ٤َ 

َّهُ ََل یَ  ََ َوإ٧ٔ ٠َِی ًَ َضی  ِ٘ ٔضی َوََل يُ ِ٘ ََ  ََ َّ ِیَت إ٧ٔ ـَ َٗ ًَِلِیَت َوٗٔىٔی رَشَّ ٣َا  َِّٟیَت َوبَارِٔک لٔی ٓامَٔی أَ َت َرب٨ََّا َتَو ِٛ َِٟیَت َتَباَر ٔذ٢ُّ ٩ِ٣َ َوا

َِٟیَت  ا ٌَ ََ  َو

ےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم فرت ہبیتق، اوباوحص، اوب ااحسؼ ، ربدی، اوبوحرا، نسح نب یلع ریض اہلل ہنع رفنا

ںیم ونقت ےک ےیل دنچ املکت اھکسےئ ینعی اے اہلل! ےھجم اؿ ولوگں ےک اسھت دہاتی دے ںیہنج وت ےن دہاتی یشخب ریمی اؿ 

 اس رش ےس وفحمظ رھک سج اک وت ےن ولوگں ےک اسھت ابہگنین رفنا نج وک وت ےن ابہگنین اطع یک ےھجم وج ھچک دای ےہ اس ںیم ربتک دے ےھجم

ہلصیف ایک ےہ ویکہکن وت یہ ہلصیف رکےن فاال ےہ ہن ہک ھجت رپ ےلصیف ےیک اجےت ںیہ۔ سج ےک اسھت وت دفیتس رک ےل فہ یھبک ذلیل ںیہن 

 وہاتکس افر وت ڑبا ابربتک افر میظع رت ےہ۔



 

 

 ریض اہلل ہنعہبیتق، اوباوحص، اوباقحس، ربدی، اوبوحرا، نسح نب یلع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ںیم داع اک ایبؿ

     1749    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ًبساہلل ب٩ سا٥ٟ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بة، ًبساہلل ب٩ ًلی، حش٩ ب٩ ًلی زضی اہلل ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب،  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ ٣ُوَسی بِ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  ًَ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ َبَة  ِ٘ ًُ ٩ٔ

 ٩ًَِ ٔ ًَلٓٔیٕ  ِٟؤِتز ِٟک٤َٔ٠َأت فٔی ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َهُؤََلٔئ ا ًَ َّی اہللُ  ٤ََّ٠ًَىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ١ُِٗ ا٠َُّٟه٥َّ اهِٔسنٔی ا ا٢َ  َٗ  

َِّٟیَت َوٗٔىٔی رَشَّ ٣َ  َّٟىٔی ٓٔی٩ِ٤َ َتَو ًَِلِیَت َوَتَو َُّه ََل یَٔذ٢ُّ ٓٔی٩ِ٤َ َهَسیَِت َوبَارِٔک لٔی ٓامَٔی أَ ََ َوإ٧ٔ ٠َِی ًَ َضی  ِ٘ ٔضی َوََل يُ ِ٘ ََ  ََ َّ إ٧ٔ َٓ ِیَت  ـَ َٗ ا 

سٕ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  َِٟیَت َوَػل ا ٌَ ََ َت َرب٨ََّا َو ِٛ َِٟیَت َتَباَر  ٩ِ٣َ َوا

، دبعاہلل نب یلع، نسح نب 

 

ی ة
یلع زیض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ دمحم نب ہملس، انب فبہ، ییحی نب دبعاہلل نب اسمل، ومٰیس نب عم

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم فرت ںیم زپےنھ ےک ےیل دنمرہج ذلی داع اھکسیئ کت۔

، دبعاہلل نب یلع، نسح نب یلع زیض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ییحی نب دبعاہلل نب اسمل، ومٰیس نب عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ںیم داع اک ایبؿ



 

 

     1750    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ہظا٦ ب٩ ٤ًزو ٓزاری، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، س٠امی٪ ب٩ رحب وہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤َٟ،  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اہلل ٨ًہ

 ِٟ ِبٔس ا ًَ ٕب َوهَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ازُ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َح٤َّ اََل َحسَّ َٗ  َٔ ٔ ٠٤َ

َ َس  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی ك  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ هَٔظا٦ٕ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ زَارٔیِّ  َٔ ِٟ ٤ًَِزٕو ا ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ  َّی اہللُ ٤َ٠ََة  أٟٕب أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ِّی أًَُوذُ بٔزَٔؿاَک ٩ِ٣ٔ  ٔن ُه٥َّ إ ٔ ا٠َّٟ و٢ُ فٔی آَٔخٔ ؤِتزٔه ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ََ ََل  ًَ ٨ِ٣ٔ ََ ٔ ََ َوأًَُوذُ ب ٔ وبَت ُ٘ ًُ ٩ِ٣ٔ ََ ٔ َٓات ا ٌَ ََ َوب٤ُٔ َسَدٔل

 ََ ٔش ِٔ ًَلَی َن ٤َا أَث٨َِِیَت  َٛ ََ أ٧ََِت  ٠َِی ًَ  أُِحٔصی ث٨ََاّئ 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، امیلسؿ نب رحب فاشہؾ نب دبعاکلمل، امحدنب ہملس، اشہؾ نب رمعف زفاری، دبعارلنمح نب احرث نب 

نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت ےک آرخ ںیم ہی داع زپاھ رکےت ےھت ینعی  اشہؾ، یلع

اے اہلل ںیم ریتے ہصغ ےس ریتی راض یک ریتے ذعاب ےس ریتی اعتیف یک افر ھجت ےس ریتی انپہ نااتگن وہں۔ ںیم ریتی دمح ف انث 

 یہ ےہ ےسیج وت ےن وخد اینپ رعتفی ایبؿ یک۔ایبؿ ںیہن رکاتکس۔ وت فاسی 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، امیلسؿ نب رحب فاشہؾ نب دبعاکلمل، امحدنب ہملس، اشہؾ نب رمعف زفاری، دبعارلنمح نب  :  رافی

 احرث نب اشہؾ، یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ںیم وبتق داعےئ ونقت اہھت ہن ااھٹان

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ںیم وبتق داعےئ ونقت اہھت ہن ااھٹان

     1751    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، ثابت ا٨ِٟانی، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص  ٨َُِِٟانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٠ًََِیهٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ

 ٥َ َتهُ َوَس٠َّ ٌِ ابٕٔت أ٧ََِت َس٤ٔ ََ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ أئ  َ٘ ًَائٔهٔ إَٔلَّ فٔی أَلِستِٔش ٍُ یََسیِهٔ فٔی َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ زُ َٓ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ ََل َیزِ َٗ  ٩ِ٣ٔ أ٧ََٕص 

ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  َٗ َتهُ  ٌِ ٠ُُِٗت َس٤ٔ  اہللٔ 

ناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع ااقستسء ےک العفہ یسک داع ںیم دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ہبعش، باتب اانبلین، اسن رف

اہھت ںیہن ااھٹای رکےت ےھت۔ ہبعش ےتہک ںیہ ںیم ےن باتب انبین ےس درایتف ایک ہک ایک آپ ےن وخد ہی دحثی رضحت اسن ریض اہلل 

 !  ےہ۔ اس رپ ہبعش یھب ےنہک ےگلہنع ےس امستع یک ےہ؟ رفناای اہں! ںیم ہہک وت راہ وہں ہک )اہں( ینس

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ہبعش، باتب اانبلین، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ےک دعب دجسہ یک وطاتل اک ایبؿ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےک دعب دجسہ یک وطاتل اک ایبؿفرت 

     1752    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَها ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟیْث  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا یُوُس  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٕب 

ّة  ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ِّی إِٔحَسی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٔ ِحز َٔ ِٟ ٔلَی ا ٌَٔظأئ إ ِٟ ٔ ا َْ ٩ِ٣ٔ َػََلة ٓامَٔی بَيَِن أَِ٪ َيرِفُ

٥ِ َخ٤ِٔشيَن آیَّة  ُٛ أُ أََحُس ِسَر ٣َا َيِِقَ َٗ ٔ َوَيِشُحُس  ِحز َٔ ِٟ ًَِی ا ٌَ ِٛ  بٔا٠َِّٟی١ٔ ٔسَوی َر



 

 

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

ویفس نب دیعس، اجحج، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اشعء یک امنز ےس رفاتغ احلص رکےن ےک دعب رجف یک امنز کت ایگرہ رتعک ادا رفناےت ےھت افر ہی رجف یک دف وتنسں ےک العفہ وہیت 

 ہلل ہیلع فآہل فملس اک دجسہ اانت وطلی وہات اھت ینتج دری ںیم وکیئ صخش ساچس آایت کت یک التفت رک اتکس ےہ۔ںیھت۔ زین آپ یلص ا

ھا   :  رافی

 

عی

 ویفس نب دیعس، اجحج، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ےس افرغ وہےن ےک دعب حیبست زپانھ

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ےس افرغ وہےن ےک دعب حیبست زپانھ

     1753    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ رحب، ٗاس٥، سٔیا٪، زبیس، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزبَِیٕس  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس أس٥ْ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ٔ أَبِزَی 

ًِلَی َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ َّهُ کَاَ٪ یُوتٔزُ ََٔشبِّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  َس  ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ََ و٢ُ  ُ٘ ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس َوَي ِٟکَأَفُوَ٪ َو ١ُِٗ یَا أَیَُّها ا َو

ٍُ بَٔها َػِوَتهُ  َٓ ؤض ثَََلَث ٣َزَّإت َیزِ سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ  ٣َا ُيَش٥ُِّ٠ ُسِبَحاَ٪ ا

رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص  ادمحنب رحب، اقمس، ایفسؿ، زدیب، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک امنز ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص زپاھ رکےت ےھت افر رھپ السؾ ریھپےن ےک دعب نیت دہعف دنلب

فِس زپےتھ۔ د ُّ
مَلِِک الُْق
ْ ل

ا َؿ ا
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
 آفاز ےس 

 نمح نب ازبیادمحنب رحب، اقمس، ایفسؿ، زدیب، دیعس نب دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ےس افرغ وہےن ےک دعب حیبست زپانھ

     1754    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ًِیس، سٔیا٪ ثوری، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابی س٠امی٪، زبیسسٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزیاح٤سب٩  :  راوی

َٔ ب٩ِٔ  ٔ ٠٤َِٟ ًَِبسٔ ا ِورٔیِّ َو ََّ َیاَ٪ اٟ ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ًَُِِیٕس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ یَِحٌَی  ٩ًَِ ُزبَِیٕس   ٪َ  أَبٔی ُس٠َامِیَ

ٌٔیسٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُوتٔزُ ََٔشبِّ  َس َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ًَ ١ُِٗ ب٩ِٔ  ًِلَی َو َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ

َس ٣َا ُيَش٥ُِّ٠ ُسِبَحا ٌِ ََ و٢ُ  ُ٘ ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس َوَي ِٟکَأَفُوَ٪ َو ٍُ بَٔها َػِوَتهُ َیا أَیَُّها ا َٓ ؤض ثَََلَث ٣َزَّإت َیزِ سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ َ٪ ا

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ َذٓرٕ  ٩ًَِ ُزبَِیٕس  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس َواُه  ِی٥ٕ ََفَ ٌَ ُه٤َا أَبُو نُ َٔ َٟ  َخا

ایفسؿ وثری، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، زدیبدیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ذموکرہ دنس ےس یھب فیہ دحثی  ادمحنب ییحی، دمحم نب دیبع،

 رمفی ےہ۔

 ادمحنب ییحی، دمحم نب دیبع، ایفسؿ وثری، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، زدیبدیعس نب دبعارلنمح نب ازبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ےس افرغ وہےن ےک دعب حیبست زپانھ

     1755    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ابزی٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ابونٌی٥، سٔیا٪، زبیس، ذر، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤  :  راوی



 

 

 ٌٔ ٩ًَِ َس ٩ًَِ َذٓرٕ  ٩ًَِ ُزبَِیٕس  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی نُ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ یٔس ب٩ِٔ 

٥َ یُوتٔزُ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ١ُِٗ هَُو اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِٟکَأَفُوَ٪ َو ١ُِٗ یَا أَیَُّها ا ًِلَی َو َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ََٔشبِّ

ًَبِ  ا٢َ أَبُو  َٗ ٍُ بَٔها َػِوَتهُ  َٓ ؤض ثَََلثّا َیزِ سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ ا َٗ  َٖ إَٔذا أََراَز أَِ٪ ی٨َََِرٔ َٓ ِی٥ٕ أَثَِبُت أََحْس  ٌَ س اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَبُو نُ

 ٔ ً ٥ُ٠ًَِ َیاَ٪ ٨ًَِٔس٧َا َواہللُ أَ ِٔ أس٥ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس َوأَثَِبُت أَِػَحأب ُس َٗ ٔس ب٩ِٔ ًَُِِیٕس َو٩ِ٣ٔ  اُ٪ ث٥َُّ ٨َِس٧َا ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا َیِحٌَی ب٩ُِ َس

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ًَ َِٟحزَّأح ث٥َُّ  ٍُ ب٩ُِ ا ٤َُِٟباَرٔک ث٥َُّ َوٛٔی ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا َِٟحٔسیٔث َوَرَواُه ًَ ِی٥ٕ ث٥َُّ اِْلَِسَوزُ فٔی هََذا ا ٌَ ٩ُ ٣َِهسٔٓیٕ ث٥َُّ أَبُو نُ

 ٍُ َٓ ةٔ َویَزِ ََ ٔ اٟ ََّ ا٢َ َی٤ُسُّ َػِوَتُه فٔی اٟ َ٘ َٓ ٩ًَِ ُزبَِیٕس   َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ 

ےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اوبمیعن، ایفسؿ، زدیب، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، رفنا

مَ 
لْ

ا َؿ ا
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
لِِک فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص التفت رفناےت افر بج اےنھٹ اک ارادہ رکےت وت نیت دہعف افیچن آفاز ےس 

فِس زپےتھ۔ د ُّ
 الُْق

 دیعس نب دبعارلنمح نب ازبیدمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اوبمیعن، ایفسؿ، زدیب، ذر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ےس افرغ وہےن ےک دعب حیبست زپانھ

     1756    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 رحمی ب٩ یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، جزیز، زبیسا، ذر، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی

ُت ُزبَِیّسا یُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  مٔیُّ ب٩ُِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا رَحَ ٩ًَِ َس ٩ًَِ َذٓرٕ  ُث  َحسِّ

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ًَ ًِ َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُوتٔزُ ََٔشبِّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ١ُِٗ یَا أَیَُّها ٩ٔ أَبِزَی  لَی َو

ؤض ثَََلَث ٣َزَّ سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ ا َٗ  ٥َ ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس َوإَٔذا َس٠َّ ِٟکَأَفُوَ٪ َو ٍُ ا َٓ ةٔ ث٥َُّ َیزِ ََ ٔ اٟ ََّ  إت ی٤َُسُّ َػِوَتُه فٔی اٟ



 

 

اؿ رحیم نب ویسن نب دمحم، رجری، زدیبا، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک امنز 

فِس وسروتں یک التفت رفناای رکےت ےھت وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص بج الس د ُّ
مَلِِک الُْق
لْ

ا َؿ ا
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
ؾ ریھپےت وت نیت رمہبت 

 ےتہک افر رسیتی رمہبت آفاز چنیھک رک ذرا افیچن رکےت۔

 رحیم نب ویسن نب دمحم، رجری، زدیبا، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فرت ےس افرغ وہےن ےک دعب حیبست زپانھ

     1757    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼ٤س، سٌیس، ٗتازہ، ًزرة، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی

ًَ أَِخبََر٧َا  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس  ِبٔس اٟؼَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٌٔیٔس ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس ًَزَِرَة   ٩ِ

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ١ُِٗ یَا أَیَُّها  ب٩ِٔ  ًِلَی َو َ ََ اِْل ِح اِس٥َ َربِّ کَاَ٪ یُوتٔزُ ََٔشبِّ

ؤض أَِرَس٠َُه هَٔظا٦ْ  سُّ ُ٘ ِٟ َٔ ا ٔ ٠٤َِٟ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ ا َٗ  َْ إَٔذا ََفَ َٓ ١ُِٗ هَُو اہللُ أََحْس  ِٟکَأَفُوَ٪ َو  ا

نب ازبی رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب ینثم، دبعازعلسی نب دبعادمصل، دیعس، اتقدہ، زعرة، دیعس نب دبعارلنمح

فِس ےتہک۔ د ُّ
مَلِِک الُْق
ْ ل

ا َؿ ا
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
 فملس فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص زپاھ رکےت ےھت۔ رھپ بج افرغ وہےت وت 

 نب ازبی دمحم نب ینثم، دبعازعلسی نب دبعادمصل، دیعس، اتقدہ، زعرة، دیعس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 فرت ےس افرغ وہےن ےک دعب حیبست زپانھ

     1758    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ًا٣ز، ہظا٦، ٗتازہ، ًزرة، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی، َف٣اےت٣ح٤س ب٩  :  راوی

٩ًَِ َس  ًَزَِرَة   ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ هَٔظا٦  ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ أَبٔی  ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ 

َِٟحٔسیَث أَبِزَی أَ٪َّ ا٨َّٟ  َٚ ا ٥َ کَاَ٪ یُوتٔزُ َوَسا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٔيیَّ َػل

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اعرم، اشہؾ، اتقدہ، زعرة، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ۔فرت یک امنز ںیم افر رھپ آےگ ابیق دحثی رفاتی رکےت ںیہ 

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اعرم، اشہؾ، اتقدہ، زعرة، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، رفناےت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت )ےک دعب( افر رجف یک وتنسں ےس ےلہپ ونالف زپانھ اجزئ ےہ

 دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثیرات  :   ابب

 فرت )ےک دعب( افر رجف یک وتنسں ےس ےلہپ ونالف زپانھ اجزئ ےہ

     1759    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ ٓـاٟة ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣بارک ػوری، ٣ٌاویہ، يٌىی اب٩ سَل٦ یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ ب٩ :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل ٨ًہ

ورٔیَّ  ٤َُِٟباَرٔک اٟؼُّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ََٟة ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا ـَ َٓ ىٔی أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ٌِ اؤیَُة َي ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  

ا٢َ أَِخبََرنٔی أَ  َٗ  ٕ َٔير َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی   ٕ ٦ َّی اب٩َِ َسَلَّ ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َػََلة ًَائَٔظَة  َّهُ َسأ٢ََ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ بُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ 



 

 

ائ٤ّٔا یُوتٔزُ  َٗ إت  ٌَ َٛ ٍَ َر ّة َِٔش ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ِّی ثَََلَث  َِٟت کَاَ٪ ُيَؼل ا َ٘ َٓ ِی١ٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َتئِن َجأّٟشا اہللُ  ٌَ ِٛ إَٔذا  ٓٔیَها َوَر َٓ

 َٛ
ا٦َ ََفَ َٗ ِبٔح  ٍَ ٧َٔساَئ اٟؼُّ إَٔذا َس٤ٔ َٓ  ٔ ِٟؤِتز َس ا ٌِ ََ  ََ ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ ٍَ َوَسَحَس َوَي َٛ

ا٦َ ََفَ َٗ  ٍَ َٛ َتئِن أََراَز أَِ٪ َیزِ َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ  ٍَ َر

 نب اربامیہ، دمحم نب ابمرک وصری، اعمفہی، ینعی انب السؾ ییحی نب اوبریثک، اوب

 

ہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےس دیبع اہلل نب اضفلة

ھا  ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز ےک قلعتم وپاھچ 

 

عی

وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ایہن ںیم وہات۔ رھپ وت رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ریتہ رتعک زپےتھ نج ںیم ےس ون راعکت ڑھکے وہ رک زپےتھ فرت یھب

دف راعکت ھٹیب رک زپےتھ افر بج اؿ روتعکں ںیم روکع رکےن  ےتگ وت ڑھکے وہ اجےت افر ڑھکے وہ رک روکع ف وجسد رکےت۔ ہی امنز 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت ےک دعب زپاھ رکےت ےھت۔ رھپ بج رجف یک اذاؿ ےتنس وت دف یکلہ یس راعکت ادا رفناےت۔

 نب اربامیہ، دمحم نب ابمرک وصری، اعمفہی، ینعی انب السؾ ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح ریض  :  رافی

 

دیبعاہلل نب اضفلة

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجف یک وتنسں یک افحتظ اک ایبؿ

 ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی رات دؿ :   ابب

 رجف یک وتنسں یک افحتظ اک ایبؿ

     1760    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٤ًَا٪ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س، ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕٚ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٕس  ٩ًَِ إٔبِزَاهٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز  َِ ث٨ََا ًُ َحسَّ

 ِٛ ٔ َوَر ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ إت  ٌَ َٛ ٍَ َر َُ أَِربَ ٥َ کَاَ٪ ََل یََس ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ َٗ َتئِن  ُة ٌَ ًَا٣َّ ُه  َٔ َٟ ٔ َخا ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا

ا ّٗ و وا ٣ََِّسُ ٥ِ٠َ یَِذَُکُ َٓ َِٟحٔسیَث  ٩ِ َرَوی َهَذا ا َبَة ٤٣َّٔ ٌِ  أَِػَحأب ُط



 

 

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 

عی

 فملس دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، ہبعش، اربامیہ نب دمحم، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 یک دف راعکت افر رہظ ےس ےلہپ یک اچر راعکت ںیم یھبک انہغ ںیہن رفناےت ےھت۔رجف ےس لبق 

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، ہبعش، اربامیہ نب دمحم، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک وتنسں یک افحتظ اک ایبؿ

     1761    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَِبسٔ  ٕس أَ  أَِخبََرنٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ٍَ اہللٔ ب٩ِٔ ا َّهُ َس٤ٔ ٧

 َُ ٥َ ََل یََس ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٍَ َُّه َس٤ٔ ُث أ٧َ ِب١َ  أَبَاُه یَُحسِّ َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ٔ َوَر ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ ا  ٌّ ََ أَِر

الَی  ٌَ ََ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٤ًََُز َخَلأْ َواہللُ  َِ َواُب ٨ًَِٔس٧َا َوَحسٔیُث ًُ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َهَذا اٟؼَّ ا٢َ أَبُو  َٗ ِبٔح  ٥٠ًَُِ اٟؼُّ  أَ

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ادمحنب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، اربامیہ نب دمحم، اعہشئ دصہقی 

 

عی

ریض اہلل 

 فملس رہظ ےس ےلہپ یک اچر افر رجف ےس ےلہپ یک دف راعکت یھبک ںیہن وھچڑےت ےھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ادمحنب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، اربامیہ نب دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک وتنسں یک افحتظ اک ایبؿ



 

 

     1762    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًاہارو٪ ب٩ اسحٙ، ًبسة، سٌیس، ٗتازہ، زرارة ب٩ اوفی، سٌس ب٩  :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ إِٔسَح  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ هَٔظا٦ٕ 

َتا ا ٌَ ِٛ ا٢َ َر َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٧َِیا َو٣َا ٓٔیَها٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ َخيِْر ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ِحز َٔ ِٟ 

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج رجف یک اذاؿ وہیت 

 

عی

اہرفؿ نب ااحسؼ ، دبعة، دیعس، اتقدہ، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 فملس امنز ےک ےیل اجےن ےس لبق دف یکلہ یس راعکت ادا رفناای رکےت ےھت۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ھا  :  رافی

 

عی

 اہرفؿ نب اقحس، دبعة، دیعس، اتقدہ، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک دف راعکت اک ایبؿ رجف

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک دف راعکت اک ایبؿ

     1763    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٥َ أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َؼَة  ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َُّه َٗ  أ٧َ

 ٔ ََلة ٔلَی اٟؼَّ و٦َ إ ُ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ َتئِن  َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ ِبٔح َر  کَاَ٪ إَٔذا ٧ُوزَٔی َٟٔؼََلةٔ اٟؼُّ

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج رجف یک اذاؿ وہیت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق نب دیعس

 

عی

، ثیل، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 فملس امنز ےک ےیل اجےن ےس لبق دف یکلہ یس راعکت ادا ایک رکےت ےھت۔



 

 

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک دف راعکت اک ایبؿ

     1764    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًزو،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤ِْزو  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َؼُة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِٔ ا٢َ أَِخبَرَِتىٔی َح َٗ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  َتئِن أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ ِٛ َّی َر ِحزُ َػل َٔ ِٟ َُٟه ا ٥َ کَاَ٪ إَٔذا أََؿاَئ   َوَس٠َّ

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف

 

عی

 یک دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 رفینش رظن آےن رپ دف راعکت ادا ایک رکےت ےھت۔

ھا دمحم نب  :  رافی

 

عی

 وصنمر، ایفسؿ، رمعف، زرہی، اسمل، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجف یک ںیتنس ادا رکےن ےک دعب داںیئ رکفٹ رپ انٹیل

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیتنس ادا رکےن ےک دعب داںیئ رکفٹ رپ انٹیلرجف یک 

     1765    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزوب٩ ٨٣ؼور، ًلی ب٩ ًیاغ، طٌیب، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ َِٟت أَِخبََر٧َا  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوةُ  ا٢َ أَِخبََرنٔی ُْعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ًَیَّإغ 

ا٦َ ََفَ  َٗ  ٔ ِحز َٔ ِٟ ٔ ا ٤َُِٟؤذُِّ٪ بٔاِْلُولَی ٩ِ٣ٔ َػََلة ََٜت ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َس َّی اہللُ  تَ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ ٍَ َر ِب١َ َٛ َٗ ئِن 

هٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ  ِّ٘ ًَلَی ٔط  ٍُ ٔ َلح ـِ ِحزُ ث٥َُّ َي َٔ ِٟ ََّن ا َس أَِ٪ یَتََبي ٌِ ََ  ٔ ِحز َٔ ِٟ  َػََلةٔ ا

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج ؤمذؿ رجف یک اذاؿ دے رک 

 

عی

رمعفنب وصنمر، یلع نب ایعش، بیعش، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ہیلع فآہل فملس اہنتی یکلہ یس دف راعکت ادا رفناےت۔ ہی دف راعکت رجف یک امنز ےس ےلہپ افر رجف وکست اایتخر رکات وت روسؽ اہلل یلص اہلل

 ےک وطع وہےن ےک دعب وہںیت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ رکفٹ رپ ٹیل اجای رکےت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 رمعفنب وصنمر، یلع نب ایعش، بیعش، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش رات وک ابعدت ںیم رصمفػ راتہ وہ رھپ وھچڑ دے

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش رات وک ابعدت ںیم رصمفػ راتہ وہ رھپ وھچڑ دے

     1766    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ َٔير َٛ

تََرَک  َٓ ِی١َ  و٦ُ ا٠َّٟ ُ٘ ََُٓلٕ٪ کَاَ٪ َي  ١َ َِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َت٩ُِٜ ٣ٔ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ   َٗٔیا٦َ ا٠َِّٟی١ٔ َٗ

 فملس وسدی نب رصن، دبع اہلل، افزایع، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 ےن ھجم ےس رفناای الفےن یک رطح تم وہ اجؤ وج ےلہپ رات وک ابعدت ایک رکات اھت رھپ وھچڑ دی۔

 ییحی نب اوبریثک، اوبہملس، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع وسدی نب رصن، دبعاہلل، افزایع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش رات وک ابعدت ںیم رصمفػ راتہ وہ رھپ وھچڑ دے

     1767    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

رشب٩ بَک، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی َٛير، ٤ًز ب٩ ح٥ٜ ب٩ ثوبا٪، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساہلل  :  راوی  َ حارث ب٩ اسس،

 ب٩ ٤ًزو رضی اہلل ٨ًہ

ا٢َ حَ  َٗ ث٨ََا َرِٔشُ ب٩ُِ بََِکٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارُٔث ب٩ُِ أََسٕس  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ا  ٕ َٔير َٛ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی اِْلَِوَزاعٔیُّ  سَّ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪  َِٟح ٠َِیهٔ  ا ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

تََرَک َٗٔیا٦َ ا٠َِّٟی١ٔ َوَس  َٓ و٦ُ ا٠َِّٟی١َ  ُ٘ ََُٓلٕ٪ کَاَ٪ َي  ١َ َِ ِبَس اہللٔ ٣ٔ ًَ ٥َ ََل َت٩ُِٜ یَا  َّ٠ 

 احرث نب ادس، رشبنب رکب، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، رمع نب مکح نب وثابؿ، اوبہملس نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےتہک

ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دبعاہلل الفےن یک رطح تم رکان وج ےلہپ رات وک ابعدت ایک رکات اھت نکیل دعب ںیم ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 رتک رک دی۔

احرث نب ادس، رشبنب رکب، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، رمع نب مکح نب وثابؿ، اوبہملس نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمعف ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رجف یک راعکت اک فتق

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1768    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ََری، خاٟسب٩ حارث، ًبساٟح٤یسب٩ جٌرف، ٧آٍ، ػٔیة، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥  :  راوی

 ِٟ ِبٔس ا ًَ ًَلَی  أُِت  ا٢َ رَقَ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ  َِٟبَِرٔ ُس ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ رَفٕ  ٌِ َح٤ٔیٔس ب٩ِٔ َج

َؼةَ  ِٔ ٩ًَِ َح َة  ٔٔیَّ َتئِن  َػ َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ ٔ َر ِحز َٔ ِٟ ًَِی ا ٌَ ِٛ ِّی َر َّهُ کَاَ٪ ُيَؼل ٥َ أ٧َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ھا  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

 

عی

، ہصفح ریض اہلل 

 

فی ة
دمحم نب اربامیہ رصبی، اخدلنب احرث، دبعادیمحلنب رفعج، انعف، ص

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک دف راعکت ااہتنیئ فیفخ )یکلہ( زپاھ رکےت ےھت۔رفاتی رکیت ںیہ روس

ھا   :  رافی

 

عی

، ہصفح ریض اہلل 

 

فی ة
 دمحم نب اربامیہ رصبی، اخدلنب احرث، دبعادیمحلنب رفعج، انعف، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1769    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طٌیب، اوزاعی، یحٌی، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًاطٌیب ب٩ طٌیب ب٩ اسحٙ، ًبساٟوہاب،  :  راوی

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ِیْب  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ َِٟوهَّأب  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ِیٔب ب٩ِٔ إِٔسَح ٌَ ِیُب ب٩ُِ ُط ٌَ ثَىٔی أَِخبََر٧َا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َا اِْلَِوَزاعٔیُّ 

 ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ َٛ  َیِحٌَی  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یَزِ ًَ َّی اہللُ  َؼُة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ ثَِتىٔی َح ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی اب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٍُ



 

 

َِٟحسٔ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ لَٔکَ ا ا٢َ أَبُو  َٗ  ٔ ِحز َٔ ِٟ ا٣َٔة ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا َٗ ٔ َتئِن بَيَِن ا٨َِّٟسأئ َواِْل َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ الَی َر ٌَ ََ ئِن ٨ًَِٔس٧َا َخَلأْ َواہللُ  ََ ی

 ٥ُ٠ًَِ  أَ

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 

عی

بیعش نب بیعش نب ااحسؼ ، دبعاولاہب، بیعش، افزایع، ییحی، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ناای رکےت ےھت۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ دف یکلہ یکلھپ راعکت ادا رف

ھا  :  رافی

 

عی

 بیعش نب بیعش نب اقحس، دبعاولاہب، بیعش، افزایع، ییحی، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 راعکت اک فتقرجف یک 

     1770    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌی، اوزاعی، یحٌی، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ ثَىٔی یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َیِحٌَی  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َؼَة أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٧َآ

ٍُ بَيَِن ا٨َِّٟسأئ  َٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیزِ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َتئِن َٗ َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ ََلةٔ َر  َواٟؼَّ

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 

عی

اذاؿ  ااحسؼ نب وصنمر، ییحی، افزایع، ییحی، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 افر ااقتم ےک درایمؿ دف یکلہ یکلھپ راعکت ادا رفناای رکےت ےھت۔

ھا  اقحس نب وصنمر، ییحی :  رافی

 

عی

 ، افزایع، ییحی، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رجف یک راعکت اک فتق

     1771    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، یحٌی اب٩ ح٤زة، اوزاعی، ابوس٤٠ہ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 َ ٩ًَِ َیِحٌ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ىٔی اب٩َِ َح٤ِزََة  ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی َي ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ٍْ ی  ٔ ا٢َ هَُو َو٧َآ َٗ َس٤َ٠ََة 

 َٗ ٔ ِّی بَيَِن ا٨َِّٟسأئ َواِْل ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ُيَؼل ًَ َّی اہللُ  َؼَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِٔ ٩ًَِ َح ًَِی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٌَ ِٛ َتئِن َر َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ ا٣َٔة َر

 ٔ ِحز َٔ ِٟ  ا

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اشہؾ نب امعر، ییحی انب زمحة، افزایع، اوبہملس، 

 

عی

انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 فملس رجف یک اذاؿ افر ریبکت ےک درایمؿ دف یکلہ یکلھپ راعکت ادا رفناای رکےت ےھت۔

  :  رافی

 

عی

 ھا  اشہؾ نب امعر، ییحی انب زمحة، افزایع، اوبہملس، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1772    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اوزاعی، ابوس٤٠ہ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًاہظا٦ ب٩ ٤ًار، یحٌی اب٩ ح٤زة،  :  راوی

 ٔ َ َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٍْ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٔ ثَىٔی ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ير

َؼةَ  ِٔ ثَهُ أَ٪َّ َح َتئِن بَيَِن ا٨َِّٟسا اب٩َِ ٤ًََُز َحسَّ َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ ِّی َر ٥َ کَاَ٪ يَُؼل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَِتُه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔئ َحسَّ

ِبٔح  ا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ اٟؼُّ َٗ ٔ  َواِْل



 

 

 فایل دحثی لقن یک یئگ ےہااحسؼ نب وصنمر، اعمذ نب اشہؾ، ٰییحی نب ایب ریثک، انعف، انب رمع، ہصفح، اس دنس ےس یھب ےلہپ 

ھا   :  رافی

 

عی

 اشہؾ نب امعر، ییحی انب زمحة، افزایع، اوبہملس، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 راعکت اک فتقرجف یک 

     1773    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ جہ٥، اس٤ٌی١، ٤ًز ب٩ ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٥ٕ ـَ ُس ب٩ُِ َجِه ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ا٢َ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٧َآ ث٨ََا  ٌٔی١ُ َحسَّ إِٔس٤َ

َتئِن  ٌَ ِٛ ِبٔح َر ِب١َ اٟؼُّ َٗ ِّی  ٥َ کَاَ٪ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َؼُة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ  أَِخبََرِتىٔی َح

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف ییحی نب دمحم، دمحم نب مہج، اامسلیع، رمع نب انعف

 

عی

، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 یک امنز )رفض( ےس ےلہپ دف راعکت ادا رفناای رکےت ےھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ییحی نب دمحم، دمحم نب مہج، الیعمس، رمع نب انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1774    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

ب٩ سٌیس، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ، اسحٙ ب٩ َفات، یحٌی ب٩ ایوب، یحٌی  :  راوی

 اہلل ٬٨ًا

٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ  أت  ِٟرُفَ ُٙ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔسَح َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ أَیُّوَب 

٩ًَِ ابِ   ٍْ ٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٧َآ َٗ ٌٔیٕس  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا ٧ُوزَٔی َٟٔؼ َس ًَ َّی اہللُ  ََّها أَِخبََرِتُه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َؼَة أ٧َ ِٔ ٩ًَِ َح ٔ ٩ٔ ٤ًََُز  ََلة

ِبٔح  ِب١َ َػََلةٔ اٟؼُّ َٗ ِبٔح َسَحَس َسِحَسَتئِن   اٟؼُّ

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج دمحم نب دبعاہلل نب مکح، ااحسؼ نب رفات، ییحی نب اویب، ییحی نب دیعس، ان

 

عی

عف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 (رجف یک اذاؿ وہیت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس ےلہپ دف دجسے رکےت۔ )ینعی دف راعکت ادا رفناےت

ھا دمحم نب دبعاہلل نب مکح، اقحس نب رفات، ییحی نب اویب، ییحی نب دیعس، انعف، دبعاہلل انب :  رافی

 

عی

  رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1775    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ اسحٙ، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بة، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ َبَة  ِ٘ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ٩ًَِ أَبٔی   َٙ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔسَح ًَ َؼةَ أَِخبََر٧َا  ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ أ٦ُِّ  آ

٤َُِٟؤذُِّ٪  ََٜت ا ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َس ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََّها أَِخبََرِتهُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ َتئِن ا َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ َّی َر  َػل

، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل

 

ی ة
ھا  رفنایت ںیہ ہک بج ؤمذؿ اذاؿ  دبع اہلل نب ااحسؼ ، اوباعا ، انب رججی، ومٰیس نب عم

 

عی

 دے رک اخومش وہات وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یکلہ یکلھپ دف راعکت ادا رفناای رکےت۔



 

 

ھا   :  رافی

 

عی

، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 

ی ة
 دبعاہلل نب اقحس، اوباعا ، انب رججی، ومٰیس نب عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1776    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٬٨ًا٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل  :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َؼَة أ٦َُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِٔ  ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َح

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪  ًَ َّی اہللُ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَِخبََرِتُه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِبُح  ا ِبٔح َوبََسا اٟؼُّ ُ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلََذأ٪ َٟٔؼََلةٔ اٟؼُّ ٤َُِٟؤذِّ ََٜت ا إَٔذا َس

ََلةُ  ا٦َ اٟؼَّ َ٘ َُ ِب١َ أَِ٪  َٗ َتئِن  َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ َّی َر  َػل

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج ؤمذؿ رجف یک اذاؿ دے رک

 

عی

اخومش وہ  دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، انعف، دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 اجات افر حبص وہ اجیت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امجتع ڑھکی وہےن ےس ےلہپ دف یکلہ یکلھپ راعکت ادا رفناےت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، ناکل، انعف، دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1777    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ہلل، ٧آٍ، ًبساہلل، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًااس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟسب٩ حارث، ًِیسا :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ثَِتىٔی أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  

 َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ ِّی  َُّه کَاَ٪ ُيَؼل َؼُة أ٧َ ِٔ َتئِن أُِخًٔی َح َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ ٔ َر  ِحز

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

رجف اامسلیع نب دوعسد، اخدلنب احرث، دیبع اہلل، انعف، دبع اہلل، ہصفح ریض اہلل 

 ےس ےلہپ یکلہ یکلھپ دف راعکت زپےتھ۔

ھا  اامسلیع نب دوعسد، اخدلنب احرث، دیبعاہلل، انعف، دبعا :  رافی

 

عی

 ہلل، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1778    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ یزیس، وہ اپ٨ے واٟس سے، جویزیة ب٩ اس٤اء، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٌَالٰی ٬٨ًا٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ًَ ث٨ََا ُجَویِزَٔیُة ب٩ُِ أَِس٤َاَئ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ ُس ب٩ُِ  ًَِبٔس اہللٔ بِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٩ِ ٧َآ ٩ٔ ٤ًََُز 

ِحزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا َتئِن إَٔذا ك٠ََ ٌَ ِٛ ِّی َر ٥َ کَاَ٪ ُيَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َؼَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ  َح

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج 

 

عی

 نب اامسء، انعف، دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل اعتٰیل 

 

ة
ی 
رجف دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، فہ اےنپ فادل ےس، وجری

 ولطع وہیت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف راعکت امنز ادا رفناےت۔

ھا   :  رافی

 

عی

 نب اامسء، انعف، دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل اعتٰیل 

 

ة
ی 
 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، فہ اےنپ فادل ےس، وجری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1779    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، زیسب٩ ٣ح٤س، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ُت أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕس  ٩ِ َزیِٔس ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

َّی اہللُ َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ََّها  َؼَة أ٧َ ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ا  ٌّ ٔ َتئِن ٧َآ ٌَ ِٛ ِّی إَٔلَّ َر ِحزُ ََل ُيَؼل َٔ ِٟ ٍَ ا ٥َ إَٔذا ك٠ََ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

َتئِن  َٔ ٔٔی  َخ

ھا  رفنایت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل

 

عی

 ہیلع ادمحنب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، زدینب دمحم، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 وت یکلہ یکلھپ دف راعکت ےک العفہ وکیئ افر امنز ںیہن زپاھ رکےت ےھت۔فآہل فملس رجف ولطع وہےن ےک دعب 

ھا   :  رافی

 

عی

 ادمحنب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، زدینب دمحم، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1780    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َُّه أَِخبََر٧َا  ٥َ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َؼَة  ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ا٠َِّٟیُث 

ََلةٔ َوَرَوی َسا٥ْٟٔ  ٔلَی اٟؼَّ و٦َ إ ُ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ َتئِن  َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ ِبٔح َر ٩ًَِ اب٩ِٔ کَاَ٪ إَٔذا ٧ُوزَٔی َٟٔؼََلةٔ اٟؼُّ َؼةَ   ِٔ ٩ًَِ َح  ٤ًََُز 



 

 

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج رجف یک امنز ےک ےیل اذاؿ دی اج یکچ وہیت وت امنز

 

عی

ےک  ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ےیل )رفض امنز( اجےن ےس ےلہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یکلہ یکلھپ دف راعکت ادا رفناای رکےت ےھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، دبعاہلل انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1781    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َٗ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َؼُة َسا٥ٕٟٔ  ِٔ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز أَِخبَرَِتىٔی َح

َس ٣َا یَِل  ٌِ ََ  ََ ٔ ٔ َوَذٟ ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ٍُ َر َٛ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َیزِ َّی اہللُ  ِحزُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٔ ِٟ ٍُ ا ُ٠ 

ھا  رفنایت ںیہ

 

عی

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک امنز  ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، ہصفح ریض اہلل 

 ےس ےلہپ افر رجف ولطع وہےن ےک دعب دف راعکت زپےتھ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1782    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 حشين ب٩ ًیسی، سٔیا٪، ٤ًزو، زہزی، سا٥ٟ، وہ اپ٨ے واٟس سے، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ أَِخبََرِتىٔ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ًٔیَسی  َؼُة أَ٪َّ َرُسو٢َ ا ِٔ ی َح

َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ِحزُ َػل َٔ ِٟ ُه ا َٟ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا أََؿاَئ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ھا  رفنایت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل نیسح نب 

 

عی

یسیع، ایفسؿ، رمعف، زرہی، اسمل، فہ اےنپ فادل ےس، ہصفح ریض اہلل 

 فملس وک رجف یک رفینش اک ااسحس وہات وت دف راعکت ادا رفناےت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 نیسح نب یسیع، ایفسؿ، رمعف، زرہی، اسمل، فہ اےنپ فادل ےس، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1783    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا٣ح٤وزب٩ خاٟس، وٟیس، ابو٤ًزو، یحٌی،  :  راوی

ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠َةَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َیِحٌَی  ٤ًَِزٕو  ٩ًَِ أَبٔی  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس   ٩ًَِ  

تَ  ٌَ ِٛ ِّی َر ٥َ کَاَ٪ يَُؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َػل ِحز َٔ ِٟ ا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا َٗ ٔ َتئِن بَيَِن ا٨َِّٟسأئ َواِْل َٔ ٔٔی  ئِن َخ

ھا  رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک 

 

عی

اذاؿ ومحمدنب اخدل، فدیل، اوبرمعف، ییحی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔افر ااقتم ےک درایمؿ دف یکلہ یکلھپ راعکت زپاھ رکےت ےھت

ھا   :  رافی

 

عی

 ومحمدنب اخدل، فدیل، اوبرمعف، ییحی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1784    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ہظا٦، یحٌی، ابوس٤٠ہ رضی اہلل ٨ًہ َف٣اےت ہیں ٛہ ا٧ہوں ےن حرضت ًائظہ ػسي٘ہ  :  راوی

 رضی اہلل ٬٨ًا

ث٨ََا هَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ًَائَٔظَة  َّهُ َسأ٢ََ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أ٧َ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ

 ِّ ّة ُيَؼل ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ِّی ثَََلَث  َِٟت کَاَ٪ ُيَؼل ا َٗ ِی١ٔ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا٠َّٟ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل إت ث٥َُّ یُوتٔزُ ث٥َُّ َػََلة ٌَ َٛ ی ث٤ََاَ٪ َر

 ٌَ ِٛ ِّی َر ٔ ُيَؼل ا٣َٔة ف َٗ ٔ َتئِن بَيَِن اِْلََذأ٪ َواِْل ٌَ ِٛ ِّی َر ٍَ َوُيَؼل َٛ
ا٦َ ََفَ َٗ  ٍَ َٛ إَٔذا أََراَز أَِ٪ یَزِ َٓ ِبٔح َتئِن َوهَُو َجأْٟص   ی َػََلةٔ اٟؼُّ

ھا  ےس روسؽ اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی، اوبہملس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت 

 

عی

اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اھ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز ےک قلعتم وپاھچ وت ےنہک ںیگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ریتہ رتعک زپ

ڑھکے وہ اجےت۔ رھپ رکےت ےھت۔ ےلہپ آھٹ راعکت زپےتھ رھپ فرت زپےتھ۔ رھپ ھٹیب رک دف راعکت زپےتھ افر روکع رکےن ےک ےیل 

 رجف یک اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ دف راعکت زپےتھ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی، اوبہملس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف یک راعکت اک فتق

     1785    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

، ا٤ًع، حِیب ب٩ ابوثابت، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض، اح٤سب٩ نَر، ٤ًزوب٩ ٣ح٤س، ًَا٦ ب٩ ًلی :  راوی



 

 

 حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ا٦ُ ب٩ُِ  ََّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٤ًَُِع  َ ٨َا اِْل

٩ًَِ َس  ٔ ثَابٕٔت  ِحز َٔ ِٟ ًَِی ا ٌَ ِٛ ِّی َر ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٍَ اِْلََذاَ٪ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر  إَٔذا َس٤ٔ

ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َهَذا َحٔسیْث ٨ِ٣ََُکْ  ا٢َ أَبُو  َٗ ُُٔه٤َا  ِّٔ  َویَُد

ھا  رفنایت ںیہ ادمحنب رصن، رمعفنب دمحم، اثعؾ نب یلع

 

عی

، اشمع، بیبح نب اوبباتب، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس، ہصفح ریض اہلل 

ہک رضحت انب ابعس رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک دف ںیتنس اذاؿ ےننس ےک دعب زپےتھ افر اںیہن فیفخ زپاھ 

 رکےت۔ اناؾ اسنیئ ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی رکنم ےہ

ھا   :  رافی

 

عی

 ادمحنب رصن، رمعفنب دمحم، اثعؾ نب یلع، اشمع، بیبح نب اوبباتب، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 راعکت اک فتق رجف یک

     1786    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، یو٧ص، زہزی، سائب ب٩ یزیس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یُو٧ُُص  َٗ ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ یِّحا أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ائُٔب ب٩ُِ یَزٔیَس أَ٪َّ رُشَ ا٢َ أَِخبََرنٔی اٟشَّ َٗ

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  مٔیَّ ذَُٔکَ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟحرِضَ آَ٪ ا ُِِٟقِ ُس ا   َوَس٥ََّ٠ ََل یََتَوسَّ

اسبئ نب سیدی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رشحی  وسدی نب رصن، دبع اہلل، ویسن، زرہی،

 رضحی اک ذرک وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای فہ رقآؿ اپک اک وتدس )ہیکت( ںیہن رکات۔



 

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ویسن، زرہی، اسبئ نب سیدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیئ رفز دجہت زپاتھ وہ نکیل ہبلغ دنین یک فہج ےس یھبک ہن زپھ ےکس

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکیئ رفز دجہت زپاتھ وہ نکیل ہبلغ دنین یک فہج ےس یھبک ہن زپھ ےکس

     1787    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، سٌیس ب٩ جبير، رج١ ٨ًسہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ َس َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ َرُج١ٕ ٨ًَِٔسُه رّٔضی أَِخبََرُه أَ٪َّ أَِخبََر٧َا   ٕ ب٩ِٔ ُجَبيِر

ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ا٣ِزٕٔئ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِها أَِخبََرِتُه أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ََبهُ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َِ َٓ َٟهُ َػََلْة ب٠َِٔی١ٕ  َتُٜوُ٪ 

َتَب ا َٛ ٠َِیَها ٧َِو٦ْ إَٔلَّ  ٠َِیهٔ ًَ ًَ ّة  َٗ َُٟه أَِجَز َػََلتٔهٔ َوکَاَ٪ ٧َِو٣ُُه َػَس  ہللُ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

عی

ہبیتق نب دیعس، ناکل، دمحم نب ر دکر، دیعس نب ریبج، رلج دنعہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

افر دجہت( رھپ فہ صخش دنین آےن یک فہج ےس )یسک رفز( ہن  ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش رات ےک فتق امنز ادا رکات وہ )ونالف

 زپھ ےکس وت دخافدن دقفس اس صخش وک امنز اک ارج ف وثاب اطع رفناےئ اگ افر اس صخش اک وسان افر آراؾ رکان دص ہ نب اجےئ اگ۔

ھا  ہبیتق نب دیعس، ناکل، دمحم نب ر دکر، دیعس نب ریبج، رلج دنعہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل :  رافی

 

عی

  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریض )انیم صخش( ےک قلعتم



 

 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریض )انیم صخش( ےک قلعتم

     1788    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوزاؤز، ٣ح٤س ب٩ س٠امی٪، ابوجٌرفرازی، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، سٌیس ب٩ جبير، اسوزب٩ یزیس، ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اہلل ٬٨ًا

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  رَفٕ اٟزَّازٔیُّ  ٌِ ث٨ََا أَبُو َج ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ِ َس

 َ ٥َ ٩ِ٣َ ک ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٩ًَِ اِْلَِسَوز  ٕ هَا ٩ِ٣ٔ ُجَبيِر َٟهُ َػََلْة َػَلَّ ا٧َِت 

 ًَ َّ َوَج١َّ  ًَز َٚ اہللُ  َؼسَّ ََ ّة  َٗ ََ َػَس ٔ ٨ًََِها کَاَ٪ ذَٟ ٨َا٦َ  َٓ ِی١ٔ  َٟهُ أَِجَز َػََلتٔهٔ ا٠َّٟ َتَب  َٛ  ٠َِیهٔ َو

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک 

 

عی

اوبداؤد، دمحم نب امیلسؿ، اوبرفعجرازی، دمحم نب ر دکر، دیعس نب ریبج، اوسدنب سیدی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

صخش وس اجےئ افر امنز ہن زپھ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج وکیئ صخش رات ںیم امنز زپاتھ وہ رھپ فہ 

 ےکس وت ہی لمع دص ہ وہاگ دخافدن اعتیل اک افر اس صخش ےک فاےطس ارج فوثاب اھکل اجےئ اگ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 اوبداؤد، دمحم نب امیلسؿ، اوبرفعجرازی، دمحم نب ر دکر، دیعس نب ریبج، اوسدنب سیدی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریض )انیم صخش( ےک قلعتم

     1789    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ جبير، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا اح٤سب٩ نَر، یحٌی ب٩ ابوبٜير، ابوجٌرف رازی، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، سٌیس :  راوی



 

 

 ٩ًَِ رَفٕ اٟزَّازٔیُّ  ٌِ ث٨ََا أَبُو َج ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٜيِر ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی ب ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیسٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٩ًَِ َس َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا  ٣َُح٤َّ

ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ   ٩ًَِ  ٕ َِٟیَص ب٩ِٔ ُجَبيِر رَفٕ اٟزَّازٔیُّ  ٌِ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَبُو َج ا٢َ أَبُو  َٗ ََٓذََکَ ٧َِحَوُه  ا٢َ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َػل

َِٟحسٔیٔث  ؤیِّ فٔی ا َ٘ ِٟ  بٔا

ھا  ےس رفاتی

 

عی

ےہ ہک رضحت  ادمحنب رصن، ییحی نب اوبریکب، اوبرفعج رازی، دمحم نب ر دکر، دیعس نب ریبج، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رھپ ایس رطہقی ےس ایبؿ رفناای ہک سج رطہقی ےس دنمرہج ابال رفاتی ذموکر ےہ۔ 

 رضحت اسنیئ ےن رفناای اس رفاتی وک اانسد ںیم اکی رفای اوبرفعج رازی ےہ وج ہک رفاتی دحثی ےک ہلسلس ںیم وقی ںیہن ےہ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ادمحنب رصن، ییحی نب اوبریکب، اوبرفعج رازی، دمحم نب ر دکر، دیعس نب ریبج، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر دیبار ہن وہ اکسوکیئ صخش اےنپ رتسب رپ رات وک دیبار وہےن یک تین ےس آای نکیل دنین آیئگ 

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکیئ صخش اےنپ رتسب رپ رات وک دیبار وہےن یک تین ےس آای نکیل دنین آیئگ افر دیبار ہن وہ اکس

     1790    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

زائسة، س٠امی٪، حِیب ب٩ ابوثابت، ًبسة ب٩ ابوٟبابة، سویس ب٩ ٠ُٔة، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، حشين ب٩ ًلی،  :  راوی

 ابوزرزاء رضی اہلل ٨ًہ

٩ًَِ َحِٔیٔب   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ًَِبَسَة ب٩ِٔ أَبٔی أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ   ٩ًَِ ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت 

ا٢َ ُٟ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُّ بٔهٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِرَزأئ یَِب٠ُ ٩ًَِ أَبٔی اٟسَّ ٠ََة  َٔ َُ ٩ًَِ ُسَویِٔس ب٩ِٔ  و٦َ َبابََة  ُ٘ اَطهُ َوهَُو ی٨َِؤی أَِ٪ َي ٩ِ٣َ أَتَی َٔفَ

 َ َٟهُ ٣َا ٧ تَٔب  ُٛ َّی أَِػَبَح  ًَِی٨َاُه َحً ٠ََِِتهُ  َِ َٓ ِی١ٔ  ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َیاُ٪ ُيَؼل ِٔ ُه ُس َٔ َٟ زَّ َوَج١َّ َخا ًَ ٠ًََِیهٔ ٩ِ٣ٔ َربِّهٔ  ّة  َٗ  َوی َوکَاَ٪ ٧َِو٣ُُه َػَس

، اوبدرداء ریض اہلل ہنع ےس 

 

فلة

 

، وسدی نب ع

 

ة
ی 
اہرفؿ نب دبع اہلل، نیسح نب یلع، زادئة، امیلسؿ، بیبح نب اوبباتب، دبعة نب اوبابل



 

 

اراشد رفناای وج صخش اےنپ رتسب رپ آےئ )وسےن یک تین ےس( نکیل فہ صخش رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رات ںیم دیبار وہےن یک تین ےس آےئ افر امنز زپےنھ یک تین ےس آےئ رھپ اس صخش وک دنین آاجےئ حبص ےک فتق کت وت اس صخش 

بن ےس۔ اناؾ اسنیئ ےن رفناای ہک رضحت یک تین اک ارج ف وثاب وہاگ افر اس صخش اک وسان اکی دص ہ وہاگ اس ےک رپفرداگر یک اج

 بیبح نب ایب باتب یک رضحت ایفسؿ وثری رافی ےن اخمتفل یک ےہ۔

، وسدی :  رافی

 

ة
ی 
، اوبدرداء ریض اہلل  اہرفؿ نب دبعاہلل، نیسح نب یلع، زادئة، امیلسؿ، بیبح نب اوبباتب، دبعة نب اوبابل

 

فلة

 

نب ع

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکیئ صخش اےنپ رتسب رپ رات وک دیبار وہےن یک تین ےس آای نکیل دنین آیئگ افر دیبار ہن وہ اکس

     1791    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، حشين ب٩ ًلی، زائسة، س٠امی٪، حِیب ب٩ ابوثابت، ًبسة ب٩ ابوٟبابة، سویس ب٩ ٠ُٔة،  :  راوی

 ابوزرزاء رضی اہلل ٨ًہ

ًَِبَسةَ   ٩ًَِ ِورٔیِّ  ََّ َیاَ٪ اٟ ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ َوأَبٔی  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٠ََة  َٔ َُ ُت ُسَویَِس ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

ا ّٓ ُٗو ِرَزأئ ٣َِو  اٟسَّ

 وسدی نب وصنمر، دبعاہلل، ایفسؿ وثری، وسدی نب ہلفغ، ایب ذر، ذموکرہ دنس ےس رضحت اوبدرداء اک وقؽ وقنمؽ ےہ۔

، اوبدرداء ریض اہلل اہرفؿ نب دبعاہلل، نیسح نب یلع، زادئة، امیلسؿ، بیبح نب اوب :  رافی

 

فلة

 

، وسدی نب ع

 

ة
ی 
باتب، دبعة نب اوبابل

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ارگ وکیئ صخش دنین ای رمض یک فہج ےس رات ںیم امنز ںیم وغشمؽ ہن رہ اکس وت فہ صخش دؿ ںیم سک دقر رتعک ادا رکے؟

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ صخش دنین ای رمض یک فہج ےس رات ںیم امنز ںیم وغشمؽ ہن رہ اکس وت فہ صخش دؿ ںیم سک دقر رتعک ادا رکے؟

     1792    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌس ب٩ ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًاٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، زرارة،  :  راوی

 ًَ  ٕ ٔس ب٩ِٔ هَٔظا٦ ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزَراَرَة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََر٧َا   ٩ِ

٥َِٟ ُيَؼ١ِّ  ٥َ کَاَ٪ إَٔذا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّة  َػل ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ َّی ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟهارٔ ث٨ًَِِٔی  ٍْ َػل ََ ٧َِو٦ْ أَِو َوَج ٔ ُه ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌَ  ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ٨َ٣َ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

عی

ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارة، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ز ہن زپھ ےتکس دنین ای رمض یک فہج ےس وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےتھ ہیلع فآہل فملس سج فتق رات ںیم امن

 ےھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارة، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج وکیئ اانپ فہفیظ فریغہ رات ںیم ہن زپھ ےکس وت فہ دؿ ںیم بک فہ فہفیظ زپےھ؟

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ اانپ فہفیظ فریغہ رات ںیم ہن زپھ ےکس وت فہ دؿ ںیم بک فہ فہفیظ زپےھ؟

     1793    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوػٔوا٪ ًبساہلل ب٩ سٌیس ب٩ ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٣شوا٪، یو٧ص، اب٩ طہاب، سائب ب٩ یزیس و  :  راوی



 

 

 ًِیساہلل، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساٟ٘اری، ٤ًز ب٩ خلاب

ٌٔیسٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ َواَ٪  ِٔ ث٨ََا أَبُو َػ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ یُو٧َُص  َٔ ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪  ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا ب٩ِٔ 

ا٢َ َس  َٗ ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٕس ا ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ائَٔب ب٩َِ َیزٔیَس َوًَُِِیَس اہللٔ أَِخبََراُه أَ٪َّ  و٢ُ ٔطَهإب أَ٪َّ اٟشَّ ُ٘ أب َي َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ٔ٤

َّی  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َوَػََل َٗ ِحز َٔ ِٟ أَُه ٓامَٔی بَيَِن َػََلةٔ ا ََِٓقَ ٩ًَِ َطِیٕئ ٨ِ٣ُٔه  ٩ًَِ حٔزِبٔهٔ أَِو  ٥َ ٩ِ٣َ ٧َا٦َ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ تَٔب اہللُ  ُٛ  ٔ ِهز ةٔ اٟوُّ

أَُه ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ٤ََّا رَقَ أ٧َ َٛ ُه  َٟ 

 اہشب، اسبئ نب سیدی ف دیبع اہلل، دبعارلنمح نب ہبیتق نب دیعس، اوبوفصاؿ دبعاہلل نب دیعس نب دبعاکلمل نب وسماؿ، ویسن، انب

دبعاناقری، رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش رات ںیم اانپ 

 ےک فتق کت اس وک زپھ فہفیظ اک ھچک ہصح ای وپرا فہفیظ ہن زپھ ےکس افر اس رطہقی ےس فہ صخش وس اجےئ رھپ امنز رجف ےس ےل رک رہظ

 ےل وت وگای ہک اس صخش ےن رات ںیم یہ زپھ ایل ینعی اس صخش ےک فاےطس اس رطح اک ارج فوثاب اھکل اجےئ اگ۔

ہبیتق نب دیعس، اوبوفصاؿ دبعاہلل نب دیعس نب دبعاکلمل نب وسماؿ، ویسن، انب اہشب، اسبئ نب سیدی ف دیبعاہلل،  :  رافی

 رمع نب اطخبدبعارلنمح نب دبعاناقری، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ اانپ فہفیظ فریغہ رات ںیم ہن زپھ ےکس وت فہ دؿ ںیم بک فہ فہفیظ زپےھ؟

     1794    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساٟ٘اری، ٤ًز ب٩ خلاب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ارٔیِّ أَ٪َّ ٤ًَُزَ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ًَِبٕس ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ

ا٢َ ُجزِئٔهٔ  َٗ ٩ًَِ حٔزِبٔهٔ أَِو  ٥َ ٩ِ٣َ ٧َا٦َ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ أب َي َِٟدلَّ أَُه ٓامَٔی بَيَِن  ب٩َِ ا ََِٓقَ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ 



 

 

ٔلَی َػََل  ِبٔح إ أَُه ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َػََلةٔ اٟؼُّ ٤ََّا رَقَ َٜأ٧َ َٓ  ٔ ِهز  ةٔ اٟوُّ

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دبعارلنمح نب دبعاناقری، رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےن رفناای وج صخش اےنپ فےفیظ ای رات 

اس صخش ےن رات یہ ںیم زپھ ایل  ےک اکی ہصح ےس وس اجےئ رھپ اس صخش وک امنز رجف ےس ےل رک امنز رہظ کت زپھ ےل وت وگای ہک

 ()ینعی رات ںیم فہ فہفیظ فریغہ زپےنھ اسیج اس وک وثاب ےلم اگ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دبعارلنمح نب دبعاناقری، رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ اانپ فہفیظ فریغہ رات ںیم ہن زپھ ےکس وت فہ دؿ ںیم بک فہ فہفیظ زپےھ؟

     1795    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، زاؤزب٩ حؼين، اْعد، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساٟ٘اری، ٤ًز ب٩ خلاب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ ُِٟحَؼئِن  ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ ا  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ارٔیِّ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  َ٘ ِٟ ٤ًََُز ب٩َِ  ًَِبٕس ا

 َٟ َّهُ  َٓإ٧ٔ  ٔ ِهز ٔ اٟوُّ ٔلَی َػََلة ٤ُِص إ أَُه حٔيَن َتزُو٢ُ اٟظَّ ََِٓقَ اَتهُ حٔزِبُُه ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ُه َرَواُه ا َٛ َّهُ أَِزَر أ٧َ َٛ ُِٔتهُ أَِو  ٥ِ َي

ا ّٓ ُٗو ٖٕ ٣َِو ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ح٤َُِیُس ب٩ُِ 

ناکل، داؤدنب نیصح، ارعج، دبعارلنمح نب دبعاناقری، رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےن رفاتی لقن رفنایئ افر رفناای  ہبیتق نب دیعس،

ہک سج یسک اک رات اک فہفیظ وفت وہ اجےئ افر رھپ فہ صخش وسرج ےک زفاؽ ےس فتق رہظ کت اس وک ادا رک ےل وت وگای ہک فہ فہفیظ 

 اپ ایل۔ فریغہ اضق یہ ہن وہا ای اس ےن فہفیظ

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، داؤدنب نیصح، ارعج، دبعارلنمح نب دبعاناقری، رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 فریغہ رات ںیم ہن زپھ ےکس وت فہ دؿ ںیم بک فہ فہفیظ زپےھ؟وج وکیئ اانپ فہفیظ 

     1796    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، طٌبہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اَتُه أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط

ِی١ٔ  ٔس٢ُ َػََلَة ا٠َّٟ ٌِ ََ ََّها  إ٧ٔ َٓ  ٔ ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ أُِه فٔی َػََلةٕ  ٠َِیِِقَ َٓ ِی١ٔ   ؤِرزُُه ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ

دیمحنب دبعارلنمح ےن رفناای ہک سج یسک اک رات اک فہفیظ اضق وہ اجےئ رھپ اس وک امنز وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہبعش، دعس نب اربامیہ، 

 رہظ ےس لبق زپھ ےل وت )اس لمع اک وثاب( رات یک امنز ےک ربارب وہاگ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ہبعش، دعس نب اربامیہ، دیمحنب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1797    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين ب٩ ٨٣ؼور ب٩ جٌرف٧یشابوری، اسحٙ ب٩ س٠امی٪، ٣ِيرة ب٩ زیاز، ًلاء، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ُِٟحَشيُِن  ث٨ََا ٣ُِٔيَرةُ ب٩ُِ زٔ  أَِخبََر٧َا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ُٙ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ٌِ ٩ًَِ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َج  ٕ یَاز



 

 

 ًَ ًَلَی اث٨ًََِِی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ثَابََز  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ِی٠َٔة َزَخ١َ ًََلإئ  َِٟیِو٦ٔ َوا٠َّٟ ّة فٔی ا ٌَ ِٛ َة َر رِشَ

ٌَٔظ  ِٟ َس ا ٌِ ََ َتئِن  ٌَ ِٛ زٔٔب َوَر ِِ ٤َِٟ َس ا ٌِ ََ َتئِن  ٌَ ِٛ َسَها َوَر ٌِ ََ َتئِن  ٌَ ِٛ ٔ َوَر ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ ا  ٌّ ََ َِٟح٨ََّة أَِر ٔ ا ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ  أئ َوَر

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک نیسح نب وصنمر نب رفعجشینوبری، ااحسؼ نب امیلس

 

عی

ؿ، ریغمة نب زاید، اطعء، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ہشیمہ ابرہ راعکت زپےھ وت دخافدن دقفس اس صخش ےک ےیل 

دعب افر دف راعکت امنز رغمب ےک دعب افر دف تنج ںیم اکی اکمؿ انبےئ اگ۔ اچر رتعک امنز رہظ ےس لبق افر دف رتعک امنز رہظ ےک 

 راعکت اشعء ےک دعب افر دف راعکت امنز رجف ےس لبق۔

ھا   :  رافی

 

عی

 نیسح نب وصنمر نب رفعجشینوبری، اقحس نب امیلسؿ، ریغمة نب زاید، اطعء، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1798    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ زیاز، ًلاء، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًاحشين ب٩ ٨٣ؼورب٩ جٌرف٧یشابوری، اسحٙ ب٩ س٠امی٪، ٣ِيرة  :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ث٨ََا أَبُو َیِحٌَی إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َرِٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ یَِحٌَی  ٤ُِِٟٔيَرة ٩ًَِ ا َ٪ اٟزَّازٔیُّ 

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح   ٩ًَِ َة زَٔیازٕ  ًَرِشَ ًَلَی اث٨ًََِِی  ا٢َ ٩ِ٣َ ثَابََز  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًََِها  َظَة َرضَٔی اہللُ 

ٔ َو  ِهز َس اٟوُّ ٌِ ََ َتئِن  ٌَ ِٛ ٔ َوَر ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ ا  ٌّ ََ َِٟح٨َّٔة أَِر ُه بَِیّتا فٔی ا َٟ زَّ َوَج١َّ  ًَ ّة بَىَی اہللُ  ٌَ ِٛ تَ َر ٌَ ِٛ َتئِن َر ٌَ ِٛ زٔٔب َوَر ِِ ٤َ ِٟ َس ا ٌِ ََ ئِن 

 ٔ ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ٌَٔظأئ َوَر ِٟ َس ا ٌِ ََ 

ھا  ہی دحثی

 

عی

 ادمح نب ٰییحی، دمحم نب رشب، اوب ٰییحی ااحسؼ نب امیلسؿ رازی، ریغمہ نب زاید، اطعء نب اوب رابح، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 سگہتش دحثی  یسی ےہ۔



 

 

ھا  نیسح نب  :  رافی

 

عی

 وصنمرنب رفعجشینوبری، اقحس نب امیلسؿ، ریغمة نب زاید، اطعء، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثیامنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت 

     1799    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ٌسا٪ ب٩ ًیسی، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، ًلاء، ا٦ حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َساَ٪ ب٩ِٔ ًٔیَسی  ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ا٢َ أُِخبٔرُِت أَ٪َّ أ٦َُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِيََن  أَ

 َ ٍَ ث٨ًِٔ َٛ و٢ُ ٩ِ٣َ َر ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ َیاَ٪  ِٔ ّة فٔی َیِو٣ٔهٔ َحِٔیَبَة ب٨َِٔت أَبٔی ُس ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ِی 

َِٟی٠َتٔهٔ ٔسَوی  َِٟح٨َّةٔ َو ُه بَٔها بَِیّتا فٔی ا َٟ ٤َُِِٟٜتوبَٔة بَىَی اہللُ   ا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

عی

دمحم نب دعماؿ نب یسیع، نسح نب انیع، لقعم، اطعء، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

دؿ افر رات ںیم ابرہ راعکت زپےھ العفہ رفض اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناےت ےھت وج صخش رہ 

 ےک وت دخافدن دقفس اس ےک فاےطس تنج ںیم اکی اکمؿ انبےت ںیہ ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 دمحم نب دعماؿ نب یسیع، نسح نب انیع، لقعم، اطعء، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1800    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

َلإئ  ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ اب٩ُِ ُجزَیِٕخ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ِب١َ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا َٗ  ٍُ َٛ ََ َتزِ َّ ىٔی أ٧َ َِ ب٠ََ

َة  ًَرِشَ ٔة اث٨ًََِِی  ٌَ ُِٟح٤ُ َیاَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟ ا ِٔ ٨ًََِبَشَة ب٩َِ أَبٔی ُس ثَِت  ا٢َ أُِخبٔرُِت أَ٪َّ أ٦َُّ َحِٔیَبَة َحسَّ َٗ  ََ ٔ ََ فٔی ذَٟ َِ ّة ٣َا ب٠ََ ٌَ ِٛ َّی َر ٔيیَّ َػل

٤َُِِٟٜتوبَ  ِی٠َٔة ٔسَوی ا َِٟیِو٦ٔ َوا٠َّٟ ّة فٔی ا ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ٍَ اث٨ًََِِی  َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ َر َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َِٟح٨َّةٔ اہللُ  َُٟه بَِیّتا فٔی ا ًَزَّ َوَج١َّ   ٔة بَىَی اہللُ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اطعء ےس رعض ایک ہک ھجم وک ربخ یلم ےہ 

 

عی

اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، انب رججی ریض اہلل 

ھا  ےن ہک مت امنز ہعمج ےس لبق ابرہ راعکت زپےتھ وہ اس ہلسلس ںیم مت ےن ایک ابت ینس ےہ؟ وت

 

عی

 اوہنں ےن رفناای اؾ ہبیبح ریض اہلل 

ہبنع نب ایب ایفسؿ ےس لقن ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وج صخش ابرہ راعکت رات افر دؿ ںیم زپےھ العفہ 

 رفض ےک وت دخافدن دقفس اس صخش ےک فاےطس تنج ںیم اکی اکمؿ انب دے اگ۔

ھا  اربامیہ نب نسح، اجح :  رافی

 

عی

 ج نب دمحم، انب رججی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1801    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ایوب ب٩ ٣ح٤س، ٤ٌ٣ز ب٩ س٠امی٪، زیس، اب٩ جزیخ، ًلاء، ٨ًبشة، ا٦ حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ حٔبَّاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ زُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َّ٤ ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ َٗ ٕس  ٨َِبَشَة  أَِخبََر٧َا أَیُّوُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ 

 َّ و٢ُ ٩ِ٣َ َػل ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة  َیاَ٪  ِٔ ّة ب٩ِٔ أَبٔی ُس ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ی فٔی یَِو٦ٕ ث٨ًَِِٔی 

َُٟه بَِیّتا فٔی زَّ َوَج١َّ  ًَ ٨ًََِبَشةَ  بَىَی اہللُ  ُه ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٥َِٟ َيِش٤َ ًََلاْئ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ َِٟح٨َّةٔ   ا

ھا  رفنایت ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

عی

، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

فآہل اویب نب دمحم، رمعم نب امیلسؿ، زدی، انب رججی، اطعء، عی



 

 

ابرہ راعکت ادا رکات ےہ اہلل زعفلج اس ےک ےیل تنج ںیم اکی رھگ رقمر رفنا دےتی فملس وک ہی رفناےت وہےئ انس ہک وج صخش دؿ ںیم 

 ںیہ ۔

ھا   :  رافی

 

عی

، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

 اویب نب دمحم، رمعم نب امیلسؿ، زدی، انب رججی، اطعء، عی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1802    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ا٣یہ رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، زیسب٩ حباب، ٣ح٤س ب٩ سٌیس كائفی، ًلاء ب٩ ابورباح، يٌلی ب٩  :  راوی

ائٔفٔیُّ  ٌٔیٕس اٟلَّ ُس ب٩ُِ َس ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ حَُبإب  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔی  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ

 َ ل ًَ ََٓسَخ٠ُِت   َٕ ٔ ائ ٔس٣ُِت اٟلَّ َٗ ا٢َ  َٗ َة  لَی ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ٩ًَِ َي ا َربَإح  ًّ أَیُِت ٨ِ٣ُٔه َجزَ ٤َِِٟؤت ََفَ َیاَ٪ َوهَُو بٔا ِٔ ٨ًََِبَشَة ب٩ِٔ أَبٔی ُس ی 

٠ًََِیهٔ َوَس  َّی اہللُ  ا٢َ أَِخبََرِتىٔی أُِخًٔی أ٦ُُّ َحِٔیَبَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٕ ًَلَی َخيِر  ََ َّ ٠ُِت إ٧ٔ ُ٘ َة َٓ ًَرِشَ َّی ث٨ًَِِٔی  ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َٗ  ٥َ َّ٠

ّة  ٌَ ِٛ َظيِرٔیُّ  َر ُ٘ ِٟ ُه٥ِ أَبُو یُو٧َُص ا َٔ َٟ َِٟح٨َّٔة َخا ُه بَِیّتا فٔی ا َٟ َّ َوَج١َّ  ًَز  بٔا٨ََّٟهارٔ أَِو بٔا٠َِّٟی١ٔ بَىَی اہللُ 

، اطعء نب اوبرابح، یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم سج فتق اقمؾ 

 
 

دمحم نب راعف، زدینب ةحب، دمحم نب دیعس اطئ

اچنہپ وت رضحت ہبنع نب ایب ایفسؿ وک ومت ےک اعمل ںیم اپای افر ںیم ےن داھکی ہک )ومت یک یتخس یک فہج ےس( فہ ےب رقاری  اطفئ ںیم

ھا  ےن ایبؿ ایک ہک 

 

عی

ےک اعمل ںیم ںیہ۔ ںیم ےن اہک ہک مت وت ےلھب آدیم وہ اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس ریمی نہب رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش دؿ ای رات ںیم ابرہ راعکت زپےھ اگ وت دخافدن دقفس اس ےک  رضحت روسؽ رکمی یلص

 فاےطس تنج ںیم اکی اکمؿ انب دے اگ۔

، اطعء نب اوبرابح، یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع :  رافی

 
 

 دمحم نب راعف، زدینب ةحب، دمحم نب دیعس اطئ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1803    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ نٌی٥، حبا٪ و ٣ح٤س ب٩ ٣کی، ًبساہلل، ابویو٧ص ٗظيری، اب٩ ابورباح، طہزب٩ حوطب، ا٦ ٣ح٤س ب٩ حات٥  :  راوی

 حِیبہ ب٨ت ابوسٔیا٪ رضی اہلل ٬٨ًا

ِبُس  ًَ اََل أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِّٓیٕ  ُس ب٩ُِ ٣َک ث٨ََا حٔبَّاُ٪ َو٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ أَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  اہللٔ  َظيِرٔیِّ  ُ٘ ِٟ بٔی یُو٧َُص ا

 َ َّی ث٨ًِٔ َِٟت ٩ِ٣َ َػل ا َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة ب٨ِٔٔت أَبٔی ُس ثَهُ  ٔ ب٩ِٔ َحِوَطٕب َحسَّ ٩ًَِ َطِهز َّی اب٩ِٔ أَبٔی َربَإح  ََٓؼل ّة فٔی یَِو٦ٕ  ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ِی 

َِٟح٨َّةٔ  َٟهُ بَِیّتا فٔی ا ٔ بَىَی اہللُ  ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ 

 

 

عی

ھا  دمحم نب احمت نب میعن، ةحؿ ف دمحم نب یکم، دبع اہلل، اوبویسن ریشقی، انب اوبرابح، رہشنب وحبش، اؾ ہبیبح تنب اوبایفسؿ ریض اہلل 

ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ہک وج صخش اکی دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےھ اگ اچر رتعک امنز رہظ ےس لبق افر دف رتعک اس ےک 

اعکت امنز رغمب ےک دعب افر دف راعکت اشعء ےک دعب افر دف راعکت امنز رجف ےس لبق وت دخافدن دقفس اس ےک فاےطس دعب افر دف ر

 تنج ںیم اکی اکمؿ ریمعت رکے اگ۔

ریض دمحم نب احمت نب میعن، ةحؿ ف دمحم نب یکم، دبعاہلل، اوبویسن ریشقی، انب اوبرابح، رہشنب وحبش، اؾ ہبیبح تنب اوبایفسؿ  :  رافی

ھا  

 

عی

 اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی



 

 

     1804    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ربیٍ ب٩ س٠امی٪، ابواَلسوز، بَکب٩ ٣رض، اب٩ ًحَل٪، ابواسحاٚ ہ٤سانی، ٤ًزوب٩ اوض، ًبشة ب٩ ابوسٔیا٪، ا٦  :  راوی

 حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا

ا٢َ  َٗ  ٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو اِْلَِسَوز َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی َِٟه٤َِسانٔیِّ  َٙ ا ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثَىٔی بََِکُ ب٩ُِ ٣ُرَضَ  َحسَّ

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َیاَ٪  ِٔ ٨ًََِبَشَة ب٩ِٔ أَبٔی ُس  ٩ًَِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِوٕض  ًَ ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ا٢َ اث٨ََِتا  َٗ  ٥َ ّة َس٠َّ

 ٔ ِهز َس اٟوُّ ٌِ ََ َتئِن  ٌَ ِٛ ٔ َوَر ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ إت  ٌَ َٛ ٍَ َر َِٟح٨َّٔة أَِربَ َٟهُ بَِیّتا فٔی ا ه٩َُّ بَىَی اہللُ  َِرٔ ٩ِ٣َ َػَلَّ ٌَ ِٟ ِب١َ ا َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ  َوَر

ِبٔح  ِب١َ َػََلةٔ اٟؼُّ َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ زٔٔب َوَر ِِ ٤َِٟ َس ا ٌِ ََ َتئِن  ٌَ ِٛ  َوَر

ھا  ےس رعیب نب امیلسؿ، اوب

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
 این، رمعفنب افس، عی

 
االوسد، رکبنب رضم، انب الجعؿ، اوبااحسؼ ہ

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ابرہ راعکت ںیہ وج صخش اؿ وک زپےھ اگ وت اس ےک فاےطس 

رتعک امنز رہظ ےس لبق افر دف رتعک امنز رہظ ےک دعب افر دف راعکت رصع یک امنز ےس لبق افر  تنج ںیم اکی اکمؿ انبای اجےئ اگ۔ اچر

 دف راعکت امنز رغمب ےک دعب افر دف راعکت امنز رجف ےس لبق۔

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ر :  رافی

 

 شة
 این، رمعفنب افس، عی

 
یض اہلل رعیب نب امیلسؿ، اوباالوسد، رکبنب رضم، انب الجعؿ، اوبااحسؼ ہ

ھا  

 

عی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1805    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوازہز اح٤سب٩ ازہز ٧یشابوری، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، ٠ٓیح، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ابواسحاٚ، ٣شیب، ٨ًبشة ب٩  :  راوی



 

 

 ابوسٔیا٪، ا٦ حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا

ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ اِْلَِزَهز ٩ًَِ ُسَهِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِزَهز ٠َُِٓیْح  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٣َُح٤َّ

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ َِٟت  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة  َیاَ٪  ِٔ ٨ًََِبَشَة ب٩ِٔ أَبٔی ُس  ٩ًَِ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٠َِیهٔ  َػأٟٕح  ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ًَرِشَ  َّی اث٨ًََِِی  ٥َ ٩ِ٣َ َػل ِب١َ َوَس٠َّ َٗ َسَها َواث٨ََِتئِن  ٌِ ََ ٔ َواث٨ََِتئِن  ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ ا  ٌّ ََ َِٟح٨َّٔة أَِر َُٟه بَِیّتا فٔی ا ّة بَىَی اہللُ  ٌَ ِٛ َِرٔ  َة َر ٌَ ِٟ ا

 ٪َ ٠َُِٓیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ ِبٔح  ِب١َ اٟؼُّ َٗ زٔٔب َواث٨ََِتئِن  ِِ ٤َ ِٟ َس ا ٌِ ََ ؤیِّ  َواث٨ََِتئِن  َ٘ ِٟ  َِٟیَص بٔا

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

ح، لیہس نب اوباصحل، اوبااحسؼ، بیسم، عی

فلی 

اوبازرہ ادمحنب ازرہ شینوبری، ویسن نب دمحم، 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج وکیئ ابرہ راعکت زپےھ وت اس ےک فاےطس 

 

عی

دخافدن دقفس( تنج ںیم اکی اکمؿ انبدے اگ )فہ راعکت اس رطح ںیہ( اچر رتعک رہظ ےس لبق افر دف رتعک رہظ ےک دعب افر دف )

 راعکت امنز رصع ےس لبق افر امنز رغمب ےک دعب دف راعکت افر دف راعکت امنز رجف ےس لبق۔

ح، لیہس  :  رافی

فلی 

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح اوبازرہ ادمحنب ازرہ شینوبری، ویسن نب دمحم، 

 

 شة
ی

 

نب اوباصحل، اوبااحسؼ، بیسم، عی

ھا  

 

عی

 ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 قلعتم ااحدثیامنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس 

     1806    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، ابو نٌی٥، زہير، ابواسحٙ، ٣شیب ب٩ رآٍ، ٨ًبشة، ا٦ حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٨ًََِبَشَة أَخٔی أ٦ُِّ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ َرآ ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ُزَهيِْر 

٤َُِِٟٜتوبَةٔ  ّة ٔسَوی ا ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ َِٟیِو٦ٔ َوا٠َِّٟی٠َةٔ ث٨ًَِِٔی  َّی فٔی ا َِٟت ٩ِ٣َ َػل ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة  ٌّ َحِٔیَبَة  ََ َِٟح٨َّٔة أَِر ُه بَِیْت فٔی ا َٟ ا  بُىَٔی 



 

 

ِب١َ ا َٗ زٔٔب َوث٨َِٔتئِن  ِِ ٤َِٟ َس ا ٌِ ََ َِرٔ َوث٨َِٔتئِن  ٌَ ِٟ ِب١َ ا َٗ َسَها َوث٨َِٔتئِن  ٌِ ََ َتئِن  ٌَ ِٛ ٔ َوَر ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ ٔ ِحز َٔ ِٟ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 

عی

، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

ادمحنب امیلسؿ، اوب میعن، زریہ، اوب ااحسؼ ، بیسم نب راعف، عی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج یسک ےن دؿ ای رات ںیم ابرہ راعکت ادا ںیک العفہ رفض امنز ےک وت اس ےک فاےطس تنج 

 ںیم اکی اکمؿ انبای اجےئ اگ۔

ھا  :  رافی

 

عی

، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

 ادمحنب امیلسؿ، اوب میعن، زریہ، اوباقحس، بیسم نب راعف، عی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونالف ےک قلعتم ااحدثی رات دؿ ےک :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1807    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، یزیس ب٩ ہارو٪، اس٤اًی١، ٣شیب ب٩ رآٍ، ٨ًبشة ب٩ ابوسٔیا٪، ا٦ حِیبہ رضی  :  راوی

 اہلل ٬٨ًا

ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َهاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٤ُِٟ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ِ ٩ًَِ ا ًَ  ٍٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ َرآ َشیَّ

َّی فٔی  ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة  َیاَ٪  ِٔ ٨َِبَشَة ب٩ِٔ أَبٔی ُس ّة ًَ ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ َِٟیِو٦ٔ َوا٠َِّٟی٠َةٔ ث٨ًَِِٔی  ا

َِٟح٨َّةٔ  ُه بَِیْت فٔی ا َٟ  بُىَٔی 

ھا  ےس رفاتی ےہ دمحم نب اامسلیع نب 

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

اربامیہ، سیدی نب اہرفؿ، اامسلیع، بیسم نب راعف، عی

ہک اوہنں ےن رفناای ہک سج آدیم ےن رات ای دؿ ںیم ابرہ راعکت زپںیھ العفہ امنز رفض ےک وت اس ےک فاےطس تنج ںیم اکی رھگ انبای 

 اجےئ اگ۔

ھا  دمحم نب اامسلیع نب  :  رافی

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

 اربامیہ، سیدی نب اہرفؿ، اامسلیع، بیسم نب راعف، عی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثیامنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعک

     1808    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، يٌلی، اس٤اًی١، ٣شیب ب٩ رآٍ، ٨ًبشة ب٩ ابوسٔیا٪، ا٦ حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ لَی  ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َیاَ٪  ِٔ ٨ًََِبَشَة ب٩ِٔ أَبٔی ُس  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ َرآ ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ ا ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ َحسَّ

ُه بَ  َٟ ٤َُِِٟٜتوبَٔة بُىَٔی  ّة ٔسَوی ا ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ َّی فٔی ا٠َِّٟی١ٔ َوا٨ََّٟهارٔ ث٨ًَِِٔی  َِٟت ٩ِ٣َ َػل ا َٗ َِٟح٨َّةٔ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة   ِیْت فٔی ا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک سج ےن رات افر  ادمحنب امیلسؿ،

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

یلعی، اامسلیع، بیسم نب راعف، عی

 دؿ ںیم ابرہ راعکت ادا یک العفہ امنز رفض ےک وت اس ےک فاےطس تنج ںیم اکی اکمؿ انبای اجےئ اگ۔

 نب اوبایفس :  رافی

 

 شة
ی

 

ھا ادمحنب امیلسؿ، یلعی، اامسلیع، بیسم نب راعف، عی

 

عی

 ؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1809    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ ٣کی و حبا٪، ًبساہلل، اس٤اًی١، ٣شیب ب٩ رآٍ، ا٦ حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ِّٓیٕ َوحٔبَّاُ٪  ُس ب٩ُِ ٣َک ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٍٕ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ٤َُِٟشیَّٔب ب٩ِٔ َرآ ٩ًَِ ا ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ اہللٔ 

٤َُِِٟٜتوبَةٔ بَىَی اہللُ  ّة ٔسَوی ا ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ِی٠َٕة ث٨ًَِِٔی  َٟ ٕ َو َّی فٔی َیِو٦ َِٟت ٩ِ٣َ َػل ا َٗ ٥ِ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة  َٟ َِٟح٨َّةٔ  َُٟه بَِیّتا فٔی ا زَّ َوَج١َّ  ًَ



 

 

ُه حَُؼيِْن َوأَِزَخ  ٌِ َٓ َواَ٪ َیزِ ِٛ ٤َُِٟشیَّٔب َذ ٨ًََِبَشَة َوبَيَِن ا  ١َ بَيَِن 

ھا  ےن رفناای ہک وج صخش اکی دؿ ںیم ابرہ

 

عی

 دمحم نب احمت، دمحم نب یکم ف ةحؿ، دبع اہلل، اامسلیع، بیسم نب راعف، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 راعکت ادا رکے اگ وت اس ےک فاےطس تنج ںیم اکی رھگ انبای اجےئ اگ۔

ھا  دمحم  :  رافی

 

عی

 نب احمت، دمحم نب یکم ف ةحؿ، دبعاہلل، اامسلیع، بیسم نب راعف، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثیامنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت 

     1810    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زَکیا ب٩ یحٌی، وہب، خاٟس، حؼين، ٣شیب ب٩ رآٍ، ابوػاٟح، ٨ًبشة ب٩ ابوسٔیا٪، ا٦ حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ث٨ََا َوهِْب  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَی  َواَ٪  أَِخبََر٧َا َزََکٔ ِٛ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح َذ  ٍٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ َرآ ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ حَُؼيِٕن  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ

 ًَ َّی فٔی یَِو٦ٕ ث٨ًَِِٔی  َُّه ٩ِ٣َ َػل ثَِتُه أ٧َ َیاَ٪ أَ٪َّ أ٦َُّ َحِٔیَبَة َحسَّ ِٔ ٨ًََِبَشُة ب٩ُِ أَبٔی ُس ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٟهُ بَیِ َٗ ّة بُىَٔی  ٌَ ِٛ َة َر َِٟح٨َّةٔ رِشَ  ْت فٔی ا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک 

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

زرکای نب ییحی، فبہ، اخدل، نیصح، بیسم نب راعف، اوباصحل، عی

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش اکی دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےھ العفہ رفض امنز ےک وت دخافدن 

 ےک فاےطس تنج ںیم اکی اکمؿ انبےئ اگ۔دقفس اس 

ھا   :  رافی

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

 زرکای نب ییحی، فبہ، اخدل، نیصح، بیسم نب راعف، اوباصحل، عی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ااحدثی رات دؿ ےک ونالف ےک :   ابب



 

 

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1811    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حِیب، ح٤از، ًاػ٥، ابو ػاٟح، ا٦ حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َحِٔیٕب  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ  َحسَّ

َُٟه بَِیْت فٔی ُه أَِو بُىَٔی  َٟ ٔة بَىَی اہللُ  ـَ ي ِٟرَفٔ ّة ٔسَوی ا ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ َّی فٔی َیِو٦ٕ ث٨ًَِِٔی  ٥َ ٩ِ٣َ َػل ِٟ  َوَس٠َّ  َح٨َّةٔ ا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

عی

ییحی نب بیبح، امحد، اعا ، اوب اصحل، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 اراشد رفناای وج صخش اکی دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےھ اگ وت دخافدن دقفس اس ےک فاےطس تنج ںیم اکی رھگ انبےئ اگ۔

ھا  ییحی نب بیبح، امحد،  :  رافی

 

عی

 اعا ، اوب اصحل، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1812    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٣َىی، سویس ب٩ ٤ًزو، ح٤از، ًاػ٥، ابوػاٟح، ا٦ حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ اْز  ثَىٔی َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو  ٩ًَِ ُسَویِٔس ب٩ِٔ  َّی  ى ََ ٤ُِٟ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا أ٦ُِّ َحِٔیَبَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  أَِخبََر٧َا 

َُٟه بَِیّت  ِی٠َٕة بَىَی اہللُ  َٟ ّة فٔی یَِو٦ٕ َو ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ َّی ث٨ًَِِٔی  ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟح٨َّةٔ َػل  ا فٔی ا

ھا  ےس ر

 

عی

فاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ہک وج صخش اکی دؿ ںیم یلع نب ینثم، وسدی نب رمعف، امحد، اعا ، اوباصحل، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 ابرہ راعکت زپےھ اگ وت اس ےک ےیل تنج ںیم اکی رھگ انبای اجےئ اگ۔



 

 

ھا  :  رافی

 

عی

 یلع نب ینثم، وسدی نب رمعف، امحد، اعا ، اوباصحل، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1813    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حِیبہًلی ب٩ ٣َىی، سویس ب٩ ٤ًزو، ح٤از، ًاػ٥، ابوػاٟح، ا٦  :  راوی

ازُ ب٩ُِ َس٤٠ََ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٙ ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َزََکٔ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َة 

 َٟ ّة بُىَٔی  ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ َّی فٔی یَِو٦ٕ اث٨ًََِِی  َِٟت ٩ِ٣َ َػل ا َٗ َِٟح٨َّةٔ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة   ُه بَِیْت فٔی ا

 زرکای نب ییحی، ااحسؼ، رضن، امحد نب ہملس، اعا ، ایب اصحل، اؾ ہبیبح، اس اک رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

 یلع نب ینثم، وسدی نب رمعف، امحد، اعا ، اوباصحل، اؾ ہبیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1814    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ اسحٙ، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ُسَهِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٪َ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ



 

 

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزةَ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ةٔ  َػأٟٕح  ـَ ي ِٟرَفٔ ّة ٔسَوی ا ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ٕ ث٨ًَِِٔی  َّی فٔی یَِو٦ ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ْٕ هُوَ  ٌٔی َ٪ َؿ ُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َهَذا َخَلأْ َو٣َُح٤َّ ا٢َ أَبُو  َٗ َِٟح٨َّٔة  َٟهُ بَِیّتا فٔی ا ِس ُرؤَی َهَذا  ابِ بَىَی اہللُ  َٗ ٩ُ اِْلَِػَبَهانٔیِّ َو

هُ  ٦َ ذَِٔکُ سَّ َ٘ ََ َّٟٔذی  ٔى ا ِٔ ٔ ا٠َّٟ يِر َِ َِٟوِجهٔ َٔ َِٟحٔسیُث ٩ِ٣ٔ أَِوُجهٕ ٔسَوی هََذا ا  ا

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی نب ااحسؼ ، دمحم نب امیلسؿ، لیہس نب اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وج صخش اکی دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےھ اگ العفہ رفض ےک اس ےک فاےطس اکی رھگ تنج  روسؽ

 ںیم انبای اجےئ اگ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی نب اقحس، دمحم نب امیلسؿ، لیہس نب اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1815    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

یزیس ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟؼ٤س، ہظا٦ ًلار، اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل ب٩ س٤اًة، ٣وسٰی ب٩ اًين، ابو٤ًزو اوزاعی،  :  راوی

 حشا٪ ب٩ ًلیة

ٌٔی١ُ بِ  ثَىٔی إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ اُر  لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا هَٔظا٦ْ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس  ِبٔس اٟؼَّ ًَ ٔس ب٩ِٔ  ًَِبسٔ أَِخبََرنٔی َیزٔیُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  ٩ُ َة  ًَ اہللٔ ب٩ِٔ َس٤َا

 ١َ ٌَ ٨َِبَشَة َج ٌَ ا ٧ُز٢َٔ َٔ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َة  ٔلیَّ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َحشَّ ٤ِزٕو اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ًِيََن  ِّی ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَ ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َ٘ َٓ َٟهُ  َٓ٘ٔی١َ  ُر  وَّ ـَ یََت

َّی اہللُ ُت أ٦َُّ َحِٔیَبَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ٍَ َس٤ٔ ٍَ أَِربَ َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ َر َٗ َُّه  ٥َ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ٥َ تَُحسِّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  

ُتُه٩َّ ٣ُ  ِٛ ٤َا َتَز َٓ ًَلَی ا٨َّٟارٔ  َِٟح٤َُه  زَّ َوَج١َّ  ًَ ٦َ اہللُ  َسَها رَحَّ ٌِ ََ ا  ٌّ ََ ٔ َوأَِر ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ إت  ٌَ َٛ ُتهُ َر ٌِ  ٩َّ ٨ُِذ َس٤ٔ

 ےس رفاتی ےہ 

 

ػی ة
، ومٰیس نب انیع، اوبرمعف افزایع، اسحؿ نب ع

 

سیدی نب دمحم نب دبعادمصل، اشہؾ اطعر، اامسلیع نب دبعاہلل نب امسعة



 

 

ہک سج فتق رضحت ہبنع یک فافت اک فتق آای وت فہ زتپ رےہ ےھت۔ ولوگں ےن اہک ہک )ینعی اؿ وک یلست دی( اوہنں ےن اہک ہک ںیم 

ھا  ےس انس ےہ وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ یھت۔ آپ یلص اہلل ےن رضحت اؾ ہبیبح

 

عی

 ریض اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک وج صخش امنز رہظ ےس لبق اچر راعکت زپےھ۔ افر اچر رتعک امنز رہظ ےک دعب زپےھ وت دخافدن دقفس 

  ہچ بج ںیم ےن ہی ابت ینس وت اس فتق ےس ںیم ےن اؿ رتعک وک ںیہن وھچڑا۔دفزخ رپ اس اک وگتش رحاؾ رفنادے اگ۔ نان

  :  رافی

 

ػی ة
، ومٰیس نب انیع، اوبرمعف افزایع، اسحؿ نب ع

 

 سیدی نب دمحم نب دبعادمصل، اشہؾ اطعر، اامسلیع نب دبعاہلل نب امسعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1816    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء ب٩ ہَل٢، ًِیساہلل، زیسب٩ ابوا٧یشة، ایوب، ٗاس٥ اٟس٣ظقی، ٨ًبشة ب٩ ابوسٔیا٪، ا٦ حِیبہ رضی  :  راوی

 اہلل ٬٨ًا

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَ  ث٨ََا ًَُِِیُس اہللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ ب٩ِٔ هََٔل٢ٕ  ٌَ ِٟ ُ أَِخبََر٧َا هََٔل٢ُ ب٩ُِ ا ثَىٔی أَیُّوُب َرُج١ْ بٔی أ ا٢َ َحسَّ َٗ ٧َِیَشَة 

ا٢َ أَِخبََرِتىٔی أُِخًٔی أ٦ُُّ حَ  َٗ َیاَ٪  ِٔ ٨ًََِبَشَة ب٩ِٔ أَبٔی ُس  ٩ًَِ ٣َِظقٔیِّ  أس٥ٔ اٟسِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ا٦ٔ  َّی اہللُ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ اٟظَّ ِٔیَبَة َزِوُد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ا َ٘ ِٟ ٥َ أَ٪َّ َحِٔیَبَها أَبَا ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ َس ًَ ٌِ ََ إت  ٌَ َٛ ٍَ َر ِّی أَِربَ ًَِبٕس ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ ُيَؼل ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  َٗ ٥َ أَِخبََرَها  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔس٥ٔ َػل

زَّ َوَج١َّ  ًَ ََٓت٤َصُّ َوِجَههُ ا٨َّٟاُر أَبَّسا إِٔ٪ َطاَئ اہللُ   ٔ ِهز  اٟوُّ

، اویب، اقمس

 

 شة
ی

 

ھا  ےس رفاتی الہؽ نب االعلء نب الہؽ، دیبع اہلل، زدینب اوبای

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

 ادلیقشم، عی

ےہ ہک وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اہیلہ ںیھت ہک اؿ ےک بیبح رضحت اوباناقمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 یک آگ دخا ےن اچاہ اس وک ںیہن ےگل یگ۔ اؿ ےس رفناای وج دنبہ املسمؿ اچر رتعک امنز رہظ ےک دعب زپےھ اگ وت یھبک دفزخ



 

 

ھا   :  رافی

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

، اویب، اقمس ادلیقشم، عی

 

 شة
ی

 

 الہؽ نب االعلء نب الہؽ، دیبعاہلل، زدینب اوبای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1817    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوسٔیا٪، ا٦ اح٤سب٩ ٧اػبح، ٣زوا٪ ب٩ ٣ح٤س، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، س٠امی٪ ب٩ ٣وسی، ٣ٜحو٢، ٨ًبشة ب٩  :  راوی

 حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا

٩ًَِ ُس٠َامِیَ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٕس  ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َ٪ بِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٧َأػٕح  ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  ٩ٔ ٣ُوَسی 

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َي َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َیاَ٪  ِٔ ٨َِبَشَة ب٩ِٔ أَبٔی ُس ًَ ٔ ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ إت  ٌَ َٛ ٍَ َر َّی أَِربَ ٩ِ َػل

زَّ َوَج١َّ  ًَ ٣َُه اہللُ  َسَها رَحَّ ٌِ ََ ا  ٌّ ََ  ًَلَی ا٨َّٟارٔ َوأَِر

ھا  ےس رفاتی 

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

ادمحنب انحبص، رمفاؿ نب دمحم، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب ومیس، وحکمؽ، عی

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت وج صخش امنز رہظ ےس لبق اچر راعکت زپےھ افر اچر راعکت امنز رہظ 

 دعب زپےھ وت دخافدن دقفس اس وک دفزخ رپ رحاؾ رفنا دے اگ۔ ےک

ھا   :  رافی

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

 ادمحنب انحبص، رمفاؿ نب دمحم، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب ومیس، وحکمؽ، عی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی



 

 

     1818    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ٜحو٢، ٨ًبشة ب٩ ابی سٔیا٪، ا٦ ٣ح٤وزب٩ خاٟس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ح٤س، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، س٠امی٪ ب٩ ٣وسی،  :  راوی

 حِیبة رضی اہلل ٬٨ًا

٩ًَِ ُس٠َامِیَ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوَسی 

٩ًَِ أ٦ُِّ حَ  َیاَ٪  ِٔ ٨ًََِبَشَة ب٩ِٔ أَبٔی ُس َّی اہللُ ٩ًَِ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة  ٠َِیهٔ  ًَ َئ  ٌٔیْس إَٔذا رُقٔ ا٢ ٣َزَِواُ٪ َوکَاَ٪ َس َٗ ِٔیَبَة 

ٍَ أَِربَ  َٛ َِٟت ٩ِ٣َ َر ا َٗ ُه  ٌِ َٓ ٥ِ َیزِ َٟ ث٨ََا بٔهٔ هَُو  ُه َوإَٔذا َحسَّ ٥ِ ی٨َُِٔکِ َٟ ََ َو ٔ ٥َ أرََقَّ بَٔذٟ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ بِ ًَ َٗ إت  ٌَ َٛ َسَها ٍَ َر ٌِ ََ ا  ٌّ ََ ٔ َوأَِر ِهز ١َ اٟوُّ

٨ًََِبَشَة َطِیّئا  ٩ِ٣ٔ ٍِ ٥َِٟ َيِش٤َ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َُِٜحو٢ْ  ا٢َ أَبُو  َٗ ًَلَی ا٨َّٟارٔ  ٣َُه اہللُ   رَحَّ

  ریض اہلل 

 

 ی ہ
ی ی
ح
  نب ایب ایفسؿ، اؾ 

 

 شہ
ی

 

عی
ھا  اس ومحمدنب اخدل، رمفاؿ نب دمحم، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب ومیس، وحکمؽ، 

 

عی

 دحثی اک رتہمج اسہقب دحثی یک رطح ےہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

  ریض اہلل 

 

 ی ہ
ی ی
ح
  نب ایب ایفسؿ، اؾ 

 

 شہ
ی

 

عی
 ومحمدنب اخدل، رمفاؿ نب دمحم، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب ومیس، وحکمؽ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   باب

 امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی

     1819    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 رضی اہلل ٬٨ًا ًبساہلل ب٩ اسحٙ، ابوًاػ٥، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، س٠امی٪ ب٩ ٣وسی، ٣ح٤س ب٩ ابوسٔیا٪ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔسَح ًَ َ٪ ب٩َِ ٣ُوَسی  أَِخبََر٧َا  ُت ُس٠َامِیَ ٌِ َس٤ٔ

٤َِِٟوُت أَ  ا ٧َز٢ََ بٔهٔ ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َیاَ٪  ِٔ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی ُس ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُث  ثَِتىٔی أُِخًٔی أ٦ُُّ َحِٔیَبَة ب٨ُِٔت أَبٔی یَُحسِّ ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ َخَذُه أ٣َِْز َطٔسیْس 

هِ  ِب١َ اٟوُّ َٗ إت  ٌَ َٛ ٍٔ َر ًَلَی أَِربَ َى  َٓ ٥َ ٩ِ٣َ َحا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ َیاَ٪  ِٔ ٣َُه اہللُ ُس َسَها رَحَّ ٌِ ََ  ٍٕ ٔ َوأَِربَ ز



 

 

 َ ال ٌَ ًَلَی ا٨َّٟارٔ ََ  ی 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق 

 

عی

دبع اہلل نب ااحسؼ ، اوباعا ، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب ومیس، دمحم نب اوبایفسؿ ریض اہلل 

اؿ یک فافت اک فتق زندکی آایگ وت اؿ وک تہب زایدہ ےب رقاری وہیئ وت اوہنں ےن ھجم ےس اہک ہک ھجم ےس رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل 

ھا 

 

عی

ےن دحثی رشفی ایبؿ رفنایئ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش امنز رہظ ےس لبق یک امنز  

یک )اپدنبی ےس( افحتظ رکے افر ایس رطح ےس امنز رہظ ےک دعب یک اچر راعکت یک افحتظ رکے وت دخافدن دقفس اس رپ دفزخ 

 رحاؾ رک دے اگ۔

ھا  دبعاہلل نب :  رافی

 

عی

 اقحس، اوباعا ، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب ومیس، دمحم نب اوبایفسؿ ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات دؿ ےک ونالف ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےک ارج ےس قلعتم ااحدثی امنز رفض ےک العفہ رات دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےنھ

     1820    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ابوٗتیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل اٟظٌیِی، ٨ًبشة ب٩ ابوسٔیا٪، ا٦ حِیبہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٗتَِیَبَة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٨ًََِبَشَة ب٩ِٔ أَبٔی  أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِیَٔیُّ  ٌَ ِبٔس اہللٔ اٟظُّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

 ٔ ِهز ِب١َ اٟوُّ َٗ ا  ٌّ ََ َّی أَِر ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٦ُِّ َحِٔیَبَة  َیاَ٪  ِٔ ٥ِ َت٤َشَّ  ُس َٟ َسَها  ٌِ ََ ا  ٌّ ََ ُه ا٨َّٟاُر َوأَِر

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ  َواُب َحٔسیُث ٣َزَِواَ٪ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث َس ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َهَذا َخَلأْ َواٟؼَّ ا٢َ أَبُو  َٗ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

ی، عی

 

عی ش

 

ش
ل

رمعفنب یلع، اوبہبیتق، دمحم نب دبعاہلل ا

 ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک وج صخش امنز رہظ ےس لبق اچر راعکت زپےھ افر اچر راعکت امنز رہظ ےک دعب زپےھ وت اس وک یلص اہلل

 دفزخ یک آگ ہن ےگل یگ۔



 

 

ھا   :  رافی

 

عی

 نب اوبایفسؿ، اؾ ہبیبح ریض اہلل 

 

 شة
ی

 

ی، عی

 

عی ش

 

ش
ل

 رمعفنب یلع، اوبہبیتق، دمحم نب دبعاہلل ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی : ابب

 ومت یک وخاشہ ےس قلعتم ااحدثی

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومت یک وخاشہ ےس قلعتم ااحدثی

     1821    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٩ٌ٣، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، زہزی، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٕس  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ب٩ِٔ ًُتَِبَة  َِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ 

٤َِٟوِ  ا٢َ ََل َیَت٨٤ََّيَنَّ أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠َّهُ أَِ٪ یَزَِزاَز َخيِّرا ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ٠َ َٓ ا ٣ُِحٔش٨ّا  َت إ٣َّٔ

تَٔب  ٌِ ٠َّهُ أَِ٪ َيِشَت ٌَ ٠َ َٓ ا ٣ُٔشیّئا   َوإ٣َّٔ

اہلل، نعم، اربامیہ نب دعس، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  اہرفؿ نب دبع

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش ومت یک انمت ہن رکے ویکہکن فہ ارگ آدیم کین ےہ وت اشدی 

اس ےک کین اامعؽ ںیم ااضہف وہ اجےئ( افر ارگ فہ صخش ربا آدیم ےہ وت وہ اتکس ےہ ہک فہ صخش ربایئ  فہ صخش زایدہ یکین رکے )ینعی

 (ےس وتہب رک ےل )رہباحؽ اس صخش ےک فاےطس زدنہ رانہ رتہب ےہ

 اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، اربامیہ نب دعس، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومت یک وخاشہ ےس قلعتم ااحدثی

     1822    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوًِیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ٤ًزوب٩ ٤ًَا٪، َ٘یة، زبیسی، زہزی،  :  راوی

 ًَ ثَىٔی اٟزُّهِزٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی اٟزُّبَِیٔسیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا  ٩ِ أَبٔی ًَُِِیٕس ٣َِولَی 

ٍَ أَبَا هُزَ  َُّه َس٤ٔ ٖٕ أ٧َ ِو ًَ ا ٣ُِحٔش٨ّ ب٩ِٔ  ٤َِِٟوَت إ٣َّٔ ٥ِ ا ُٛ ٥َ ََل یََت٨٤ََّيَنَّ أََحُس ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َّهُ یَِزَة َي ٌَ ٠َ َٓ ا 

تَٔب  ٌِ ُه أَِ٪ َيِشَت َّ٠ ٌَ ٠َ َٓ ا ٣ُٔشیّئا  َٟهُ َوإ٣َّٔ ٌٔیَع یَزَِزازُ َخيِّرا َوهَُو َخيِْر   أَِ٪ َي

 می  
، زدیبی، زرہی، اوبدیبع، دبعارلنمح نب وعػ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی رمعفنب امثعؿ، ت

 

ة

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش ومت یک انمت ہن رکے ویکہکن ارگ فہ صخش کین آدیم ےہ وت وہ اتکس ےہ ہک 

 اکؾ رکے افر ارگ اگہنگر ےہ وت وہ اتکس ےہ ہک فہ صخش انگہ ےس وتہب رک ےل۔ فہ صخش کین لمع رکے افر زایدہ الھبیئ ےک

، زدیبی، زرہی، اوبدیبع، دبعارلنمح نب وعػ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 می ة
 رمعفنب امثعؿ، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومت یک وخاشہ ےس قلعتم ااحدثی

     1823    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، یزیس، اب٩ زریٍ، ح٤یس، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیٕس   ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس َوهَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ََل یََت٨٤ََّيَنَّ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ  ٥َ َوَس٠َّ



 

 

َِٟحَیاةُ َخيِّرا ١ِ ا٠َُّٟه٥َّ أَِحیٔىٔی ٣َا کَا٧َِت ا ُ٘ ٩ِٜٔ َٟٔی ٧َِیا َوَل ٕ ٧َز٢ََ بٔهٔ فٔی اٟسُّ ٤َِِٟوَت ٟرُٔضٓ ٥ِ ا ُٛ ىٔی إَٔذا کَا٧َِت  أََحُس َّٓ َٓاةُ َخيِّرا لٔیلٔی َوَتَو َو ِٟ  ا

ہبیتق، سیدی، انب زرعی، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہمترے ںیم 

ےس وکیئ صخش ومت یک آرزف ہن رکے اس آتف ف تبیصم یک فہج ےس وج ہک اس صخش وک داین ںیم یچنہپ نکیل اس رطہقی ےس ےہک ہک 

ے دخا! ھجم وک اس فتق کت زدنہ رھک بج کت ریمے فاےطس زدنہ رانہ رتہب وہ افر ھجم وک اس فتق ومت دانی بج ریمے فاےطس ا

 ومت رتہب وہ۔

 ہبیتق، سیدی، انب زرعی، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومت یک وخاشہ ےس قلعتم ااحدثی

     1824    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ اب٩ ٠ًیة، ًبساٌٟزیز، ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَلٔیُّ  ا٢َ حَ أَِخبََر٧َا  َٗ ٔ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َة  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َِٟوارٔٔث ب٩ُِ حُِحز ًَِبُس ا ث٨ََا  سَّ

٠ًََِیهٔ َوَس  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ إِٔ٪ َٗ َٓ ٕ ٧َز٢ََ بٔهٔ  ٤َِِٟوَت ٟرُٔضٓ ٥ِ ا ُٛ َّی أََحُس ٥َ أَََل ََل یََت٤َى َّ٠

 َ ىٔی ٣َا ک َّٓ َِٟحَیاةُ َخيِّرا لٔی َوَتَو ١ِ ا٠َُّٟه٥َّ أَِحیٔىٔی ٣َا کَا٧َِت ا ُ٘ ٠َِی َٓ ٤َِِٟوَت  ّیا ا اةُ َخيِّرا لٔیکَاَ٪ ََل بُسَّ ٣َُت٨٤َِّ َٓ َِٟو  ا٧َِت ا

، دبعازعلسی، رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلع نب رجح، اامسلیع انب علی  

 

ة

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش ومت یک آرزف ہن رکے اس آتف ف تبیصم یک فہج ےس ارگ ومت 

دنہ رھک بج کت ریمے فاےطس زدنہ رانہ رتہب وہ افر ھجم وک اس فتق ومت یک انمت رکین وہ وت ویں ےہک اے اہلل! ھجم وک اس فتق کت ز

 دانی بج ریمے فاےطس ومت رتہب وہ۔



 

 

، دبعازعلسی، رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 یلع نب رجح، اامسلیع انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومت یک داع ناےنگن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومت یک داع ناےنگن ےس قلعتم

     1825    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًبساہلل، ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، ححاد، ََری، یو٧ص، ثابت، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہاح٤سب٩ حٔؽ  :  راوی

 ٩ًَِ ثَىٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ كَِه٤َاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح یُّ  َِٟبَِرٔ َِٟححَّأد َوهَُو ا ا

 ًَ ٩ًَِ ثَابٕٔت  َ یُو٧َُص  ٩ِ٤َ ک َٓ ٤َِِٟؤت َوََل َتَت٨٤ََِّوُه  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتِسًُوا بٔا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اَ٪ َزأًّیا ََل بُسَّ ٩ِ أ٧ََٕص 

َٓاةُ َخ  َو ِٟ ىٔی إَٔذا کَا٧َِت ا َّٓ َِٟحَیاةُ َخيِّرا لٔی َوَتَو ١ِ ا٠َُّٟه٥َّ أَِحیٔىٔی ٣َا کَا٧َِت ا ُ٘ ٠َِی  يِّرا لٔیَٓ

ادمحنب ب ص نب دبع اہلل، اربامیہ نب امہطؿ، اجحج، رصبی، ویسن، باتب، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

داع  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ رمےن ےک فاےطس داع ہن نااگن رکف افر ہن مت ومت یک انمت رکف افر ارگ مت رضفری

اچوہ وت مت اس رطح ےس داع ناوگن اے دخا ھجم وک اس فتق کت زدنہ رانھک ہک بج کت ریمے فاےطس زدنیگ رتہب وہ افر ھجم وک اس ناانگن 

 فتق ومت دانی بج ریمے فاےطس ومت رتہب وہ۔

 ادمحنب ب ص نب دبعاہلل، اربامیہ نب امہطؿ، اجحج، رصبی، ویسن، باتب، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ومت یک داع ناےنگن ےس قلعتم

     1826    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗیص رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی ب٩ سٌیس، اس٤اًی١،  :  راوی

ِیْص  َٗ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَلَی َخبَّإب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ  

َّی  َِٟوََل أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ا َو ٌّ َتَوی فٔی بَِل٨ٔهٔ َسِب ِٛ ِس ا َٗ ِوُت بٔهٔ َو ًَ ٤َِِٟؤت َز ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََها٧َا أَِ٪ ٧َِسًَُو بٔا  اہللُ 

دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، اامسلیع، سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت ابخب یک دختم ںیم احرض وہا اوہنں ےن 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک عنم ہن رفناای وہات وت ںیم داع اےنپ ٹیپ رپ است داغ وگلا ےیل فہ رفناےن ےگل ارگ رضحت روسؽ رکمی یلص ا

 نااتگن ومت یک یتخس افر فیلکت ےس )اجنت یک(۔

 دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، اامسلیع، سیق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وک زایدہ اید رکےن ےس قلعتمومت 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومت وک زایدہ اید رکےن ےس قلعتم

     1827    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حشين ب٩ رحیث، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یزیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س  :  راوی

 ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ ب٩

٤ًَِزٕو ح و أَِخبََر٧َا ٣ُحَ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ا ُس ب٩ُِ  َّ٤



 

 

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ  َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٤ًَِزٕو  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ 

ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َُح٤َّ  ا٢َ أَبُو  َٗ أت  ثٔرُوا ذَِٔکَ َهاذ٦ٔٔ ا٠َّٟذَّ ِٛ ٥َ أَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُس أَبٔی بََِکٔ ب٩ِٔ ُس ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َواٟ

 أَبٔی َطِیَبةَ 

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، دمحم نب رمعف، دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، سیدی، دمحم نب اربامیہ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، اوبرہریہ ریض

ےن فایل زیچ افر ذلوتں وک اکٹ اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ذلوتں وک اٹم

 ڈاےنل فایل زیچ وک تہب زایدہ اید رکف۔

نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، دمحم نب رمعف، دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، سیدی، دمحم نب اربامیہ، دمحم نب رمعف، اوبہملس،  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومت وک زایدہ اید رکےن ےس قلعتم

     1828    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی، ا٤ًع، ط٘یٙ، ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل :  راوی

ُس ب٩ُِ  َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة   ْٙ ثَىٔی َط٘ٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ٩ًَِ َیِحٌَی  َّی  ى ََ ٤ُِٟ ی اہللُ ا

 ََ ًَلَی ٣َا  ٨ُوَ٪  ََٜة یَُؤ٣ِّ ٔ ٤َََِٟلئ َٓإٔ٪َّ ا وُٟوا َخيِّرا  ُ٘ َٓ ٤َِٟزٔیَف  ت٥ُِ ا و٢ُ إَٔذا َحرَضِ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ٠ُُِٗت یَا ًَ ا ٣َاَت أَبُو َس٤َ٠ََة  َّ٤٠َ َٓ وُٟوَ٪  ُ٘

َبىٔ  َ٘ ًِ َ أ َٓ َيی َحَش٨َّة  ِ٘ ًِِ٘ٔبىٔی ٨ِ٣ُٔه ًُ ُه َوأَ َٟ ٨ََٟا َو ُٗولٔی ا٠َُّٟه٥َّ اُرِٔفِ  ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  َٕ أَ ِی َٛ َّی َرُسو٢َ اہللٔ  ّسا َػل َّ َوَج١َّ ٨ِ٣ُٔه ٣َُح٤َّ ًَز ی اہللُ 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

دمحم نب ینثم، ییحی، اشمع، قیقش، اؾ ہملس ریض اہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل 



 

 

 یک داع ناوگن( ویکہکن 

 

ش

 

ش
 ح
ی

ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک سج فتق مت ولگ یسک رمےن فاےل ےک زندکی آ وت ایھچ ابت وہک )ینعی 

رپ آنیم ےتہک ںیہ سپ سج فتق ریمے وشرہ رضحت اوبہملس یک فافت وہیئگ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل!  رفط ے اہمتری ابت

ںیم ایک وہکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اے دخا ریمی رفغمت رفنا دے افر اس صخش یک یھب رفغمت رفنا دے افر اس 

دقفس ےن اؿ ےس )اسہقب وشرہ ےس( دمعہ افر رتہب )وشرہ( روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  ےک دعب مہ وک اس ےس رتہب اطع رفنا۔ وت دخافدن

 فآہل فملس ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اطع رفناای۔ )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اکنح رک ایل( ۔

 دمحم نب ینثم، ییحی، اشمع، قیقش، اؾ ہملس ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم وک ومت ےک فتق الھکسان

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم وک ومت ےک فتق الھکسان

     1829    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًارة ب٩ ُزیة، یحٌی ب٩ ٤ًارة، ابوسٌیس رضی اہلل ٨ًہ٤ًزوب٩ ًلی، َرشب٩ ٣ٔـ١،  :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ َُزٔیََّة  ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ رِٔشُ ب٩ُِ ا  َ ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة  سَّ

 َ ُٗت ٌٔیٕس ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  ُت أَبَا َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ ٤ًَُاَرَة  ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ َُزٔیََّة   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیَبُة 

َه إَٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ ٥ِ ََل إ ُٛ ٨ُوا ٣َِوَتا ِّ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ 

، ییحی نب امعرة، اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رمعفنب یلع، رشبنب لضفم، امع

 

ة
ی 
رة نب زغ

فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ اےنپ رمدفں وک الھکس )ینعی وج ومت ےک رقبی وہں اؿ وک ومت ےس لبق ہملک فریغہ یک  نیقل 

 (رکف



 

 

، ییحی نب امعرة، اوبدیعس ریض اہلل ہنعرمعفنب یلع، رشبنب لضفم، امعرة نب  :  رافی

 

ة
ی 
 زغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم وک ومت ےک فتق الھکسان

     1830    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، اح٤سب٩ اسحٙ، و٫یب، ٨٣ؼور اب٩ ػٔیة، ػٔیة ب٩ طیبة، حرضت ًائظة رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ث٨ََا ٣َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُوَهِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ هٔ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ٩ًَِ أ٣ُِّ َة  ٔٔیَّ  ٨ُِؼوُر اب٩ُِ َػ

 ٥ِ ُٛ ٨ُوا َه٠ِکَا ِّ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َة ب٨ِٔٔت َطِیَبَة  ٔٔیَّ ََٟه إَٔلَّ اہللُ َػ ٔ ِو٢َ ََل إ َٗ   

ھا  ا

 

عی

  نب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 

ی ہ
 ، صف

 

ی ہ
، وصنمر انب صف ن ت 

س دحثی اک رتہمج سگہتش اربامیہ نب وقعیب، ادمحنب ااحسؼ ، في

 دحثی ےک اطمقب ےہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

  نب ۃبیش، رضحت اعۃشئ ریض اہلل 

 

ی ہ
 ، صف

 

ی ہ
، وصنمر انب صف ن ت 

 اربامیہ نب وقعیب، ادمحنب اقحس، في

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومنم یک ومت یک العتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومنم یک ومت یک العتم

     1831    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی، ٣َىی ب٩ سٌیس، ٗتازة، ًبساہلل ب٩ بزیسة رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  َّی ب٩ِٔ َس ى ََ ٤ُِٟ ا

َِٟحبٔئن  ٚٔ ا َز ٌَ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ َٔ ا٢َ ٣َِوُت ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  دمحم نب اشبر، ییحی، ینثم نب دیعس، اتقدة، دبعاہلل نب ربدیة ریض اہلل

 فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک ومنم یک ومت اس یک اشیپین ےک  ہنیس ےس وہیت ےہ۔

 دمحم نب اشبر، ییحی، ینثم نب دیعس، اتقدة، دبعاہلل نب ربدیة ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومنم یک ومت یک العتم

     1832    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ بزیسة رضی اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، یوسٕ ب٩ يٌ٘وب، ٤٬ٛص، اب٩ بزیسة، :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ِه٤َْص  َٛ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ُٕ ب٩ُِ َي ث٨ََا یُوُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ُت أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ِ أَبٔیهٔ 

٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ی٤َُ  و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟحبٔئن َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٚٔ ا َز ٌَ  وُت َٔ

ش، انب ربدیۃ، دبعاہلل نب ربدیة ریض اہلل ہنع ہی رفاتی اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

م
ه
ک

 دمحم نب رمعم، ویفس نب وقعیب، 

ش، انب ربدیۃ، دبعاہلل نب ربدیة ریض اہلل ہنع :  رافی

م
ه
ک

 دمحم نب رمعم، ویفس نب وقعیب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ومت یک یتخس ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومت یک یتخس ےس قلعتم

     1833    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗاس٥، ًائظہ ػسي٘ہ٤ًزوب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، اب٩ ہاز، ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ َِٟهازٔ  ب٩ُِ ا

َِٟت ٣َاَت َرُسو٢ُ اہللٔ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ُه ب٩ِٔ ا ََل أََِکَ َٓ ََٟبيَِن َحا٨ًَٔٗٔی َوَذا٨ًَٔٗٔی  َُّه  ٥َ َوإ٧ٔ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َس ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ََ ٤َِِٟؤت ْٔلََحٕس أَبَّسا  َة ا  ٔطسَّ

مس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص رمعفنب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، انب اہد، دبعارلنمح نب اق

اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت ریمی یلسنہ یک ڈہی افر ریمے قلح ےک درایمؿ وہیئ افر ںیم اب یسک یک ومت یک دشت وک ربا ںیہن 

 ہیلع فآہل فملس رپ یھب ومت یک یتھجمس ویکہکن ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ )ینعی آپ یلص اہلل

 (یتخس وہیئ ےہ

 رمعفنب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، انب اہد، دبعارلنمح نب اقمس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسومار ےک رفز ومت آےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وسومار ےک رفز ومت آےن ےس قلعتم



 

 

     1834    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ آَٔخُ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕ ٧ََوزِتَُها إ ٧َِوَزة

أََط  َٓ أََراَز أَبُو بََِکٕ أَِ٪ َیزَِتسَّ  َٓ ٨ِهُ  ًَ َٕ أَبٔی بََِکٕ َرضَٔی اہللُ  ْٖ َخ٠ِ ُٔو ٔ َوا٨َّٟاُض ُػ َتاَرة ُٕ اٟشِّ ِظ َِٟقی َٛ َُوا َوأَ َِٟیه٥ِٔ أَِ٪ ا٣ُِٜ ٔ اَر إ

َٕ َوتُ  ِح ََ َیِو٦ُ أَلث٨َِئِن اٟشِّ ٔ َِٟیِو٦ٔ َوَذٟ ََ ا ٔ َِّی ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ ذَٟ  ُوف

ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اسن ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن آرخی رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زایرت یک 

ہنع ےک ےھچیپ فص ابدنےھ وہےئ ےھت۔ اوبرکب ریض  سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رپدہ ااھٹای افر ولگ اوبرکب ریض اہلل

افر اہلل ہنع ےن ےھچیپ یک اجبن ٹہ اجان اچاہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اینپ یہ ہگج )ینعی وک رہھٹے( رےنہ اک ااشرہ رفناای 

 وہیئ افر فہ ریپ اک رفز اھت۔رھپ رپدہ ڈاؽ ایل رھپ ایس رفز ےک دؿ آرخ ہصح ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت 

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فنط ےک العفہ دفرسی ہگج ومت آےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ت آےن ےس قلعتمفنط ےک العفہ دفرسی ہگج وم

     1835    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبساَلًلی، اب٩ وہب، حٌی ب٩ ًبساہلل، ابوًبساٟزح٩٤ حبلی، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ِبٔس أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ًَ  ٩ًَِ ُِٟحبُلٔیِّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٩ًَِ أَبٔی  ًَِبٔس اہللٔ  ا٢َ أَِخبََرنٔی حٌَُیُّ ب٩ُِ  َٗ

َّی اہللُ  ٠َِیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی  ََٓؼل ٩ِ ُؤَٟس بَٔها  ٤َِٟٔسی٨َٔة ٤٣َّٔ ا٢َ ٣َاَت َرُج١ْ بٔا َٗ ٤ِزٕو  ًَ ا٢َ اہللٔ ب٩ِٔ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  َِٟیَتُه  ًَ َیا 



 

 

ٔ ٗٔیَص  ٔ ٣َِؤٟٔسه يِر َِ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ إَٔذا ٣َاَت َٔ َٗ اُٟوا َو٥َٟٔ َذاَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ  ٔ ٔ ٣َِؤٟٔسه يِر َِ ٍٔ ٣َاَت َٔ َل َ٘ ٔلَی ٨ِ٣ُ ٔ إ َٟهُ ٩ِ٣ٔ ٣َِؤٟٔسه  

َِٟح٨َّةٔ  ٔ فٔی ا  أَثَزٔه

نمح ،یلب، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم وج ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ییح نب دبع اہلل، اوبدبعارل

یئ دمہنی ونمرہ ںیم دیپا وہا اھت اس ہنیم ونمرہ ںیم فافت وہیئ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز )انجزہ( ادا رفنا

ں ےن رعض ایک سک فہج ےس ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رھپ رفناای ہک اکش اس صخش یک یسک افر ہگج فافت وہیت اس رپ ولوگ

فملس ےن اراشد رفناای ہک ااسنؿ سج فتق اےنپ فنط ےک العفہ یسک افر ہگج وہات ےہ وت اےس تنج ںیم زنیم اطع رک دی اجیت ےہ افر اس 

 یک فالدت ےس ےل رک اس ےک آرخی اپؤں ےک اشنؿ کت )ینعی رمےن یک ہگج کت(۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ییح نب دبعاہلل، اوبدبعارلنمح ،یلب، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے فتق ومنم اک ارکاؾ

 

کلن

 

ت
 رفح 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

ے فتق 

 

کلن

 

ت
 ومنم اک ارکاؾرفح 

     1836    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازہ، ٗشا٣ة ب٩ زہير، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٕ اذُ ب٩ُِ هَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس  ٕ َشا٣ََة ب٩ِٔ ُزَهيِر َٗ  ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ

 ٕ یَزة َُٜة اٟزَِّح٤َٔة بَْٔحٔ ٔ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ أََتِتهُ ٣َََلئ ا٢َ إَٔذا حرُٔضَ ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ظٔی َرأؿیَ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل وُٟوَ٪ اَِخُ ُ٘ َی َٓ اَئ  ـَ ّة  بَِی

 َّ َّی أ٧َ َٔ َحً ٤ِِٟٔش أَكَِیٔب رٔیٔح ا َٛ ُد  َتِِخُ َٓ َباَ٪  ـِ َُ  ٔ ٔلَی َرِؤح اہللٔ َوَریَِحإ٪ َوَرٓبٕ َُيِر َٔ إ ٨ِ ًَ ا  َّی ٣َزِٔؿیا ا َحً ـّ ٌِ ََ ُه٥ِ  ـُ ٌِ ََ َٟی٨َُاؤُُٟه  ُه 

ًَّٟٔی جَ  ٔ اٟزِّیَح ا وُٟوَ٪ ٣َا أَكَِیَب هَٔذه ُ٘ َی َٓ ٤َأئ  ٠َُه٥ِ َیأِتُوَ٪ بٔهٔ بَاَب اٟشَّ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  َیأِتُوَ٪ بٔهٔ أَِرَواَح ا َٓ ائَِت٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق 



 

 

ََُٓلْ٪   ١َ ٌَ َٓ ََُٓلْ٪ ٣َاَذا   ١َ ٌَ َٓ َیِشأَُٟو٧َهُ ٣َاَذا  َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َس٦ُ  ِ٘ ائٔبٔهٔ َي َِ َٔ ٥ِ ُٛ ّحا بٔهٔ ٩ِ٣ٔ أََحٔس َُّه کَاَ٪ فٔی أََطسُّ ََفَ إ٧ٔ َٓ وُٟوَ٪ َزًُوُه  ُ٘ َی َٓ  

 ِ ٧ ِٟکَأَفَ إَٔذا اِحُترٔضَ أََتِتُه ٥َُِّ اٟسُّ َِٟهاؤیَةٔ َوإٔ٪َّ ا هٔ ا ٔلَی أ٣ُِّ اُٟوا ذُهَٔب بٔهٔ إ َٗ  ٥ِ ُٛ ا٢َ أ٣ََا أََتا َٗ إَٔذا  َٓ َذأب ب٤ِٔٔشٕح َیا  ٌَ ِٟ َُٜة ا ٔ ٣َََلئ

ُد  َتِِخُ َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ ًََذأب اہللٔ  ٔلَی  َٔ إ ٠َِی ًَ ظٔی َساخَٔلّة ٣َِشُدوكّا  وُٟوَ٪ اَِخُ ُ٘ َی َّی َیأِتُوَ٪ بٔهٔ بَاَب اِْلَِرٔق  َٓ ٕة َحً َٔ أ٧َِتَٔن رٔیٔح ٔجی َٛ

ارٔ  َّٔ َّی َیأِتُوَ٪ بٔهٔ أَِرَواَح اِلُٜ ٔ اٟزِّیَح َحً وُٟوَ٪ ٣َا أ٧َِتََن َهٔذه ُ٘ َی َٓ 

 نب زریہ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 

 رضحت روسؽ دیبع اہلل نب دیعس، اعمذنب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدہ، اسقمة

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق وکیئ ومنم دنبہ رمےن ےک رقبی وہات ےہ وت رتمح ےک رفط ے دیفس ریمشی 

ڑپکا ےل رک آےت ںیہ افر ےتہک ںیہ ہک لکن اجؤ وت دخا ےس راضدنم ےہ افر دخافدن دقفس ھجت ےس راضدنم ےہ دخافدن دقفس یک رتمح 

اس ےک رزؼ یک اجبن افر اےنپ رپفرداگر یک اجبن وج ہک انبضغک ںیہن ےہ )ہی رفط ے رفح ےس ےتہک ںیہ ہک( رھپ فہ یک اجبن افر 

رفح لکن اجیت ےہ سج رطہقی ےس دمعہ وخوبشدار کشم افر رفط ے اس صخش وک اس فتق ااھٹےت ںیہ افر آامسؿ ےک درفازے رپ ےل 

ہک زنیم ےس آیئ رھپ اس وک الےت ںیہ افر الہ اامیؿ یک ارفاح ےک اپس الےت ںیہ افر فہ  اجےت ںیہ افر ےتہک ںیہ ایک )دمعہ( وخوبش ےہ وج

رفح وخش وہیت ےہ اس ےس زایدہ وج ہک مت وک یسک ڑھچبے وہےئ صخش یک آدم ےس وہیت ےہ افر اس ےس درایتف رکےت ںیہ الفں 

اکؾ ںیم وغشمؽ ےہ۔ رھپ فہ ارفاح یتہک ںیہ ہک مت ایھب  آدیم ینعی سج صخش وک فہ ولگ داین ںیم وھچڑ رک ےئگ ےھت اب فہ سک رطح ےک

اس رپ فہ  رہھٹ اجؤ اس وک وھچڑ دف ہی داین ےک مغ ںیم التبم اھت ہی رفح یتہک ےہ ایک فہ صخش مت ولوگں ےک اپس ںیہن اچنہپ۔ )فہ وت رماکچ اھت( وت

ےہ وت ذعاب ےک رفط ے اکی ڑکٹا اکٹ رک ےل رک آےت  رفںیح یتہک ںیہ فہ صخش وت منہج ںیم ایگ وہاگ افر سج فتق اکرف یک ومت آیت

ںیہ افر فہ ےتہک ںیہ ہک وت لکن رک ابرہ آاج۔ وت دخافدن دقفس ےس انراض ےہ افر ھجت ےس دخافدن دقفس انراض ےہ اہلل ےک ذعاب یک 

ےک درفازے رپ رطػ رھپ فہ رفح یتلکن ےہ اس رطح ےس ہک سج رطح ڑسے وہےئ رمدار یک دبوب وہیت ےہ اہیں کت ہک زنیم 

ر اس وک الےت ںیہ وج ہک افرپ ےہ آامسؿ یک دح رشفع وہیت ےہ ای فہ ےچین ےہ )الفس ااسل نیل ںیم( افر ےتہک ںیہ یسیک وب ےہ رھپ اس وک افک

 افر رشمنیک یک ارفاح ںیم ےل اجےت ںیہ۔

 نب زریہ، ا :  رافی

 

 وبرہریہ ریض اہلل ہنعدیبعاہلل نب دیعس، اعمذنب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدہ، اسقمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وج صخش دخافدن دقفس یک الماقت اچےہ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش دخافدن دقفس یک الماقت اچےہ

     1837    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابوزبیس، ًبرشب٩ ٗاس٥، ٣ْطٖ، ًا٣ز، رشیح ب٩ ہانی، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ یِٔح ب٩ِٔ َها٧ ٩ًَِ رُشَ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣َُْطِّ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبثَرُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔی ُزبَِیٕس َوهَُو  ا٢َ أَِخبََر٧َا َه٨َّاْز  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ا٢َ َرُسو٢ُ  ٕئ  َٗ

اَئ اہللٔ َ٘ ٔ َه ٟ ائَُه َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ اَئ اہللٔ أََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ َّی اہللُ  أََتِیُت اہللٔ َػل َٓ یِْح  ا٢َ رُشَ َٗ ائَُه  َ٘ ٔ َه اہللُ ٟ  ََکٔ

ُت أَبَا هُزَ  ٌِ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َس٤ٔ ٠ُِت َیا أ٦َُّ ا ُ٘ َٓ ِس ًَائَٔظَة  َ٘ َٓ  ََ ٔ َذٟ َٛ ا إِٔ٪ کَاَ٪  َّ ٥َ َحٔسی ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل یَِزَة یَِذَُکُ 

اَئ اہللٔ أَحَ  َ٘ ٔ ٥َ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َِٟت َو٣َا َذاَک  ا َٗ ائَهُ َو َه٨َِٜ٠َا  َ٘ ٔ اَئ بَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ َه ٟ ٩ِ٣َ ََکٔ

َٟهُ َرُسو٢ُ  ا َٗ ِس  َٗ َِٟت  ا َٗ ٤َِِٟوَت  ُه ا َِٟیَص ٨٣َّٔا أََحْس إَٔلَّ َوهَُو یََِکَ  ٩ِٜٔ ائَهُ َوَل َ٘ ٔ َه اہللُ ٟ َِٟیَص اہللٔ ََکٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َِٟبََرُ  ٩ِٜٔ إَٔذا ك٤َََح ا َِٟیهٔ َوَل ٔ َّٟٔذی َتِذَهُب إ اَئ اہللٔ أََحبَّ اہللُ بٔا َ٘ ٔ ََ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ ٔ ٨ٌَِٔس َذٟ َٓ ِٟح٠ُِٔس  زَّ ا ٌَ َظ ِٗ ِسُر َوا َد اٟؼَّ َوَحرِشَ

ائَهُ  َ٘ ٔ َه اہللُ ٟ اَئ اہللٔ ََکٔ َ٘ ٔ َه ٟ ائَهُ َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ ٟ 

ررنب اقمس، رطمػ، اعرم، رشحی نب اہین، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

 

 ش
عی

 ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل انہد، اوبزدیب، 

ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وج صخش دخافدن دقفس ےس الماقت رکان اچےہ وت اس ےس دخافدن دقفس الماقت رکان اچےہ اگ افر وج وکیئ 

اگ۔ رضحت صخش دخافدن دقفس ےس الماقت وک ربا ےھجمس اگ افر انوگاری وسحمس رکے اگ وت دخافدن دقفس یھب اس ےس ےنلم وک ربا ےھجمس 

ھا  یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک اے اؾ اوملنینم رضحت 

 

عی

رشحی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اوبرہریہ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی دحثی ایبؿ یک ےہ ارگ ااسی وہ وت مہ امتؾ ولگ ابتہ وہاجںیئ ےگ۔ 

 ہک ایک؟ ںیم ےن رعض ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وج صخش دخافدن دقفس ےس اوہنں ےن درایتف ایک

الماقت رکان اچےہ اگ وت دخافدن دقفس یھب اس ےس الماقت رکان اچےہ اگ افر وج صخش دخافدن دقفس ےس الماقت وک ربا ےھجمس اگ وت 

 ےہ۔ نکیل مہ ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش ااسی ںیہن ےہ ہک وج ومت وک ربا ہن ےھجمس۔ دخافدن دقفس یھب اس ےس الماقت وک ربا اتھجمس



 

 

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےن رفناای ہک البہبش ہی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ےہ نکیل اس اک 

 وت ہی ےہ ہک سج فتق آوھکنں یک رفینش متخ وہ اجےئ افر ااسنؿ اک بلطم ہی ںیہن ےہ ہک وج بلط مت ولگ ےتھجمس وہ ہکلب اس اک بلطم

اسسن ہنیس ںیم آاجےئ افر مسج رپ رفےٹگن ڑھکے وہ اجںیئ وت اس فتق دخافدن دقفس ےس الماقت رکان اچےہ اگ وت دخافدن دقفس یھب 

فدن دقفس یھب اس ےس الماقت ںیہن رکان اس ےس الماقت رکان اچےہ اگ افر وج صخش دخافدن دقفس ےس الماقت ہن رکان اچےہ وت دخا

 اچےہ اگ

ررنب اقمس، رطمػ، اعرم، رشحی نب اہین، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ش
عی

 انہد، اوبزدیب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دخافدن دقفس یک الماقت اچےہوج صخش 

     1838    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ٗتیبہ، ٣ِيرة، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍُ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ٤ُِِٟٔيرَةُ َٗ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َْ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  ٔ ثَىٔی ٣َاٟ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ اب٩ِٔ ا

 َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلَِْعَ ًَبِ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  الَی إَٔذا أََحبَّ  ٌَ ََ ائٔی ا٢َ اہللُ  َ٘ ٔ ٔسی ٟ

ائَهُ  َ٘ ٔ هُِت ٟ ائٔی ََکٔ َ٘ ٔ َه ٟ ائَهُ َوإَٔذا ََکٔ َ٘ ٔ  أَِحَِِبُت ٟ

احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، ہبیتق، ریغمة، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

ریما وکیئ دنبہ ھجم ےس الماقت رکان اچاتہ ےہ وت ںیم یھب اس ےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخافدن دقفس رفناات ےہ ہک سج فتق 

 الماقت رکان اچاتہ وہں افر سج فتق ریما فہ دنبہ وج ھجم ےس الماقت وک ربا اتھجمس ےہ وت ںیم یھب اس ےس الماقت وک ربا اتھجمس وہں۔

 ریہ ریض اہلل ہنعاحرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، ہبیتق، ریغمة، اوبزاند، ارعج، اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش دخافدن دقفس یک الماقت اچےہ

     1839    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س، طٌبہ، ٗتازہ، ًبازة رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣َىی،  :  راوی

ُت أَنَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًَُباَزَة  ُث  ّشا یَُحسِّ

ا٢َ ٩ِ٣َ أَ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ائَهُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ ٔ َه اہللُ ٟ اَئ اہللٔ ََکٔ َ٘ ٔ َه ٟ ائَهُ َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ اَئ اہللٔ أََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ  َحبَّ ٟ

نب ینثم، دمحم، ہبعش، اتقدہ، ابعدة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج  دمحم

صخش دخافدن دقفس ےس الماقت رکان اچےہ اگ وت دخافدن دقفس یھب اس ےس الماقت رکان اچےہ اگ افر وج صخش دخافدن دقفس ےس 

 دخافدن دقفس یھب اس ےس الماقت وک ربا ےھجمس اگ الماقت وک ربا ےھجمس اگ وت

 دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، اتقدہ، ابعدة ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےہوج صخش دخافدن دقفس یک الماقت اچ

     1840    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابواَلطٌث، ٣ٌت٤ز، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ، ًبازة :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ُث  ُت أَبٔی یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٔث  ٌَ ا٣ٔٔت أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِط ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ  َٕ ٔ اٟ



 

 

 َ اَئ اہللٔ أ َ٘ ٔ ٥َ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ائَهُ َٗ َ٘ ٔ َه اہللُ ٟ اَئ اہللٔ ََکٔ َ٘ ٔ َه ٟ ائَُه َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ  َحبَّ اہللُ ٟ

 اوباالثعش، رمتعم، انس نب ناکل، ابعدة اس دحثی اک رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

 اوباالثعش، رمتعم، اسن نب ناکل، ابعدة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش دخافدن دقفس یک الماقت اچےہ

     1841    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزوب٩ ًلی، ًبساَلًلی، سٌیس، ح٤یسب٩ ٣شٌسة، خاٟسب٩ حارث، سٌیس، ٗتازہ، زرارة، سٌس ب٩ ہظا٦،  :  راوی

 ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًاً

ٌٔیْس ح و أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َِٟحارٔٔث أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ ا َسَة  ٌَ ِش

ٔس بِ  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزَراَرَة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ َٗ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ٩ٔ هَٔظا٦ٕ 

٤ًَِْزو فٔی حَ  ائَُه َزاَز  َ٘ ٔ َه اہللُ ٟ اَئ اہللٔ ََکٔ َ٘ ٔ َه ٟ ائَهُ َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ اَئ اہللٔ أََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ ٘ٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ََکَ أََحبَّ ٟ َٓ اهَٔیُة ٔسیَٔهٔ 

َ بَٔزِح٤َٔة اہللٔ
رُشِّ ا٢َ َذاَک ٨ًَِٔس ٣َِوتٔهٔ إَٔذاَ  َٗ ٤َِِٟوَت  ُه ا ٨َا ٧ََِکَ ٤َِِٟؤت ک٠ُُّ اهَٔیُة ا أئ اہللٔ ََکَ َ٘ ٔ اَئ اہللٔ َوأََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ تٔهٔ أََحبَّ ٟ رٔفَ ِِ  َو٣َ

اَئ اہللٔ  َ٘ ٔ َه ٟ َذأب اہللٔ ََکٔ ٌَ َٔ َ
ائَهُ َوإَٔذا َرُشِّ َ٘ ٔ ائَهُ ٟ َ٘ ٔ َه اہللُ ٟ   َوََکٔ

ھا  ےس 

 

عی

رمعفنب یلع، دبعاالیلع، دیعس، دیمحنب دعسمة، اخدلنب احرث، دیعس، اتقدہ، زرارة، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ےہ وت دخافدن رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش دخافدن اعتیل ےس الماقت رکان اچاتہ

دقفس یھب اس ےس الماقت رکان اچاتہ ےہ افر وج صخش دخافدن اعتیل ےس الماقت وک ربا اتھجمس ےہ وت دخافدن دقفس یھب اس ےس الماقت 

وک ربا اتھجمس ےہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخافدن دقفس ےس الماقت ےک ایک  ینع ںیہ؟ ومت ےس 

ت افر ومت ےس الماقت وت امہرے ںیم ےس رہ اکی آدیم ربا اتھجمس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس اک الماق



 

 

قلعت وت رمےن ےک فتق ےہ سج فتق یسک صخش وک رمےن ےک فتق رتمح افر رفغمت دخافدنی یک وخش ربخی دی اجیت ےہ وت فہ 

 افر سج فتق اس وک دخافدن دقفس ےک ذعاب یک ربخ دی اجیت ےہ وت فہ اہلل اعتیل ےس صخش دخافدن دقفس ےس الماقت رکان اچاتہ ےہ

 ےنلم وک ربا ایخؽ رکات ےہ افر اہلل یھب اس ےس ےنلم وک ربا اتھجمس ےہ۔

اہلل  رمعفنب یلع، دبعاالیلع، دیعس، دیمحنب دعسمة، اخدلنب احرث، دیعس، اتقدہ، زرارة، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض :  رافی

ھا  

 

عی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم وک وبہس دےنی ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم وک وبہس دےنی ےس قلعتم

     1842    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٤ًزو، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ًَ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ا٢َ أَِخبَرَنٔی یُو٧ُُص  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ٤ًَِزٕو  ب١ََّ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗ ًَائَٔظَة أَ٪َّ أَبَا بََِکٕ   ٩ِ

ًَِیىَِی ا٨َّٟ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوهَُو ٣َیِّْت بَيَِن  َّی اہللُ   ٔيیِّ َػل

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ےن رضحت روسؽ 

 

عی

ادمحنب رمعف، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

  فآہل فملس یک فافت وہ یکچ یھت۔رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابمرک آوھکنں ےک درایمؿ وبہس دای افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع

ھا  :  رافی

 

عی

 ادمحنب رمعف، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم وک وبہس دےنی ےس قلعتم

     1843    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ و ٣ح٤س ب٩ ا٤َٟىی، یحٌی، سٔیا٪، ٣وسٰی ب٩ ابی ًائظہ، ًِیس اہلل ب٩ ًبساہلل، اب٩ ًباض و  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا

ُس ب٩ُِ ا وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َي ًَائَٔظَة  ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  اََل َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ

َّی اہللُ  ب١ََّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ًَائَٔظَة أَ٪َّ أَبَا بََِکٕ   ٩ًَِ ًَبَّإض َو ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبٔس اہللٔ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوهَُو ٣َ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ   یِّْت  

 

 

عی

ھا  وقعیب نب اربامیہ ف دمحم نب اینثمل، ییحی، ایفسؿ، ومٰیس نب ایب اعہشئ، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس ف اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

دبعاہلل، انب ابعس ف اعہشئ دصہقی ریض اہلل وقعیب نب اربامیہ ف دمحم نب اینثمل، ییحی، ایفسؿ، ومٰیس نب ایب اعہشئ، دیبع اہلل نب  :  رافی

ھا  

 

عی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم وک وبہس دےنی ےس قلعتم

     1844    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس، ًبساہلل، ٤ٌ٣زو یو٧ص، زہزی، ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ اٟزُّهِزٔیُّ َوأَِخبََرنٔی أَبُو َس  َٗ ٤َْز َویُو٧ُُص  ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة أَِخبََرِتهُ أَ٪َّ أَبَا بََِکٕ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ٤َ٠ََة أَ٪َّ 



 

 

َّی َزَخ١َ  ٥ِ٠َ یُک٥ِِّ٠َ ا٨َّٟاَض َحً َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ََٓسَخ١َ ا َّی ٧َز٢ََ  ٨ُٔح َحً ٕض ٩ِ٣ٔ ٣َِش٨َٜٔهٔ بٔاٟشُّ ًَلَی ََفَ َب١َ  ِٗ ًَائَٔظَة َوَرُسو٢ُ اہللٔ أَ ًَلَی 

بَّ  َٛ ٩ًَِ َوِجهٔهٔ ث٥َُّ أَ  َٕ ََٜظ َٓ  ٕ ٕ حٔبََرة ی بٔبُرِز ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُشطا َّی اہللُ  ٍُ  َػل َبٔی أ٧ََِت َواہللٔ ََل َیِح٤َ ا٢َ بٔأ َٗ َبکَی ث٥َُّ  َٓ ب٠ََّهُ  َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ

َها ِس ٣ٔتَّ َ٘ َٓ  ََ ٠َِی ًَ َتَب اہللُ  َٛ ًَّٟٔی  ٤َِِٟوَتُة ا ا ا ََ ٣َِوَتَتئِن أَبَّسا أ٣ََّ ٠َِی ًَ  اہللُ 

ھا  ےس

 

عی

رفاتی ےہ ہک اوبرکب اکی وھگڑے رپ اےنپ اکمؿ ںیم  وسدی، دبع اہلل، رمعمف ویسن، زرہی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رشتفی الےئ وج اکمؿ )اقمؾ( خس ںیم فاعق اھت۔ اہیں کت ہک فہ وھگڑے ےس ےچین ارت ےئگ افر دجسم ںیم رشتفی ےل ےئگ افر اوہنں 

ھا  ےک رجحہ ابمرک ںیم رشتفی ےل ےئگ ا

 

عی

فر اس فتق روسؽ رکمی ےن یسک صخش ےس وگتفگ ںیہن رفنایئ افر اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی النئ فایل سج ںیم ہک الؽ رگن ای اکےل رگن یک داھرایں ںیھت اس اچدر ےس ڈاھکن دای ایگ اھت )افر 

افر فہ آپ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہ یکچ یھت( اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ اونر وھکال

ے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک انجزہ رپ ک ک ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وبہس دای افر رفےن گل ےئگ افر رفناای ہک ھجم رپ ریم

 فادل دفا وہ اجںیئ دخا یک مسق دخافدن دقفس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دفرسی رمہبت فافت ہن دے اگ۔

ھا  وسدی،  :  رافی

 

عی

 دبعاہلل، رمعمف ویسن، زرہی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم وک ڈاھےنکن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم وک ڈاھےنکن ےس قلعتم

     1845    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، اب٩ ٨٣ٜسر، جابزب٩ ًبساہلل انؼاری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُت َجابّٔزا  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َٜٔسرٔ َي ٨ِ٤ُِٟ ُت اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  و٢ُ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ُ٘ َبٔی یَِو٦َ أُحُٕس  َي ٔجیَئ بٔأ

 ِ٠ ٌَ َح َٓ ِوٕب  ََ ٔ َِّی ب ِس ُسط َٗ ٥َ َو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ بَيَِن یََسِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُؤؿ َٓ ١َ بٔهٔ  َِّ ِس ٣ُ َٗ ٨ََهانٔی َو َٓ ٨ُِه  ًَ  َٕ ٔظ ِٛ ُت أُرٔیُس أَِ٪ أَ



 

 

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز بٔهٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ِومٔی  ٤ِزٕو أَِو َٗ ًَ اُٟوا َهٔذهٔ ب٨ُِٔت  َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َهٔذهٔ  َ٘ َٓ ٍَ َػِوَت بَاَٛٔیٕة  ٍَ َس٤ٔ ٔ ا ُرٓ َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ٔ ٓ ٥َ ََفُ َس٠َّ

 ٍَ ٔ َّی ُرٓ َُٜة تُٔو٠ُّهُ بٔأَِج٨َٔحتَٔها َحً ٔ ٤َََِٟلئ َِٟت ا ٥َٔ٠ َتِبکٔی ٣َا َزا َٓ ََل َتِبکٔی أَِو  َٓ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو   أُِخُت 

، انب ر دکر، اجربنب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل وک زغفہ ادح ےک دؿ الای ایگ نب وصنمر، ایفسؿ دمحم

 ےھت وت فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم الےئ ےئگ افر اؿ ےک 

 

افر افکر ف رشمنیک ےن اؿ ےک انک اکؿ اکٹ دی 

ے وک وھکؽ دےنی اک ارادہ ایک ولوگں ےن ھجم وک عنم ایک اس ایخؽ ےس ہک ہی اٹیب ےہ افر اےنپ افرپ اکی ڑپکا ڈاکھ وہا اھت۔ ںیم ےن اس ڑپک

ےیل  فادل وک اس احتل ںیم دھکی رک زار ف اطقر افر ےب رقار وہ اجےئ اگ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای افر فہ ااھٹ

 آفاز ینس یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفناای ہی وکؿ اخوتؿ ےہ؟ ولوگں ےئگ )ینعی انجزہ( وت اکی اخوتؿ ےک رفےن یک

ےن رعض ایک ہی اخوتؿ رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک ڑلیک ای اؿ یک نہب ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت رفان دنب رک دف 

 ں کت ہک اؿ اک انجزہ ااھٹ ایل ایگ۔ویکہکن رفط ے اےنپ رپفں ےس اس رپ اسہی ےیک وہےئ ںیہ اہی

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب ر دکر، اجربنب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمےن فاےل رپ رفےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمےن فاےل رپ رفےن ےس قلعتم

     1846    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابواحوؾ، ًلاء ب٩ سائب، ًَک٣ة، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ یِّ  ٔ ِت أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ا حُرٔضَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ائٔٔب  اٟشَّ

٠ًََِیهٔ َوَس  َّی اہللُ  أََخَذَها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػِٔيَرْة  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ب٨ِْٔت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ث٥َُّ َوَؿ ٔلَی َػِسرٔه َها إ َّ٤ ـَ َٓ  ٥َ َّ٠

٠ًََِیَها  ََٟها َرُسو٢ُ یََسُه  ا٢َ  َ٘ َٓ َِٜت أ٦ُُّ أَی٩َ٤َِ  َب َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِت َوهَٔی بَيَِن یََسِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ـَ َ٘ ٠َِیهٔ  َٓ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل



 

 

٥َ ٨ًَِٔس  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٜٔيَن َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َ یَا أ٦َُّ أَی٩َ٤َِ أََتِب ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت ٣َا لٔی ََل أَبِکٔی َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َ٘ َٓ ٔک 

٨ََّٜٔها َرِح٤َْة ث٥َُّ  َِٟشُت أَبِکٔی َوَل ِّی  ٔن ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ َیِبکٔی  ٠َِیهٔ  َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

 ٥َ زَّ َوَج١َّ  َوَس٠َّ ًَ ُشُه ٩ِ٣ٔ بَئِن َج٨َِِِیهٔ َوهَُو َیِح٤َُس اہللَ  ِٔ َُ َن َ ًَلَی ک١ُِّ َحا٢ٕ ت٨ُِز  ٕ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ بَٔديِر  ا

، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

انہد نب رسی، اوباوحص، اطعء نب اسبئ، مرکمة

افت اک فتق آایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ااھٹ رک اےنپ ہنیس ابمرک ےس اگل ایل رھپ اےنپ دفونں یک اکی وھچیٹ ڑلیک یک ف

 اس ڑلیک یک فافت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وہیئگ اس رپ رضحت اؾ اک ن رفےن گل ںیئگ 

 

اہھت اس رپ رھک دی 

اراشد رفناای اے اؾ اک ن مت سک فہج ےس رف ریہ وہ بج ہک ںیم وموجد وہں۔ اوہنں  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ےن اہک ںیم سک فہج ےس ہن رؤں؟ بج ہک اہلل اعتیل ےک روسؽ رفےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ںیم ںیہن رفات 

 دنبہ رپ دخفدن دقفس اک رمح ےہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نکیل ہی رتمح دخافدنی ےہ ینعی آہتسہ ےس رفان افر رصػ آوسن انلکن

 ےن رفناای رہ اکی احتل ںیم املسمؿ یک رتہبی ےہ افر املسمؿ یک رفح ویلسپں ےس یتلکن ےہ نکیل فہ دخا اعتیل اک رکش اجب الات ےہ۔

، دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 

 انہد نب رسی، اوباوحص، اطعء نب اسبئ، مرکمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمےن فاےل رپ رفےن ےس قلعتم

     1847    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 رضی اہلل ٨ًہاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، ا٧ص  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َِٜت  اك٤ََٔة بَ َٓ  أَ٪َّ 

َِٟت َیا أَبََتاُه ٣ٔ  ا َ٘ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ٣َاَت  ًَ َّی اہللُ  َزِؤض َػل ِٟرٔفِ اِه یَا أَبََتاُه َج٨َُّة ا ٌَ ٔلَی ٔجبِرٔی١َ ٨َِ٧ ٩ِ َربِّهٔ ٣َا أَِز٧َاُه َیا أَبََتاُه إ

 ٣َأَِواهُ 



 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، باتب، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت رپ رفےن گل ںیئگ افر رعض رکےن ںیگل ہک اے ریمے فملس یک فافت وہیئگ وت رضحت اف ہم

فادل مت اےنپ رپفرداگر ےک زندکی آےئگ اے ریمے فادل نادج! ںیم اہمتری فافت یک ربخ رضحت ربجالیئ کت اچنہپیت وہں اے 

 ریمے فادل! اہمترا اقمؾ تنج ےہ۔

 ؼ، رمعم، باتب، اسن ریض اہلل ہنعاقحس نب اربامیہ، دبعارلزا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمےن فاےل رپ رفےن ےس قلعتم

     1848    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یزیس، بہزب٩ اسس، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز رضی اہلل ٨ًہ٤ًزوب٩  :  راوی

َٜسٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُ ب٩ُِ أََسٕس  ث٨ََا بَِهز ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ یَزٔیَس  ُٗت١َٔ یَِو٦َ أَِخبََر٧َا  ٕ أَ٪َّ أَبَاُه  ٩ًَِ َجابٔز رٔ 

ٔظ  ِٛ ٠ُِت أَ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ٠َ أُحُٕس  ٌَ ٥َ ََل ی٨ََِهانٔی َوَج ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َوِجهٔهٔ َوأَبِکٔی َوا٨َّٟاُض ی٨ََِهِونٔی َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًٔی ُٕ  َّ٤ًَ ِت 

َُٜة تُٔو٠ُّهُ  ٔ ٤َََِٟلئ َِٟت ا ٜٔیهٔ ٣َا َزا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتِب َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٜٔیهٔ  ُت٤ُوهُ َتِب ٌِ َٓ َّی َر  بٔأَِج٨َٔحتَٔها َحً

رمعفنب سیدی، زہبنب ادس، ہبعش، دمحم نب ر دکر، اجرب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک زغفہ ادح ےک دؿ ریمے فادل دیہش وہ ےئگ وت ںیم اؿ 

ےن ااسی ںیہن ایک۔ رھپ ریمی یچچ یھب ےک رہچے ےس اچدر اٹہات افر رفات اھت۔ احصہب ےھجم رفےتک ےھت نکیل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رفےن ںیگل وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای )اےنپ وشرہ رپ( تم رف ویکہکن مت ےن اےس ااھٹای ںیہن ہکلب اس رپ وت

 المہکئ اےنپ رپفں ےس اسہی ےئک وہےئ ےھت۔

  ریض اہلل ہنعرمعفنب سیدی، زہبنب ادس، ہبعش، دمحم نب ر دکر، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 سک مسق اک رفان ونممع ےہ؟

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک مسق اک رفان ونممع ےہ؟

     1849    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًتبہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ جابز ب٩ ًتیَ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  َٕ ٔ ًَلَی ٣َاٟ أُِت  ا٢َ رَقَ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ََ ب٩َِ أَِخبََر٧َا ًُتَِبُة ب٩ُِ  ًَتٔی َٕ أَ٪َّ  ًَتٔی ٔ ب٩ِٔ  ٩ٔ َجابٔز

َِٟحارٔ َٕ أَِخبََرُه أَ٪َّ ا٨َّٟ ا ًَتٔی هٔ أَِخبََرُه أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  ِبٔس اہللٔ أَبُو أ٣ُِّ ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٥َ َجاَئ ٔث َوهَُو َجسُّ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل

 َ٠ َٓ ََٓؼاَح بٔهٔ  ٠َِیهٔ  ًَ ِس ٠َُُٔب  َٗ ََٓوَجَسُه  ِبَس اہللٔ ب٩َِ ثَابٕٔت  ًَ وزُ  ٌُ ا٢َ َي َٗ ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اِستَرَِج َٓ ٥ِ یُحِٔبهُ 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َ٘ َٓ ُِّٜتُه٩َّ  َٕ ُيَش ًَتٔی ١َ اب٩ُِ  ٌَ َح َٓ َٜيَِن  َٓٔؼِح٩َ ا٨َِّٟشاُئ َوبَ  ٍٔ ََ أَبَا اٟزَّبٔی ٠َِی ًَ ِس ٨َِِٔ٠ُُا  ٠َِیهٔ  َٗ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ًِ ٥َ َز َِٟت اب٨َِتُ َوَس٠َّ ا َٗ ٤َِِٟوُت  ا٢َ ا َٗ ُِٟوُجوُب َیا َرُسو٢َ اہللٔ  اُٟوا َو٣َا ا َٗ ٜٔيَنَّ بَاَٛٔیْة  ََل َتِب َٓ إَٔذا َوَجَب  َٓ ٨ُِت َْلَِرُجو أَِ٪ ُه٩َّ  ُٛ ُه إِٔ٪ 

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِیَت ٔجَهاَزَک  ـَ َٗ ٨َِت  ُٛ ِس  َٗ ًَلَی َتُٜوَ٪ َطهٔیّسا  ٠ًََِیهٔ  ٍَ أَِجَزُه  َٗ ِس أَِو َٗ زَّ َوَج١َّ  ًَ إٔ٪َّ اہلَل  َٓ  ٥َ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ زَّ َوَج١َّ  ًَ ِت١ُ فٔی َسِٔی١ٔ اہللٔ  َ٘ ِٟ اُٟوا ا َٗ َهاَزَة  وَ٪ اٟظَّ سُّ ٌُ ََ ِسرٔ ٧ٔیَّتٔهٔ َو٣َا  َهاَزةُ َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟظَّ ًَ ی اہللُ 

 َ٘ ِٟ ٍْ ٔسَوی ا ٔ َط َسِب َِٟهَس٦ ُٙ َطهٔیْس َوَػاحُٔب ا زٔی َِ ِٟ ٤َِِٟبُلوُ٪ َطهٔیْس َوا وُ٪ َطهٔیْس َوا ٌُ ٤َِِٟل زَّ َوَج١َّ ا ًَ هٔیْس ِت١ٔ فٔی َسِٔی١ٔ اہللٔ 

ٍٕ َطهٔیَسةْ  ٤َِٟزِأَةُ َت٤ُوُت بُٔح٤ِ ٚٔ َطهٔیْس َوا َِْٟحَ َِٟح٨ِٔب َطهٔیْس َوَػاحُٔب ا  َوَػاحُٔب َذأت ا

ہلل نب ہبتع، ناکل، دبعاہلل نب دبعاہلل نب اجرب نب کیتع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہبتع نب دبعا

ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت رضحت دبعاہلل نب باتب یک زماج رپیس وک رشتفی الےئ وت اوہنں ےن داھکی ہک اؿ ےک افرپ رمض اک ہبلغ 

َّ  ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

اِئ
َ
َّ  ِہللِ ف

 

اؿ وک آفاز ےس اکپرا اوہنں ےن وجاب ںیہن دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اِئ

ُو ؿ افر اراشد رفناای اہمترے افرپ مہ ولغمب وہےئگ اے اوبارلعیب )اوبارلعیب رضحت دبعاہلل نب باتب یک ا تی ےہ( 
ع ِ
ح 
ا
َ
ِ ر اََِل 

رے ارادہ رپ اغبل وہایگ مہ وت اہمتری زدنیگ یک وخاشہ رےتھک ںیہ نکیل یدقری امہرے ارادہ رپ بلطم ہی ےہ ہک یدقری اک اھکل وہا امہ



 

 

اغبل آیئگ افر اہمتری یدقری ںیم ومت ےہ۔ ہی ابت نس رک وخانیت ےن خیچ ناری افر فہ رفےن گل ںیئگ۔ ہی دھکی رک رضحت انب کیتع 

فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت اؿ وک وھچڑ دف سج فتق الزؾ وہ اجےئ وت  اؿ وک اخومش رکےن گل ےئگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

اس فتق وکیئ یھب ہن رفای رکے۔ ولوگں ےن رعض ایک الزؾ وہےن ےس ایک رماد ےہ؟ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ آپ یلص 

ی ےن رفناای ہک ھجم وک وتعق یھت ہک مت وک اہشدت اک اقمؾ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ومت اک آان ہی نس رک اؿ یک اصازباد

احلص وہاگ اس ےیل ہک مت اسناؿ اہجد یک ایتری رک ےکچ ےھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخافدن دقفس ےن 

ہک دخافدن دقفس ےک راہتس ںیم لتق  اؿ وک تین ےک اطمقب وثاب اطعء رفناای مت سک زیچ وک اہشدت ھجمس رےہ وہ؟ ولوگں ےن رعض ایک

ےیک اجےن وک۔ رھپ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک اہشدت است مسق یک وہیت ےہ راہ دخا ںیم لتق ےیک اجےن ےک العفہ )افر 

اجےئ وت فہ  اہشدت یک لیصفت ہی ےہ( وج صخش اطوعؿ ںیم ااقتنؽ رک اجےئ وت فہ صخش دیہش ےہ افر وج صخش ٹیپ ےک رمض ںیم رم

دیہش ےہ افر وج صخش اپین ںیم رغؼ وہ رک رم اجےئ وت فہ دیہش ےہ افر وج صخش یسک امعرت فریغہ ںیم دب رک رم اجےئ وت فہ دیہش ےہ افر 

وج وکیئ رمض ذات ابنجل ںیم رمے فہ دیہش ےہ وج صخش آگ ےس لج رک رم اجےئ وت فہ دیہش ےہ افر وج اخوتؿ ہچب یک فالدت ںیم رم 

 ہ دیہش ےہ ای ہچب یک فالدت ےک دعب رم اجےئ وت فہ دیہش ےہ۔اجےئ ف

 ہبتع نب دبعاہلل نب ہبتع، ناکل، دبعاہلل نب دبعاہلل نب اجرب نب کیتع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیانجزئ ےک قلعتم  :   ابب

 سک مسق اک رفان ونممع ےہ؟

     1850    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبساَلًلی، ًبساہلل ب٩ وہب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ٩ًَِ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٌٔیٕس  ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َس اؤیَُة ب٩ُِ َػأٟٕح َوَحسَّ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوهِٕب  ًَ ث٨ََا  َحسَّ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  رَفٔ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب َو ٌِ ا أَتَی ٧َِعُی َزیِسٔ ب٩ِٔ َحارٔثََة َوَج َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  َّی  َرَواَحَة َج٠ََص  ًَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ إٔ٪َّ نَٔش  َ٘ َٓ َحائَُه َرُج١ْ  َٓ َِٟبأب  ٔ ا ُِٟحزُِ٪ َوأ٧ََا أ٧َُِوزُ ٩ِ٣ٔ ٔػئِز ُٖ ٓٔیهٔ ا َز ٌِ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُي ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللُ  َ٘ َٓ ٜٔيَن  رَفٕ یَِب ٌِ اَئ َج



 

 

َٓا ا٧َِهُه٩َّ  َٓ  ِٙ ٔ ٥َ ا٧َِل٠ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٧َِهُه٩َّ اہللٔ َػل َٓ  ِٙ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َ٘ َٓ أَبَيَِن أَِ٪ َی٨َِتهٔيَن  َٓ ِس ٧ََهِیُتُه٩َّ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َٙ ث٥َُّ َجاَئ  ٧َِل٠َ

َِٓواهٔه٩َّٔ ا اِحُث فٔی أَ َٓ  ِٙ ٔ َٓا٧َِل٠ ا٢َ  َٗ أَبَيَِن أَِ٪ ی٨ََِتهٔيَن  َٓ ِس ٧ََهِیُتُه٩َّ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َٙ ث٥َُّ َجاَئ  ا٧َِل٠َ َٓ ٔ ًَائ َِٟت  ا َ٘ َٓ َُّراَب  ٠ُِت ٟت ُ٘ َٓ َظُة 

 َ ٥َ َو٣َا أ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٛ ََ َواہللٔ ٣َا َتَز َّ سٔ إ٧ٔ ٌَ َٕ اِْلََِ ِ ٥ََُ اہللُ أ٧َ ا١ًٕٔ أَِر َٔ  ٧َِت َٔ

ھا  ےس ر

 

عی

فاتی ےہ ہک سج ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی نب اصحل، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

فتق رضحت زدی نب احرہث افر رضحت رفعج نب ایب اطبل افر رضحت دبعاہلل نب رفہح ےک لتق ےیک اجےن یک االطع آیئ )فاحض رےہ 

ہک فہ رضحات زغفہ ومہت ںیم دیہش ےئک ےئگ ےھت( وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

جن ف مغ وسحمس وہات اھت ںیم ہی رظنم درفازہ ےک وسراخ ےس دھکی ریہ یھت اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا افر رعض رکےن اگل فملس وک ر

 ہک رضحت رفعج ریض اہلل ہنع یک وخانیت رف ریہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مت اجؤ افر اؿ وک عنم رک دف نان ہچ

فاسپ آےئ افر رعض ایک ںیم ےن اؿ وک عنم وت رک دای ےہ نکیل فہ وخانیت ںیہن ناؿ ریہ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فہ ےلچ ےئگ افر رھپ 

ھا  ےن رفناای ہک ںیم ےن اہک ہک اہلل اعتیل اؿ یک

 

عی

 فملس ےن رفناای مت اجؤ افر اؿ ےک ہنم ںیم یٹم ڈاؽ دف۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رتمح دخافدنی ےس دفر رںیہ( دخا یک مسق مت ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )اتبےئ ریغب( ںیہن انک ںیم یٹم اگل دے )فہ 

 وھچڑا افر مت رکےن فاےل ںیہن وہ )ینعی اںیہن اخومش رکفا ںیہن ےکس(۔

ھا ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی نب اصحل، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض :  رافی

 

عی

  اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک مسق اک رفان ونممع ےہ؟

     1851    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، ٤ًز رضی اہلل ٨ًہًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ  ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٠ًََِیهٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ًََُز 



 

 

ذَّ  ٌَ ٤َِٟیُِّت ُي ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  ُب بٔبُکَأئ أَه٠ِٔهٔ 

 اراشد دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع، رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 رفناای تیم وک اس ےک الہ اخہن ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ۔

 ، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع، رمع ریض اہلل ہنعدیبعاہلل نب دیعس، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک مسق اک رفان ونممع ےہ؟

     1852    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ ػِیح، ٣ح٤س ب٩ سيری٩ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ُػَِیِ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ َس ب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕح 

َٟهُ َرُسو٢ُ اہللٔ ٔسيرٔی  ا َٗ ا٢َ ٤ًَِٔزاُ٪  َ٘ َٓ َِٟهیِّ  ُب بٔبُکَأئ ا ذَّ ٌَ ٤َِٟیُِّت يُ و٢ُ ذَُٔکَ ٨ًَِٔس ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن ا ُ٘ ٠ًََِیهٔ ٩َ َي َّی اہللُ   َػل

 ٥َ  َوَس٠َّ

ومحمدنب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، دبعاہلل نب حیبص، دمحم نب ریسنی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک رضحت رمعاؿ نب نیصح ےک اسےنم 

ایبؿ ایک ایگ ہک تیم وک اس الہ اخہن ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ۔ )دمحم نب ریسنی( ےنہک ےگل )ایک( ہی اراشد روسؽ اہلل 

 فملس ےن رفناای؟یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ومحمدنب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، دبعاہلل نب حیبص، دمحم نب ریسنی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک مسق اک رفان ونممع ےہ؟

     1853    حسیث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ سیٕ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ ط٬اب، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٕ ُ٪ ب٩ُِ َسِی ا٢َ َسا٥ْٟٔ  أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  َػأٟٕح 

 ِٟ ُب ا ذَّ ٌَ ٥َ يُ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ُت  ٌِ ٠ًََِیهٔ َس٤ٔ  ٤َیُِّت بٔبُکَأئ أَه٠ِٔهٔ 

ھ

 

ش

ا ب، اسمل، دبعاہلل نب رمع، رضحت رمع ریض اہلل ہنع اس اک رتہمج دحثی اسقب امیلسؿ نب فیس، وقعیب نب اربامیہ، اصحل، انب 

 ںیم سگر اکچ۔

ھا ب، اسمل، دبعاہلل نب رمع، رضحت رمعریض اہلل ہنع :  رافی

 

ش

 امیلسؿ نب فیس، وقعیب نب اربامیہ، اصحل، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدہ رپ ونہح رکان

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدہ رپ ونہح رکان

     1854    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتازہ، ٣ْطٖ، حٜی٥ ب٩ ٗیص، ٗیص ب٩ ًاػ٥ رضی اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، :  راوی

 ٕٖ ٩ًَِ ٣َُْطِّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ِیٕص أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َح



 

 

ًَلَیَّ  ا٢َ ََل َت٨ُوحُوا  َٗ ًَأػ٥ٕ  ِیَص ب٩َِ  ٠ًََِیهٔ ٣ُِدَتََرْ  َٗ ٥ِ ی٨َُِح  َٟ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اتقدہ، رطمػ، میکح نب سیق، سیق نب اعا  ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ہک مت 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ونہح ںیہن وہا۔ولگ ھجم رپ ونہح ہن رکان ویکہکن رضحت روسؽ رکمی 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اتقدہ، رطمػ، میکح نب سیق، سیق نب اعا  ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رپ ونہح رکانرمدہ 

     1855    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ  ُٙ ٥َ أََخَذ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٔ َِٟحاه٠ٔ ِس٨ََ٧ا فٔی ا ٌَ ٩َ٠ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ نَٔشاّئ أَِس ُ٘ َٓ ُه٩َّ أَِ٪ ََل َی٨ُِح٩َ  ٌَ ا٢َ َرُسو٢ُ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ حٔيَن بَاَي َ٘ َٓ ٌُٔسه٩َُّ  ٨َُِٓش ٔة أَ یَّ

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ اہللٔ َػل اَز فٔی اِْلِٔسََل٦ ٌَ  ََل إِٔس

ااحسؼ ، دبعارلزاؼ، رمعم، باتب، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج فتق 

ہلل یلص وخانیت ےس تعیب یل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخانیت ےس ونہح ہن رکےن اک دہع رکاای اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ ا

اہلل ہیلع فملس! ضعب وخانیت ےن دفر اجتیلہ ںیم امہری ادماد )ونہح رکےن ںیم( یک ےہ ایک مہ یھب اؿ یک ادماد رکںی؟ روسؽ رکمی یلص 

 ںیہن اناہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای االسؾ ںیم ہی زیچ ںیہن ےہ )ینعی ونہح رکان افر رمےن فاےل رپ زار ف اطقر آفاز ےس رفان نامت رک

 ےہ(۔

 اقحس، دبعارلزاؼ، رمعم، باتب، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدہ رپ ونہح رکان

     1856    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، طٌبہ، ٗتازہ، سٌیس ب٩ ٣شیب، ًبساہلل اب٩ ٤ًز، ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٔس بِ  ٩ًَِ َس َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَِخبََر٧َا  ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ  ٩ٔ ا

ٔ بٔا٨َِّٟیاحَ  بِرٔه َٗ ُب فٔی  ذَّ ٌَ ٤َِٟیُِّت يُ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٠َِیهٔ ٤ًََُز  ًَ  ٔة 

یلص اہلل ہیلع رمعفنب یلع، ییحی، ہبعش، اتقدہ، دیعس نب بیسم، دبعاہلل انب رمع، رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی 

فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک ربق ںیم رمدہ وک ذعاب وہات ےہ سج فتق ہک ولگ اس رپ نامت رکےت 

 ںیہ ۔

 رمعفنب یلع، ییحی، ہبعش، اتقدہ، دیعس نب بیسم، دبعاہلل انب رمع، رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدہ رپ ونہح رکان

     1857    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہ ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، سٌیس ب٩ س٠امی٪، ہظی٥، ٨٣ؼور، اب٩ زاذا٪، حش٩، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی :  راوی

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ٧َ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا هَُظِی٥ْ  َٗ  ٪َ ٌٔیُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ا ٨ِ٣َُؼوْر هَُو اب٩ُِ َزاَذاَ٪ 



 

 

 ٔ ُب ب٨َٔٔیاَحةٔ أَه٠ِ ذَّ ٌَ ٤َِٟیُِّت ُي ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  َِٟحَش٩ٔ  اَساَ٪ ا َُٟه َرُج١ْ أََرأَیَِت َرُجَّل ٣َاَت بُِٔخَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ هٔ 

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػَس َٗ ُب ب٨َٔٔیاَحةٔ أَه٠ِٔهٔ  ذَّ ٌَ ٠ًََِیهٔ َهاه٨َُا أَکَاَ٪ ُي َذبَِت أ٧ََِت َو٧َاَح أَه٠ُُِه  َٛ   َوَس٥ََّ٠ َو

ؿ، میشہ، وصنمر، انب زاذاؿ، نسح، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اربامیہ نب وقعیب، دیعس نب امیلس

رفناای ہک رمفہ وک اس ےک رھگ فاولں ےک نامت رکےن یک فہج ےس ذعاب وہات ےہ ہی نس رک اکی صخش ےن اہک ہک ارگ وکیئ صخش )کلم( 

 وت ایک بج یھب اس وک ذعاب وہاگ؟ )اس ےک نامت رکےن یک فہج رخااسؿ ںیم ااقتنؽ رکے افر اس ےک رھگ فاےل اہیں رپ نامت رکںی

ےس؟ اظبرہ ہی ابت ھجمس ںیم ںیہن آیت( رضحت رمعاؿ ےن رفناای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس رفناای ےہ افر مت 

 وھجےٹ آدیم وہ۔

 زاذاؿ، نسح، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنعاربامیہ نب وقعیب، دیعس نب امیلسؿ، میشہ، وصنمر، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدہ رپ ونہح رکان

     1858    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 آز٦، ًبسة، ہظا٦، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩  :  راوی

َّی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ هَٔظا٦ٕ  ِبَسَة  ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ آَز٦َ  ٤َِٟیَِّت  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا اہللُ 

٠َِیهٔ  ًَ ُب بٔبُکَأئ أَه٠ِٔهٔ  ذَّ ٌَ ُی ا٢َ َٟ َ٘ َٓ  ٕ بِر َٗ ًَلَی   ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ََّا ٣َزَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت َوه١َٔ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ائَٔظَة  ٌَ ٔ ٟ ََ ٔ إٔ٪َّ  َُٓذَٔکَ َذٟ

ی أَِت َوََل َتزُٔر َوازَٔرْة ؤِزَر أَُِخَ ٠ًََِیهٔ ث٥َُّ رَقَ ُب َوإٔ٪َّ أَه٠َُِه یَِبُٜوَ٪  ذَّ ٌَ ُی َٟ  ٔ بِر َ٘ ِٟ  َػاحَٔب ا

نب آدؾ، دبعة، اشہؾ، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دمحم 

ھا  ےس لقن یک یئگ وت اوہنں ےن 

 

عی

رمفہ رپ اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب وہات ےہ ہی ابت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 وھبؽ ےئگ۔ درتقیقح الص ابت اس رطح ےہ ہک اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناای ہک دبعاہلل نب رمع



 

 

اکی ربق ےس سگرے افر اراشد رفناای ہک اس ربق فاےل صخش رپ ذعاب وہ راہ ےہ افر اس ےک رھگ فاےل اس رپ رف رےہ ںیہ رھپ آپ یلص 

 ینعی وکیئ صخش یسک دفرسے اک وبھج ںیہن ااھٹےئ اگ۔ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی رکہمی التفت رفنایئ۔

 دمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدہ رپ ونہح رکان

     1859    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ ب٩ ا٧ص، ًبساہلل ب٩ ابوبَک، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بََِکٕ  ًَ  ٩ًَِ َٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ًَائَٔظَة َوذَُٔکَ أَِخبََر٧َا  ِت  ٌَ ََّها َس٤ٔ ََّها أَِخبََرِتُه أ٧َ ٤َِزَة أ٧َ ًَ

 ِِ ًَائَٔظُة َي َِٟت  ا َٗ ٠َِیهٔ  ًَ َِٟهیِّ  ُب بٔبُکَأئ ا ذَّ ٌَ َٟیُ ٤َِٟیَِّت  و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي َها أَ٪َّ  َٟ ٥َِٟ َُّه  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٣ََا إ٧ٔ رٔفُ اہللُ ْٔلَبٔی 

َ َیِٜ  ًَلَی یَُهوزٔیَّٕة یُِبک ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤ََّا ٣َزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٩ِٜٔ ٧َٔسَی أَِو أَِخَلأَ إ٧ٔ ٠َِیَها ٔذِب َوَل ًَ ََٟیِبُٜوَ٪  َُّه٥ِ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٠َِیَها  ًَ ی 

ُب  ذَّ ٌَ َُٟت ََّها   َوإ٧ٔ

ھا  ےک اسےنم اکی رمہبت اس ابت اک ذترکہ  ہبیتق، ناکل نب اسن، دبعاہلل نب اوبرکب، فہ اےنپ فادل ےس،

 

عی

رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

وہا ہک دبعاہلل نب رمع رفناےت ےھت ہک رمدہ وک زدنہ ولوگں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب وہات ےہ اوہنں ےن رفناای ہک دخافدن دقفس 

ٹ ںیہن وھبال نکیل اؿ وک اشدی وھبؽ وہیئگ الص اوبدبعارلنمح رپ رمح رفناےئ )ہی ا تی ےہ دبعارلنمح نب رمع یک( اوہنں ےن وھج

ابت ہی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وہیدی اخوتؿ ےک اپس ےس سگرے ہک سج ےک نیقلعتم اس 

 افر اس وک ذعاب اخوتؿ رپ رف رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہی ولگ اس اخوتؿ )یک ومت رپ( رف رےہ ںیہ

 وہ راہ ےہ۔



 

 

ھا   :  رافی

 

عی

 ہبیتق، ناکل نب اسن، دبعاہلل نب اوبرکب، فہ اےنپ فادل ےس، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رکانرمدہ رپ ونہح 

     1860    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساٟحبار ب٩ اٌَٟلء ب٩ ًبساٟحبار، سٔیا٪، ٤ًزوب٩ زی٨ار، اب٩ ابو٠٣یٜة، ًبساہلل اب٩ ًباض، ًائظہ ػسي٘ہ  :  راوی

 رضی اہلل ٬٨ًا

َِٟحبَّ  ًَِبٔس ا ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ِبُس ا ًَ ُت اب٩َِ أَبٔی ٠َ٣ُِیََٜة أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر  ٨ََٟا  هُ  ؼَّ َٗ ا٢َ  َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ارٔ 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہللَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ََّا  ًَائَٔظُة إ٧ٔ َِٟت  ا َٗ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟکَأَفَ  َي َّ َوَج١َّ َیزٔیُس ا ًََذابّا  ًَز

٠َِیهٔ  ًَ ٔف بُکَأئ أَه٠ِٔهٔ  ٌِ  بَٔب

ھا  ےس رفاتی 

 

عی

، دبعاہلل انب ابعس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی کة
دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر، ایفسؿ، رمعفنب دانیر، انب اوبمل

رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دخافدن دقفس اکرف وک اس ےک 

 ذعاب داتی ےہ۔

ھا   :  رافی

 

عی

، دبعاہلل انب ابعس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی کة
 دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر، ایفسؿ، رمعفنب دانیر، انب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدہ رپ ونہح رکان



 

 

     1861    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ٨٣ؼورب٠خی، ًبساٟحبارب٩ ورز، اب٩ ابو٠٣یٜة رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔیُّ  ُ٪ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر ا َِٜت أ٦ُُّ أَبَاَ٪ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ا َه٠َ َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ََٜة َي ُت اب٩َِ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٌِ َِٟوِرزٔ َس٤ٔ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ا

ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُ  َ٘ َٓ َٜيَِن ا٨َِّٟشاُئ  َب َٓ ًَبَّإض  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َواب٩ِٔ  ًَ َح٠َِشُت بَيَِن  َٓ ٍَ ا٨َّٟأض  ُت ٣َ ٩ًَِ َحرَضِ َز أَََل َت٨َِهی َهُؤََلٔئ 

 ِٟ َ ا ٔف بُک ٌِ ُب بَٔب ذَّ ٌَ ُی َٟ ٤َِٟیَِّت  و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ا٢َ اب٩ُِ بُکَأئ  َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ أئ أَه٠ِٔهٔ 

٨َّا بٔا ُٛ َّی إَٔذا  ٍَ ٤ًََُز َحً ِجُت ٣َ ََ ََخَ ٔ َف َذٟ ٌِ ََ و٢ُ  ُ٘ ِس کَاَ٪ ٤ًَُزُ َي َٗ ا٢َ ا٧ُِوزِ ٩ِ٣َ ًَبَّإض  َ٘ َٓ  ٕ ّبا َتِحَت َطَحَزة ِٛ َِِِٟیَسأئ َرأَی َر

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن هََذا ُػَهِیْب َوأَهِ  ٠ُِت یَا أ٣َٔيَر ا ُ٘ َٓ َِٟیهٔ  ٔ ُت إ ٌِ َج إَٔذا ُػَهِیْب َوأَه٠ُِهُ ََفَ َٓ ََٓذَهِبُت  ُب  ِٛ ا اٟزَّ َّ٤٠َ َٓ ُٔؼَهِیٕب   َ ًَلَیَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ُُه 

٤َِٟٔسی٨ََة أُٔػ  َٓ َزَخ٨َ٠ِا ا  َٔ ا٢َ ٤ًَُزُ یَا ُػَهِیُب ََل َتِب َ٘ َٓ و٢ُ َوا أَُخیَّاُه َوا أَُخیَّاُه  ُ٘ َح٠ََص ُػَهِیْب َیِبکٔی ٨ًَِٔسُه َي َٓ ُت یَب ٤ًَُزُ  ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن

 ًَ ٔف بُکَأئ أَه٠ِٔهٔ  ٌِ ُب بَٔب ذَّ ٌَ ُی َٟ ٤َِٟیَِّت  و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َ٘ َٓ ائَٔظَة  ٌَ ٔ ٟ ََ ٔ ُت َذٟ ََٓذََکِ ا٢َ  َٗ ٠َِیهٔ 

ٍَ یُِدٔلُئ َوإٔ٪َّ َل٥ُِٜ  ٤ِ ٩َّٜٔ اٟشَّ بَئِن َوَل َٜذَّ ٩ًَِ کَاذٔبَئِن ٣ُ َِٟحٔسیَث  ثُوَ٪ هََذا ا ٔٔی٥ُِٜ أََلَّ َتزُٔر أ٣ََا َواہللٔ ٣َا تَُحسِّ ٤ََٟا َيِظ آٔ٪  ُِِٟقِ فٔی ا

 ٜٔ ی َوَل ًَ َوازَٔرْة ؤِزَر أَُِخَ ًََذابّا بٔبُکَأئ أَه٠ِٔهٔ  ِٟکَأَفَ  ََٟیزٔیُس ا ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٠َِیهٔ ٩َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت اؾ اابؿ اک ااقتنؽ وہایگ وت 

 

ی کة
امیلسؿ نب وصنمریخلب، دبعاابجلرنب فرد، انب اوبمل

 ولوگں ےک ارماہ وموجد اھت افر رضحت دبعاہلل نب رمع افر رضحت دبعاہلل نب ابعس ےک درایمؿ ںیم اھٹیب وہا اھت وخانیت اس ںیم یھب

فتق رف ریہ ںیھت رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےن رفناای ہک رفےن ےس مت اؿ وک ںیہن رفےتک وہ۔ رضحت دبعاہلل انب ابعس 

ایس رطہقی ےس ایک رکےت ےھت ںیم اکی رمہبت رضحت رمع ےک ارماہ الکن افر اس فتق )اقمؾ( دیباء ںیم  ےن رفناای ہک رضحت رمع یھب

 ےچنہپ وت ھچک وسارفں وک ںیم ےن اکی درتخ ےک ےچین داھکی۔ ھجم ےس اہک ایگ ہک مت دوھکی ہی وسار وکؿ ولگ ںیہ نان ہچ ںیم ایگ افر ںیم ےن

رھگ فاےل وموجد ںیہ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفناای ہک مت اؿ ولوگں وک ریمے اپس داھکی ہک فاہں رپ رضحت بیہص افر اؿ ےک 

ےل رک آؤ رہباحؽ سج فتق مہ ولگ دمہنی ونمرہ ےچنہپ وت رضحت رمع وک زیمخ رک دای ایگ وت رضحت بیہص اؿ ےک اپس اج رک رفےن ےگل 

ؤ ویکہکن ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس افر اکپرےن ےگل اہےئ ریمے اھبیئ۔ رضحت رمع ےن رفناای ہک مت ہن ر

ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک رمدہ وک اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب وہات ےہ۔ رضحت دبعاہلل 

ھا  ےس لقن یک وت ا

 

عی

وہنں ےن رفناای ہک دخا یک مسق مت ہی دحثی انب ابعس ےن رفناای ہک ںیم ےن ہی ابت رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

وھجےٹ ولوگں افر الٹھجےن فاےل ولوگں ےس رفاتی ںیہن رکےت وہ )بلطم ہی ےہ ہک نج ولوگں ےن ہی دحثی ایبؿ یک ےہ فہ ےچس 

ینعی اراشد  ولگ ںیہ( نکیل دحثی ےننس ںیم یطلغ وہیئگ ےہ افر رقآؿ رکمی ںیم فہ ابت وموجد ےہ ہک سج یک فہج ےس اہمتری یلست وہ

ابری اعتیل ےہ ینعی وکیئ صخش دفرسے اک وبھج ںیہن ااھٹےئ اگ نکیل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ےہ ہک 

 دخافدن دقفس اکرف صخش وک اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب ںیم ااضہف رکے اگ۔

 ریض اہلل ہنع امیلسؿ نب وصنمریخلب، دبعاابجلرنب :  رافی

 

ی کة
 فرد، انب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم رپ رفےن یک ااجزت اک ایبؿ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم رپ رفےن یک ااجزت اک ایبؿ

     1862    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، اب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ح٠حة، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، س٤٠ہ ب٩ زرٚ، ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َح٠َِح٠َ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ هَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ًََلإئ أَِخبََر٧َا  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َة 

ا٢َ  َٗ  ٔٚ ٍَ ا٨َِّٟشا أَ٪َّ َس٤َ٠ََة ب٩َِ اِْلَِزَر اِجَت٤َ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ٣َاَت ٣َیِّْت ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ُت أَبَا هَُزیَِزَة  ٌِ ُئ َس٤ٔ

ا٦َ ٤ًَُزُ ی٨ََِهاه٩َُّ  َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ ٜٔيَن  ْة  َیِب ٌَ يَِن َزا٣ٔ ٌَ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ًُِه٩َّ یَا ٤ًَُزُ  ٥َ َز ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ زُه٩َُّ  َویَِْطُ

یْب  ِهَس رَقٔ ٌَ ِٟ ٠َِب ٣َُؼاْب َوا َ٘ ِٟ  َوا

، دمحم نب رمعف نب اطعء، ہملس نب زرؼ، اوب

 

حة
حل
رہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، دمحم نب رمعف نب 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افالد ںیم ےس یسک یک فافت وہیئگ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی 

 افر اؿ وک رضحت زبنی یک فافت وہیئگ( وت وخانیت ااھٹک وہ رک رفےن گل ںیئگ۔ رضحت رمع ڑھکے وہ ےئگ افر اؿ وک عنم رفناےن ےگل



 

 

اہےنکن گل ےئگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے رمع اؿ وک اجےن دف ویکہکن آ ھک آوسن اہبےن فایل ےہ افر 

 دؽ نیگمغ ےہ افر ومت اک فتق رقبی ےہ۔

، دمحم نب رمعف نب اطعء، :  رافی

 

حة
حل
 ہملس نب زرؼ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، دمحم نب رمعف نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زنا ہن اجتیلہ یک رطح زفر ےس رفان افر اکپران

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنا ہن اجتیلہ یک رطح زفر ےس رفان افر اکپران

     1863    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

ًلی ب٩ خرش٦، ًیسی، ا٤ًع، حش٩ ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ازریص، ا٤ًع، ًبساہلل ب٩ ٣زة، ٣َّسوٚ، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ

٤ًَِٔع ح  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا ًٔیَسی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔس٤َ أ٧ََِبأ٧ََا ا

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ َِٟیَص ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ اِْل  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

ُِٟدُسوَز  َب ا ًَِویََرَ َِٟحَش٩ُ بَٔس ا٢َ ا َٗ لٓٔیٕ َو ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٔة َوا٠َّٟ َِٟحاه٠ٔٔیَّ ًَأئ ا ًَا بُٔس ُِٟحُیوَب َوَز َّٙ ا  َوَط

یلع نب رشخؾ، یسیع، اشمع، نسح نب اامسلیع، انب ادرسی، اشمع، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس 

 فآہل فملس ےن اراشد رفناای فہ صخش امہرے ںیم ےس ںیہن ےہ وج ہک راسخر  ےٹی )ینعی رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

اگؽ رپ اہھت نار نار رک رفےئ( افر فہ صخش املسمؿ ںیہن ےہ وج ہک اگؽ  ےٹی افر رگةیؿ اچک رکے افر اجتیلہ ےک زناہن یک رطح 

 (اکپرے )ینعی نامت رکے

اامسلیع، انب ادرسی، اشمع، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل  یلع نب رشخؾ، یسیع، اشمع، نسح نب :  رافی



 

 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خیچ رک رفےن یک اممتعن

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 خیچ رک رفےن یک اممتعن

     1864    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

٤ًزوب٩ ًلی، س٠امی٪ ب٩ رحب، طٌبہ، ًوٖ، خاٟساَلحسب، ػٔوا٪ ب٩ ٣ْحز سے روایت ےہ ٛہ حرضت ابو٣وسی  :  راوی

 اطٌزی رضی اہلل ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َواَ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ِٔ ٩ًَِ َػ ٩ًَِ َخأٟٕس اِْلَِحَسٔب   ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َحسَّ

َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ  ٔ ٤َا بَزَٔئ إ َٛ َِٟی٥ُِٜ  ٔ ا٢َ أَبَِزأُ إ َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َِٜوا  َب َٓ ًَلَی أَبٔی ٣ُوَسی  ا٢َ أُُیِٔمَ  َٗ ٕز  َِٟیَص ٨٣َّٔا ٣ُِْحٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ   َػل

 ٣َ َٙ َٚ َوََل َس٠َ َٙ َوََل ََخَ  ٩ِ َح٠َ

رمعفنب یلع، امیلسؿ نب رحب، ہبعش، وعػ، اخدلاالدحب، وفصاؿ نب رحمز ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل 

مت  ہنع اکی رمہبت ےب وہش وہ ےئگ وت ولگ رفےن گل ےئگ وت اوہنں ےن رفناای ہک ںیم مت ولوگں ےس ربی وہات وہں سج رطح ےس

وگں ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربی وہےئ فہ صخش امہرے ںیم ےس ںیہن ےہ وج ہک رس ڈنماےئ افر ڑپکے ول

 اھپڑ ڈاےل افر خیچ خیچ رک رفےئ۔

رمعفنب یلع، امیلسؿ نب رحب، ہبعش، وعػ، اخدلاالدحب، وفصاؿ نب رحمز ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس ارعشی  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 راسخر رپ نارےن یک اممتعن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 راسخر رپ نارےن یک اممتعن ےس قلعتم

     1865    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، یحٌی، سٔیا٪، زبیس، ابزاہی٥، ٣َّسوٚ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ إٔبِزَ  ثَىٔی ُزبَِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ اهٔی٥َ 

ًَِوی اہللٔ أَ٪َّ  ًَا بَٔس ِٟحُُیوَب َوَز َّٙ ا ُِٟدُسوَز َوَط َب ا َِٟیَص ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ ََرَ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ةٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟحاه٠ٔٔیَّ  ا

 دمحم نب اشبر، ییحی، ایفسؿ، زدیب، اربامیہ، رسمفؼ، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای فہ صخش امہرے ںیم ےس ںیہن ےہ وج ہک راسخر وک نارے افر رگةیؿ اچک رکے افر زناہن اجتیلہ ےک 

 ولوگں یک رطح ےس اکپرے۔

 دمحم نب اشبر، ییحی، ایفسؿ، زدیب، اربامیہ، رسمفؼ، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تبیصم ںیم رس ڈنماان ونممع ےہ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تبیصم ںیم رس ڈنماان ونممع ےہ

     1866    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًیص، ابوػِخة، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس و ابوبززة رضی اہلل ٨ًہ اح٤سب٩ ٤ًَا٪ ب٩ حٜی٥، جٌرفب٩ ًو٪، :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو ٤ًَُِیٕص  ا٢َ َحسَّ َٗ ِوٕ٪  ًَ رَفُ ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َج َٗ ٜٔی٥ٕ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح َِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُ  ٩ًَِ َة  أَبٔی َػِِخَ

 َٗ ِّی بَزٔیْء ٤٣َّٔ َیزٔیَس َوأَبٔی بُزَِزَة  ٞٔ أَن ٥ِ أُِخبٔرِ َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  َٚ ا َٓ َ أ َٓ اََل  َٗ ٔؼیُح  ََ َب٠َِت ا٣َِزأَتُُه  ِٗ ١َ أَبُو ٣ُوَسی أَ ُ٘ ا َث َّ٤َٟ ٩ِ بَزَٔئ ٨ِ٣ٔهُ اََل 

َّى اہللُ ثَُها أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل اََل َوکَاَ٪ یَُحسِّ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  َٙ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٩ِ َح٠َ ا٢َ أ٧ََا بَزٔیْء ٤٣َّٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

 َٙ َٚ َوَس٠َ  َوََخَ

ادمحنب امثعؿ نب میکح، رفعجنب وعؿ، اوبسیمع، اوبرخصة، دبعارلنمح نب سیدی ف اوبربدة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق 

ہم  یتخی وہیئ آںیئ رضحت اوبومیس وجش ںیم آےئگ افر رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع تخس  رامر وہ ےئگ وت اؿ یک اہیلہ رتحم

رفناای ںیم رہ اکی صخش ےس ےب زار وہں ہک سج ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےب زار ےھت۔ دفونں ےن رفناای ہک 

رفناای ںیم اس صخش ےس مہ ےس رضحت اوبومیس دحثی ایبؿ رفناےت ےھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 ےب زار وہں وج ہک رس ڈنماےئ افر ڑپکے اھپڑے۔

 ادمحنب امثعؿ نب میکح، رفعجنب وعؿ، اوبسیمع، اوبرخصة، دبعارلنمح نب سیدی ف اوبربدة ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگةیؿ اچک رکےن اک ایبؿ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رگةیؿ اچک رکےن اک ایبؿ

     1867    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، زبیس، ابزاہی٥، ٣َّسوٚ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ُٙ ٕٚ أَِخبََر٧َا إِٔسَح و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ُزبَِیٕس  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ  ٩ًَِ

ِٟحُُیوَب  َّٙ ا ُِٟدُسوَز َوَط َب ا َِٟیَص ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ ََرَ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ةٔ  اہللٔ  َِٟحاه٠ٔٔیَّ ًَِوى ا ًَا بَٔس  َوَز



 

 

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، زدیب، اربامیہ، رسمفؼ، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

ک رکے افر رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای فہ صخش امہرے ںیم ےس ںیہن ےہ وج ہک راسخر رپ نارے افر اانپ رگةیؿ اچ

 زناہن اجتیلہ یک رطح ےس خیچ ف اکپر رکے۔

 اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، زدیب، اربامیہ، رسمفؼ، دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احدثیانجزئ ےک قلعتم ا :   ابب

 رگةیؿ اچک رکےن اک ایبؿ

     1868    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، ٣ح٤س، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، یزیس ب٩ اوض، ابو٣وسی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَِوٕض  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َحسَّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ َٔ ٣َا  َِ ََٟها أ٣ََا ب٠ََ ا٢َ  َٗ  َٚ ا َٓ ا أَ َّ٤٠َ َٓ َٟهُ  َٟٕس  َِٜت أ٦ُُّ َو َب َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َُّه أُُیِٔمَ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُوَسی أ٧َ َّی اہللُ   َػل

َش  َٓ َٚ َٙ َوََخَ َٙ َوَح٠َ َِٟیَص ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ َس٠َ ا٢َ  َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٨َِٟاَها  َ  أ

دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، وصنمر، اربامیہ، سیدی نب افس، اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج فہ ےب وہش وہ ےئگ وت اؿ یک 

ابت یک ربخ ںیہن وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  ابدنی رفےن گل یئگ بج اؿ وک وہش آای وت رفناےن ےگل۔ مت ولوگں وک اس

فملس ےن اراشد رفناای۔ مہ ےن اؿ ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اراشد رفناای؟ )اوہنں ےن 

 ہک خیچ فاکپر رکے افر رس ڈنماےئ۔ اہک( فہ ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فہ صخش امہرے ںیم ےس ںیہن وج

 دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، وصنمر، اربامیہ، سیدی نب افس، اوبومیس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایبؿرگةیؿ اچک رکےن اک 

     1869    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساہلل، یحٌی ب٩ آز٦، ارسائی١، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، یزیس ب٩ اوض، ا٦ ًبساہلل، ابو٣وسی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ًَِبَسةُ ب٩ُِ  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَِوٕض أَِخبََر٧َا   إٔبَِزاهٔی٥َ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ِبٔس اہللٔ ا٣َِزأَةٔ أَبٔی ٣ُوَسی  ًَ َٙ ٩ًَِ أ٦ُِّ  َٙ َوَس٠َ َِٟیَص ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ َح٠َ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 َٚ  َوََخَ

دبعة نب دبع اہلل، ییحی نب آدؾ، ارسالیئ، وصنمر، اربامیہ، سیدی نب افس، اؾ دبع اہلل، اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ہ صخش امہرے ںیم ےس ںیہن وج ہک ابؽ دنماےئ ای خیچ فاکپر رکے افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ف

 ڑپکے اھپڑے۔

 دبعة نب دبعاہلل، ییحی نب آدؾ، ارسالیئ، وصنمر، اربامیہ، سیدی نب افس، اؾ دبعاہلل، اوبومیس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رگةیؿ اچک رکےن اک ایبؿ

     1870    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، سہ٥ ب٩ ٨٣حاب، رقثٍ :  راوی

 َٗ  ٍٔ َ ث َِِٟقِ ٩ًَِ ا ٩ًَِ َسِه٥ٔ ب٩ِٔ ٨ِ٣َٔحإب  ٩ًَِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ١َ أَبُو ٣ُوَسی َػاَحِت أَِخبََر٧َا َه٨َّاْز  ُ٘ ا َث َّ٤َٟ ا٢َ 



 

 

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ِٔ٠ًَٔت ٣َا  ا٢َ أ٣ََا  َ٘ َٓ ََ أَیُّ َطِیٕئ ا٣َِزأَتُُه  ٔ َس َذٟ ٌِ ََ ََٟها  ٘ٔی١َ  َٓ ََٜتِت  َِٟت بَلَی ث٥َُّ َس ا َٗ  ٥َ

 ٩َ ٌَ َٟ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٚ َٙ أَِو ََخَ َٙ أَِو َس٠َ   ٩ِ٣َ َح٠َ

 ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت اوبومیس ریض اہلل تہب  رامر وہ ےئگ افر انہد، اوباعمفہی، اشمع

 

، اربامیہ،  مہ نب اجنمب، رقي

اؿ یک اہیلہ ےن اکی خیچ ناری اس رپ رضحت اوبومیس ےن رفناای ہک ںیہمت ہی ابت ںیہن ولعمؾ ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

! ویکں ںیہن اجیتن؟ )ینعی اید آایگ ےہ(۔ رھپ اخومش وہ ںیئگ ولوگں ےن اؿ ےس فملس ےن ایک رفناای؟ اوہنں ےن وجاب دای اہں

می درایتف ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اراشد رفناای وت رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع یک اہیلہ ےن رفناای ہک روسؽ رک

 ڈنماےئ خیچ فاکپر رکے وشر اچمےئ ای ڑپکے اھپڑ ڈاےل۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل رفنایئ اس رپ وج ہک ابؽ 

  :  رافی

 

 انہد، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ،  مہ نب اجنمب، رقي

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تبیصم ےک فتق ربص افر اہلل اعتیل ےس یہ ناےنگن اک مکح

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تبیصم ےک فتق ربص افر اہلل اعتیل ےس یہ ناےنگن اک مکح

     1871    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ًاػ٥ ب٩ س٠امی٪، ابو٤ًَا٪، اسا٣ة ب٩ زیس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٗ ثَىٔی أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٩ًَِ أَبٔی ًُ  ٪َ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ  ٩ًَِ ِبُس اہللٔ  ًَ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا 

 ُ أ أَِرَس١َ َيِِقَ َٓ أِت٨َٔا  َٓ ُٗبَٔف  َِٟیهٔ أَ٪َّ اب٨ِّا لٔی  ٔ ٥َ إ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟهُ اٟشَّ  أَِرَس٠َِت ب٨ُِٔت ا٨َّٟٔيیِّ َػل و٢ُ إٔ٪َّ ِهَّلِل ٣َا أََخَذ َو ُ٘ ََل٦َ َوَي

٠ًََیِ  ٔش٥ُ  ِ٘ َُ َِٟیهٔ  ٔ أَِرَس٠َِت إ َٓ َِٟتِحَتٔشِب  ٠َِتِؼبٔرِ َو َٓ ًَِلی َوک١ُُّ َطِیٕئ ٨ًَِٔس اہللٔ بٔأََج١ٕ ٣َُشیما  ُس ٣َا أَ ٌِ ُه َس ٌَ ا٦َ َو٣َ َ٘ َٓ ََٟیأِتَٔی٨ََّها  هٔ 

اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ  ٌَ ئ ب٩ُِ ًَُباَزَة َو٣ُ ٥َ اٟؼَّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍَ إ ٔ ٓ ٕب َوَزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت َورَٔجا٢ْ ََفُ ٌِ َٛ یُّ َوأُبَیُّ ب٩ُِ 



 

 

٠َُها اہللُ  ٌَ ا٢َ َهَذا َرِح٤َْة یَِح َٗ ْس یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا هََذا  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ ًَِی٨َاُه  اَؿِت  َٔ َٓ  ٍُ َ٘ ٌِ َ٘ ََ ُشُه  ِٔ ٤ََّا یَزَِح٥ُ  َوَن ٔ َوإ٧ٔ ٠ُُٗؤب ًَٔبازٔه فٔی 

ٔ اٟزَُّح٤َاَئ   اہللُ ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔه

 نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، اعا  نب امیلسؿ، اوبامثعؿ، ااسمة

فملس یک دختم ادقس ںیم ہی اولہاای ہک ریمے ڑلےک یک فافت اک فآہل فملس یک اصازبادی رضحت زبنی ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فتق رقبی ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب ںیم اولہاای ہک دخافدن اعتیل یک 

افدن اعتیل ےک اہیں رہ اکی یئ اک اکی فتق دفتل ےہ وج فہ فاسپ ےل فہ اس اک ےہ افر وج زیچ فہ اطع رفناےئ فہ یھب ایس یک ےہ افر دخ

رقمر ےہ اس فہج ےس ربص یہ رکان اچےیہ افر وثاب افر ارج دخا ےس یہ ناانگن اچےیہ رھپ اوہنں ےن مسق دے رک اولہا اجیھب آپ یلص اہلل 

 فآہل فملس ےک ارماہ ہیلع فآہل فملس رشتفی الںیئ افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع

رضحت دعس نب دبعہ افر رضحت اعمذنب لبج افر رضحت ایب نب بعک افر رضحت سیدی نب باتب افر دفرسے رضحات ےھت۔ 

رضحت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم فہ ڑلاک شیپ ایک ایگ اس اک اسسن اس فتق وٹٹ راہ اھت ہی رظنم دھکی رک آپ یلص اہلل 

 فملس یک آوھکنں ںیم آوسن آےئگ رضحت دعس ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ایک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ہی رتمح ےہ وج ہک اہلل اعتیل ےن دنبفں ےک ولقب ںیم رھک دی ےہ افر دخافدن دقفس اؿ یہ دنبفں رپ 

 فں رپ( رمح رکےت ںیہ ۔رمح رفناات ےہ وج )ہک دفرس

 نب زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اعا  نب امیلسؿ، اوبامثعؿ، ااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےس یہ ناےنگن اک مکحتبیصم ےک فتق ربص افر اہلل اعتیل 

     1872    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ثابت، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ ثَاب َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕت 

ِس٣َٔة اِْلُولَی بِرُ ٨ًَِٔس اٟؼَّ ٥َ اٟؼَّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

رمعف نب یلع، دمحم نب رفعج، ہبعش، باتب، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 ربص یہ ےہ ہک وج دصہم افر تبیصم ےک ےتنہپ یہ وہ افر فرہن رفےن دوھےن ےک دعب وت ااسنؿ وک آرخ اکر ربص آیہ اجات ےہ۔رفناای 

 رمعف نب یلع، دمحم نب رفعج، ہبعش، باتب، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تبیصم ےک فتق ربص افر اہلل اعتیل ےس یہ ناےنگن اک مکح

     1873    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی، طٌبہ، ابوایاض، ٣ٌاویہ ب٩ رقة رضی اہلل ٨ًہ٤ًزوب٩ ًلی،  :  راوی

 ٌَ ث٨ََا أَبُو إٔیَإض َوهَُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَبٔیهٔ َرضَٔی اہللُ أَِخبََر٧َا  َة  اؤیَُة ب٩ُِ رُقَّ

٨ِهُ أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا٨َّٟئ  ُه ًَ ٤َا أُحٔبُّ َٛ ََ اہللُ  ا٢َ أََحبَّ َ٘ َٓ َٟهُ أَتُٔحبُّهُ  ا٢َ  َ٘ َٓ َٟهُ  هُ اب٩ِْ  ٌَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َ ًَ َّی اہللُ  َسُه یَّ َػل َ٘ َٔ َٓ ٤َاَت  َٓ

َِٟح٨َّٔة إَٔلَّ َوَجِسَتهُ ٨ًِٔ  ِتَٔی بَابّا ٩ِ٣ٔ أَبَِوأب ا َک أَِ٪ ََل َتأ ا٢َ ٣َا َيَُّسُّ َ٘ َٓ ٨ِهُ  ًَ َشأ٢ََ  َٓ ََ َٟ َتُح  ِٔ  َسُه َيِشَعی َي

رمعفنب یلع، ییحی، ہبعش، اوباایس، اعمفہی نب رقة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

صخش  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس درایتف ایک ہک مت ایک اچےتہ وہ؟ اس ںیم احرض وہا اس ےک ارماہ اکی ڑلاک اھت۔ آپ یلص

ےن رعض ایک ہک دخا اعتیل مت ےس تبحم رکے افر ایسی تبحم رکے ہک  یسی ںیم اس ےس تبحم رکات وہں اس ےک دعب فہ ڑلاک رم ایگ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ڑلےک وک ںیہن داھکی۔ افر اس ےک فادل ےس ڑلےک ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت ولعمؾ وہا ہک ڑلاک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اس ڑلےک ےک فادل ےس( رفناای مت اس ابت ےس وخش ںیہن وہےت ہک مت تنج ےک سج رم ایگ۔ رھپ آپ یلص



 

 

 درفازہ رپ اجؤ ےگ وت مت اےنپ ےچب وک اپؤ ےگ افر فہ اہمترے فاےطس تنج اک درفازہ وھکےنل یک وکشش رکے اگ۔

 اہلل ہنعرمعفنب یلع، ییحی، ہبعش، اوباایس، اعمفہی نب رقة ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تبیصم رپ وج صخش ربص رکے افر دخافدن دقفس ےس ارج ناےگن اس اک وثاب

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تبیصم رپ وج صخش ربص رکے افر دخافدن دقفس ےس ارج ناےگن اس اک وثاب

     1874    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٤ًز ب٩ سٌیس ب٩ ابوحشين، ٤ًزوب٩ طٌیب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی حَُشيِٕن أَ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َس َٗ ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٔلَی  َتَب إ َٛ ِیٕب  ٌَ ٤ِزَو ب٩َِ ُط ًَ  َّ٪

ََ َو  ُه َه٠َ َٟ زِّیهٔ بٔاب٩ِٕ  ٌَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی حَُشيِٕن يُ ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٔ ه ٩ًَِ َجسِّ ُث  ٍَ أَبَاُه یَُحسِّ َُّه َس٤ٔ َذََکَ فٔی َٛٔتابٔهٔ أ٧َ

 ُ٤ِٟ ِبسٔهٔ ا ٌَ ٔ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ ََل یَزَِضی ٟ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ٔٔیِّهٔ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ًَ  ِؤ٩ٔ٣ٔ إَٔذا َذَهَب ََٔؼ

َِٟح٨َّةٔ  َوإب زُوَ٪ ا ََ ٔ ا٢َ ٣َا أ٣َُٔز بٔهٔ ب َٗ ََٓؼبََر َواِحَتَشَب َو  اِْلَِرٔق 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، رمع نب دیعس نب اوبنیسح، رمعفنب بیعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت دبعاہلل نب 

 اھکل اھت ہک ںیم ےن اےنپ فادل ےس انس ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ دادا دبعارلنمح وک اؿ ےک ڑلےک یک فافت رپ زعتیتی طخ اھکل افر اس طخ ںیم

رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک دخافدن دقفس اےنپ 

فہ دنبہ ربص رکات ےہ افر ارج ف وثاب نااتگن دنبے ےس راضدنم ںیہن وہات یسک ارج ف وثاب ےس بج اس دنبہ ےک ہچب وک ےل اجات ےہ افر 

 ےہ العفہ تنج ےک۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، رمع نب دیعس نب اوبنیسح، رمعفنب بیعش ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک وثاب سج ےک نیت ےچب وفت وہ اجںیئ اس

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج ےک نیت ےچب وفت وہ اجںیئ اس اک وثاب

     1875    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ٤ًزوب٩ رسح، اب٩ وہب، ٤ًزو، بٜيرب٩ ًبساہلل، ٤ًزا٪ ب٩ ٧آٍ، حٔؽ ب٩ ًِیساہلل، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َٜيِرُ بِ  ُ ثَىٔی ب ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِْزو  ًَ ثَىٔی  ث٨ََا اب٩ُِ َوهِٕب َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔح  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اَّٟسَّ ٍٕ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٔ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ ٧َآ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ُ

 ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔٔؽ ب٩ِٔ ًَُِِیسٔ اہللٔ  َِٟح٨ََّة ٩ًَِ َح ا٢َ ٩ِ٣َ اِحَتَشَب ثَََلثَّة ٩ِ٣ٔ ُػ٠ِبٔهٔ َزَخ١َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

٠ُُِٗت َواحّٔسا َِٟیَتىٔی  ٤َِٟزِأَةُ یَا  َِٟت ا ا َٗ ا٢َ أَِو اث٨َِأ٪  َٗ َِٟت أَِو اث٨َِأ٪  ا َ٘ َٓ ا٣َِت ا٣َِزأَْة  َ٘ َٓ 

عف، ب ص نب دیبع اہلل، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ادمحنب رمعفنب رسح، انب فبہ، رمعف، ریکبنب دبع اہلل، رمعاؿ نب ان

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش نیت افالد یک فافت رپ وج ہک اس ےک ہفطن ےس دیپا وہیئ وہں 

ؿ ڑھکی وہیئ افر اس ےن اہک ای روسؽ دخافدن اعتیل ےس ارج ف وثاب ناےگن وت فہ صخش تنج ںیم دالخ وہاگ )ہی ابت نس رک( اکی اخوت

وثاب ےہ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر دف افالد یک فافت رپ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دف افالد یک فافت رپ یھب یہی ارج ف 

رے ںیم وساؽ رکیت وت اس رپ اس اخوتؿ ےن رعض ایک ہک اکش ںیم اکی یہ یتہک )بلطم ہی ےہ ہک اکی ہچب یک فافت وہےن ےک اب

 (آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذموکرہ ابال ارج ف وثاب اراشد رفناےت۔

 ادمحنب رمعفنب رسح، انب فبہ، رمعف، ریکبنب دبعاہلل، رمعاؿ نب انعف، ب ص نب دیبعاہلل، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سج یسک یک نیت افالد یک اس یک زدنیگ ںیم فافت وہ اجےئ اس اک وثاب

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یسک یک نیت افالد یک اس یک زدنیگ ںیم فافت وہ اجےئ اس اک وثاب

     1876    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ح٤از، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ازٕ  ُٕ ب٩ُِ َح٤َّ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا یُوُس َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ُه ثَََل  َٟ َّی  ١ٔ َرِح٤َتٔهٔ إٔیَّاه٥ُِ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ یَُتَوف ـِ َٔ َِٟح٨ََّة َٔ ِٟح٨َِٔث إَٔلَّ أَِزَخ٠َُه اہللُ ا وا ا ُِ ٥َِٟ یَِب٠ُ ٔس  َٟ َِٟو  ثَْة ٩ِ٣ٔ ا

ویفس نب امحد، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ںیہن ےہ ہک سج یک نیت افالد یک فافت وہ اجےئ وجاین اک زناہن آےن ےس لبق۔ رگم ہی ہک دخافدن دقفس اراشد رفناای وکیئ املسمؿ ااسی 

 اس وک اینپ رتمح ف لضف ےس تنج ںیم دالخ رفناےئ اگ۔

 ویفس نب امحد، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یسک یک نیت افالد یک اس یک زدنیگ ںیم فافت وہ اجےئ اس اک وثاب

     1877    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوذر رضی اہلل ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، َرشب٩ ٣ٔـ١، یو٧ص، حش٩، ػٌؼة ب٩ ٣ٌاویہ،  :  راوی

َة  ٌَ َؼ ٌِ ٩ًَِ َػ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص   ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ رِٔشُ ب٩ُِ ا ث٨ََاَ  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َٟ٘ٔیُت أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ا٢َ  َٗ اؤیََة  ٌَ ب٩ِٔ ٣ُ



 

 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ثِىٔی  ٠ُُِٗت َحسِّ ٥َِٟ أَبَا َذٓرٕ   ٕ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٤َٔ٠ئِن ی٤َُوُت بَِی٨َُه٤َا ثَََلثَُة أَِوََلز

١ٔ َرِح٤َتٔهٔ إٔیَّاه٥ُِ  ـِ َٔ َُٟه٤َا َٔ ِٟٔح٨َِث إَٔلَّ ُرََفَ اہللُ  وا ا ُِ  َیِب٠ُ

 نب اعمفہی، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 

ضة
 رضحت روسؽ رکمی یلص اامسلیع نب دوعسد، رشبنب لضفم، ویسن، نسح، صع

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق دف املسمونں یک )ینعی ملسم فادلنی یک( نیت افالدںی رم اجںیئ وجاین ےس لبق یہ وت 

 دخافدن دقفس اؿ دفونں وک شخب دے اگ اےنپ لضف ف رکؾ ف رتمح ےس۔

 نب :  رافی

 

ضة
  اعمفہی، اوبذر ریض اہلل ہنعاامسلیع نب دوعسد، رشبنب لضفم، ویسن، نسح، صع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یسک یک نیت افالد یک اس یک زدنیگ ںیم فافت وہ اجےئ اس اک وثاب

     1878    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سٌیس، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ ََل أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

َش٥ٔ یَ  َ٘ ِٟ هُ ا٨َّٟاُر إَٔلَّ َتٔح٠ََّة ا ََٓت٤َشَّ َٟٔس  َِٟو ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ثَََلثَْة ٩ِ٣ٔ ا  ٤ُوُت ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ ا

ہبیتق نب دیعس، ناکل، انب اہشب، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 یک فافت ںیہن وہیت رھپ اس وک دفزخ یک آگ گل اجےئ۔ نکیل مسق وپرا وہےن ےک ےیل۔رفناای یسک املسمؿ یک نیت افالد 

 ہبیتق نب دیعس، ناکل، انب اہشب، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ااحدثیانجزئ ےک قلعتم  :   ابب

 سج یسک یک نیت افالد یک اس یک زدنیگ ںیم فافت وہ اجےئ اس اک وثاب

     1879    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥ اب٩ ٠ًیة و ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س، اسحٙ و ازرٚ، ًوٖ، ٣ح٤س، ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

ُٙ َو أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َة َو ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٖٕ ٣َُح٤َّ ِو ًَ  ٩ًَِ  ُٚ هَُو اِْلَِزَر

ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٕس  وا  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُِ ٥ِ یَِب٠ُ َٟ  ٕ ٣ُِش٤َٔ٠ئِن َی٤ُوُت بَِی٨َُه٤َا ثَََلثَُة أَِوََلز

 َٓ َِٟح٨ََّة  َُٟه٥ِ اِزُخ٠ُوا ا ا٢ُ  َ٘ ا٢َ يُ َٗ َِٟح٨ََّة  ١ٔ َرِح٤َتٔهٔ إٔیَّاه٥ُِ ا ـِ َٔ ِٟٔح٨َِث إَٔلَّ أَِزَخ٠َُه٤َا اہللُ َٔ ا٢ُ ا َ٘ ُی َٓ َّی یَِسُخ١َ آبَاُؤ٧َا  وُٟوَ٪ َحً ُ٘ َی

ِٟحَ  ٥ِ اِزُخ٠ُوا ا ُٛ  ٨ََّة أْمُتَْن َوآبَاُؤ

 ف دبعارلنمح نب دمحم، ااحسؼ ف ازرؼ، وعػ، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن 

 

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ انب علی ة

 ںیم فافت اپ اجںیئ وت اہلل رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ یسک دف املسمونں )فادلنی( ےک نیت انابغل ےچب اؿ یک زدنیگ

اعتیل اؿ وک اےنپ لضف ےس تنج ںیم دالخ رفنا دے اگ۔ نان ہچ اؿ )وچبں( ےس اہک اجےئ اگ اجؤ تنج ںیم ےلچ اجؤ فہ رعض رکںی 

ےگ۔ )اے اہلل زعفلج( مہ اس فتق کت تنج ںیم دقؾ ںیہن رںیھک ےگ بج کت ہک امہرے فادلنی اسھت ںیہن وہں ےگ۔ اس 

 ( اراشد رفناےئ اگ اجؤ مت افر اہمترے ناں ابپ تنج ںیم )اےٹھک( دالخ وہ اجؤ۔رپ )اہلل زعفلج

 ف دبعارلنمح نب دمحم، اقحس ف ازرؼ، وعػ، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج صخش یک زدنیگ ںیم اس یک نیت افالد یک فافت وہاجےئ؟

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 سج صخش یک زدنیگ ںیم اس یک نیت افالد یک فافت وہاجےئ؟

     1880    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ٌاویہ و حٔؽ ب٩ ُیاث، جسی ك٠ٙ ب٩ ٣ٌاویہ، ابوزرًة، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہاسحٙ، جزیز، ك٠ٙ ب٩  :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ِٔ اؤَیَة َوَح ٌَ ُٙ ب٩ُِ ٣ُ ثَىٔی ك٠َِ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ  ُٙ اؤیََة أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌَ ُٙ ب٩ُِ ٣ُ ی ك٠َِ ی َجسِّ

٩ًَِ أَ  َة  ًَ َٟ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ا َ٘ َٓ َها َيِظَتکٔی  َٟ ٥َ بٔاب٩ِٕ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ َٗ ِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ بٔی هَُزیَِزَة 

 َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٣ُِت ثَََلثَّة  سَّ َٗ ِس  َٗ ٠َِیهٔ َو ًَ  ُٖ  ِس اِحَتَوزِٔت بٔٔحَوإر َطٔسیٕس ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أََخا

، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

 

ااحسؼ ، رجری، ب ق نب اعمفہی ف ب ص نب ،ثاث، دجی ب ق نب اعمفہی، اوبزرعة

ض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل اخوتؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ اکی ڑلاک ےل رک وج ہک  رامر اھت افر اس ےن رع

ہیلع فآہل فملس ںیم اس ڑلےک ےک رمےن ےس وخػ رکیت وہں افر اس ےس ےلہپ ریمے نیت ڑلےک فافت اپ ےکچ ںیہ رضحت روسؽ 

 (رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ےن دفزخ ےس وبضمط رفک رکیل ےہ )ینعی مت دفزخ ےس وفحمظ وہیئگ وہ۔

، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاقحس، رجری :  رافی

 

 ، ب ق نب اعمفہی ف ب ص نب ،ثاث، دجی ب ق نب اعمفہی، اوبزرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومت یک االطع اچنہپےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 قلعتمومت یک االطع اچنہپےن ےس 

     1881    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤ازب٩ زیس، ایوب، ح٤یسب٩ ہَل٢، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُیِ  ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس٠َامِیَ َٗ  ُٙ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٔس ب٩ِٔ هََٔل٢ٕ 



 

 

ِب١َ أَِ٪ َیحٔیَئ  َٗ ا  رَفّ ٌِ ٥َ ٧ََعی َزیِّسا َوَج ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٓا٪ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِی٨َاُه َتِذرٔ اه٥ُِ َو ٌَ ٨َ َٓ  َخبَرُه٥ُِ 

ااحسؼ ، امیلسؿ نب رحب، امحدنب زدی، اویب، دیمحنب الہؽ، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فتق آپ یلص اہلل فآہل فملس ےن رضحت زدی افر رضحت رفعج یک فافت یک االطع دی اؿ یک فافت یک االطع آےن ےس ےلہپ وت سج 

ہیلع فآہل فملس ےن فافت یک االطع رفنایئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آںیھکن )مغ ےس( ہہب ریہ ںیھت )بلطم ہی ےہ ہک ذموکرہ 

 (رضحات یک فافت ےس آوھکنں ےس آوسن اجری ےھت

 اقحس، امیلسؿ نب رحب، امحدنب زدی، اویب، دیمحنب الہؽ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومت یک االطع اچنہپےن ےس قلعتم

     1882    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ و اب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہابوزاؤز، يٌ٘وب، ػاٟح، اب٩ طہاب،  :  راوی

ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟشیَّٔب أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  أَبُو َس٤َ٠ََة َواب٩ُِ ا

َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیهٔ أَ٪َّ أَبَا هَُزیَِزَة أَِخبََره٤َُا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َِٟیِو٦َ ا َِٟحَبَظةٔ ا َُٟه٤َا ا٨ََّٟحأشیَّ َػاحَٔب ا ٥َ ٧ََعی  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

وا ْٔلَخٔی٥ُِٜ  رٔفُ ِِ ا٢َ اِسَت َٗ  َو

یلص اہلل ہک رضحت روسؽ رکمی  اوبداؤد، وقعیب، اصحل، انب اہشب، اوبہملس ف انب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

 ہیلع فآہل فملس ےن اجنیش ابداشہ شبح ےک رمےن یک االطع دی سج دؿ فہ ااقتنؽ رک ایگ افر رفناای رفغمت ناگن ول اےنپ اھبیئ ےک ےیل۔

 اوبداؤد، وقعیب، اصحل، انب اہشب، اوبہملس ف انب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومت یک االطع اچنہپےن ےس قلعتم

     1883    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

یزیس٣ِقی، سٌیس، ربیٌة ب٩ ًِیساہلل ب٩ ٓـاٟة ب٩ ابزاہی٥، ًبساہلل، اب٩ یزیس٣ِقی، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩  :  راوی

 سیٕ ٣ٌاَفی، ابوًبساٟزح٩٤ حبلی، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ

ُئ  ٤ُِِِٟقٔ ًَِبُس اہللٔ هَُو اب٩ُِ َیزٔیَس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ََٟة ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا ـَ َٓ ِبٔس اہللٔ بِ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ٔ َیزٔیَس ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ

ِبٔس اٟزَِّح٤َ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی  یُّ  أَفٔ ٌَ ٤َِٟ ٕٕ ا ُة ب٩ُِ َسِی ٌَ ثَىٔی َربٔی ٌٔیْس َحسَّ ا٢َ َس َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ یُئ  ٤ُِِِٟقٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ُِٟحبُلٔیِّ  ٩ٔ ا

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ بَِی٤َ٨َا ٧َِح٩ُ َنٔشيرُ ٣َ َٗ ٤ِزٕو  ًَ َٙ ی ٔ َم اْٟطَّ ا َتَوسَّ َّ٤٠َ َٓ َها  َٓ َّهُ َْعَ َََُرَ بٔا٣َِزأَةٕ ََل َتُو٩ُّ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذِ 

َها ٣َا أَ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اك٤َُٔة ب٨ُِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ إَٔذا  َٓ َِٟیهٔ  ٔ َّی ا٧َِتَهِت إ َٕ َحً َٗ َٓ َو َٔ یَا  ٔ َٔ ٩ِ٣ٔ بَِیت َج اك٤َُٔة َِخَ

 ٌَ ٔت ٣َ ِِ َٔ ب٠ََ َّ٠ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ تٔه٥ِٔ  َّیُِتُه٥ِ ب٤َٔیِّ ًَز َِٟیه٥ِٔ َو ٔ تََرح٤َُِّت إ َٓ ٤َِٟیِّٔت  َِٟت أََتِیُت أَه١َِ َهَذا ا ا اَذ اہللٔ أَِ٪ َٗ ٌَ َِٟت ٣َ ا َٗ ُه٥ِ اِلَُٜسی 

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََ ٣َا َتِذَُکُ  ٔ ََ َتِذَُکُ فٔی َذٟ ُت ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ُتَها َو ِِ وَ٪ ب٠ََ ُٛ َٔ أَ َّی یََزاَها َجسُّ أَبٔی َِٟح٨ََّة َحً ُه٥ِ ٣َا َرأَیِٔت ا ٌَ تَٔها ٣َ ِِ ِو ب٠ََ َٟ َها 

 ْٕ ٌٔی ُة َؿ ٌَ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َربٔی ا٢َ أَبُو  َٗ 

 نب فیس اعمرفی، 

 

 ن عة
 نب اربامیہ، دبع اہلل، انب سیدی رقمی، دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی، دیعس، رب

 

دیبع اہلل نب اضفلة

 ،یلب، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اکی رفز رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبدبعارلنمح

ےک ارماہ اج رےہ ےھت ہک اس دفراؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اخوتؿ وک داھکی امہرے ایخؽ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

سج فتق راہتس ےک درایمؿ چنہپ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک فہ فملس ےن اس اخوتؿ وک ںیہن اچہپان 

اخوتؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اپس چنہپ یئگ اس فتق ملع وہا ہک رضحت اف ہم اؿ یک اصازبادی ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص 

 سک فہج ےس لکن ںیئگ۔ اوہنں ےن رفناای ہک ںیم اس رمےن فاےل ےک رھگ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اے اف ہم! مت اےنپ اکمؿ ےس

ےک ولوگں ےک اپس یئگ یھت اؿ رپ ںیم ےن رتمح یک داع یک۔ افر اؿ یک تبیصم یک زعتتی یک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

انپہ ںیم سک فہج ےس ربقاتسؿ کت اجیت افر آپ یلص  فملس ےن رفناای مت اؿ ےک ارماہ ربقاتسؿ کت یئگ ںیھت۔ اوہنں ےن رفناای ہک دخا یک



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیم نس یکچ یھت وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہلسلس ںیم رفناای اھت ارگ مت اؿ ےک ارماہ ربقاتسؿ کت 

ےتھکی افر فہ یھبک یھب ںیہن دںیھکی ےگ  یل اجیت وت مت تنج وک ہن دیتھکی اہیں کت ہک اہمترے فادل ےک دادا۔ )ینعی دبعابلطمل ہن د

 (ویکہکن فہ  رف یک احتل ںیم رمے ںیہ رھپ مت یھب ںیہن دوھکی یگ۔

 نب فیس اعمرفی،  :  رافی

 

 ن عة
 نب اربامیہ، دبعاہلل، انب سیدیرقمی، دمحم نب دبعاہلل نب سیدیرقمی، دیعس، رب

 

دیبعاہلل نب اضفلة

  ہنعاوبدبعارلنمح ،یلب، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدہ وک اپین افر ریبی ےک ےتپ ےس لسغ ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدہ وک اپین افر ریبی ےک ےتپ ےس لسغ ےس قلعتم

     1884    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ا٦ ًلیة انؼاریة رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

َِٟت  ا َٗ َة اِْلَِنَؼارٔیََّة  ٔلیَّ ًَ سٔ ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ أَ٪َّ أ٦َُّ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َّی  َزَخ١َ أَِخبََر٧َا  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ

 ٔ َٔ إ ٔ ثََر ٩ِ٣ٔ َذٟ ِٛ ا٢َ أُِش٨َ٠َِها ثَََلثّا أَِو َخ٤ِّشا أَِو أَ َ٘ َٓ َِّٓیِت اب٨َُِتُه  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن تُُو ًَ َٔ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر اہللُ  ٔ ِ٪ َرأَیِتُنَّ ذَٟ

ُٓوّرا أَِو َطِیّئا ٩ِ٣ٔ کَا ةٔ کَا ٩َ٠ِ فٔی اِْلَٔخَ ٌَ ٌٔز٧ََِها إٔیَّاهُ َواِج ا٢َ أَِط َٗ َوُه َو ِ٘ ًَِلا٧َا َح َ أ َٓ َّاُه  ٨َُِا آَذ٧ ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ َّىٔی  َٓکذ٧ٔ ُِتُنَّ  إَٔذا ََفَ َٓ  ُٓوٕر 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

 ریض اہلل 

 

ة
ی 
 ااصنر

 

ػی ة
ہبیتق، ناکل، اویب، دمحم نب ریسنی، اؾ ع

فی الےئ سج فتق ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی رضحت زبنی یک فافت وہیئ۔ آپ یلص مہ ولوگں ےک اپس رشت

سج اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت اؿ وک لسغ نیت رمہبت دف ای اپچن رمہبت ای اس ےس زایدہ رمہبت دف ارگ مت انمبس ایخؽ رکف )ینعی 

ی ےس افر مت آرخ ےک لسغ ںیم ھچک اکوفر الم دف۔ سج فتق مت لسغ ےس افرغ وہاجؤ وت فتق کت ہک وخب اپیک احلص وہ( اپین افر ریب

مت ےھجم االطع رک دانی۔ سج فتق مہ ولگ افرغ وہ ےئگ وت مہ ےن االطع دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ہہت دنب دے دای افر 



 

 

 (ربتک نفک ےک ےچین ہہت دنب رھک ول۔ اراشد رفناای مت ہی ہہت دنب اؿ ےک مسج رپ ٹیپل دف )ینعی وطبر

ھا   :  رافی

 

عی

 ریض اہلل 

 

ة
ی 
 ااصنر

 

ػی ة
 ہبیتق، ناکل، اویب، دمحم نب ریسنی، اؾ ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگؾ اپین ےس لسغ ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اپین ےس لسغ ےس قلعتمرگؾ 

     1885    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحِیب، ابوحش٩، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٩، ا٦ ٗیص رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أ٦ُِّ أَِخبََر٧َا  ِیٕص ب٨ِٔٔت ٣ِٔحَؼ٩ٕ  َٗ َِٟحَش٩ٔ ٣َِولَی أ٦ُِّ  ٩ًَِ أَبٔی ا أَبٔی َحِٔیٕب 

 َٓ  ٔ َِٟبارٔز ٤َِٟأئ ا ٔش١ِ ابِىٔی بٔا ِِ ََ ٔش٠ُُه ََل  ِِ ٠ُِت ٠َّٟٔٔذی َي ُ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ ًُِت  ٔ َحز َٓ َِّی ابِىٔی  َِٟت تُُوف ا َٗ ِیٕص  َّاَطُة ب٩ُِ َٗ َٙ ًُک َٓا٧َِل٠َ ُت٠َهُ  ِ٘ َت

َِٟت كَا٢َ ًُ ٣ِٔحَؼ٩ٕ  ا َٗ ا٢َ ٣َا  َٗ ٥َ ث٥َُّ  َٓتََبشَّ ِؤَٟها  َ٘ أَِخبََرُه َٔ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ًَٔزَِت إ ٥ُ٠َ ا٣َِزأَّة  ٌِ ََل َن َٓ ٤ِزَُها 

٤ًَٔزَِت   ٣َا 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ریمے ڑلےک یک ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اوبنسح، اؾ سیق تنب نصحم، اؾ سیق ریض اہلل

 

عی

 

فافت وہیئگ ںیم اس رپ رفےن گل یئگ وت ںیم ےن اس صخش ےس اہک ہک وج لسغ دای رکات اھت ہک مت ریمے ڑلےک وک ڈنھٹے اپین ےس لسغ 

رکمی یلص اہلل ہن دف افر مت اس وک ہن نار ڈاول )رماد ڈنھٹے اپین ےس لسغ ہن دف( ہی ابت نس رک رضحت اکعہش نب نصحم رضحت روسؽ 

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آسپ ںیم اؾ سیق اک وقؽ ایبؿ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکسماےئ افر رفناای ہک 

 اؾ سیق ےن ایک اہک اس یک زدنیگ دراز وہ رھپ مہ وک اس ابت اک ملع ںیہن ہک سک اخوتؿ یک رمع رضحت اؾ سیق یک رمع ےک ربارب وہیئ وہ

 وبہج رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داع رفناےن ےک۔



 

 

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اوبنسح، اؾ سیق تنب نصحم، اؾ سیق ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انتیم اک رس دوھ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم اک رس دوھان

     1886    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، ایوب، حٔؼہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس َُّه٩َّ أَِخبََر٧َا یُوُس َة أ٧َ ًَٔلیَّ ثَت٨َِا أ٦ُُّ  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ََ َؼَة  ِٔ ُت َح ٌِ ا٢َ أَیُّوُب َس٤ٔ َٗ

 َ ٨َ٠ُِه ثَََلث ٌَ ٨َهُ َوَج ـِ َ٘ ٠ُُِٗت َن ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ثَََلثََة رُقُوٕ٪  َّی اہللُ  ٩َ٠ِ َرأَِض اب٨ََِة ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ ٥ِ َج ٌَ َِٟت َن ا َٗ  َة رُقُوٕ٪ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک امہرے ےس رضحت اؾ ہیطع ےن لقن رفناای ہک اؿ ویفس نب دیعس، اجحج، انب 

 

عی

رججی، اویب، ہصفح ریض اہلل 

وخانیت ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی ےک رس وک نیت وچیٹ ںیم میسقت ایک۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ابولں 

 وک وھکؽ رکنیت وچیٹ رک دںی اوہنں ےن اہک یج اہں۔

ھا  :  یراف

 

عی

 ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، اویب، ہصفح ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدے ےک داںیئ اجبن ےس لسغ رشفع رکان افر اقمنات فوض وک ےلہپ دوھان

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 داںیئ اجبن ےس لسغ رشفع رکان افر اقمنات فوض وک ےلہپ دوھانرمدے ےک 

     1887    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ٨٣ؼور، اح٤سب٩ ٣ح٤س ب٩ ح٨ب١، اس٤اًی١، خاٟس، حٔؼہ، ا٦ ًلیہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَٔلیَّةَ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أ٦ُِّ  َؼَة  ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ َخأٟٕس  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ سٔ ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  َحسَّ

ِٟوُ  ٍٔ ا َُِش١ٔ اب٨َِتٔهٔ ابَِسأَِ٪ ب٤ََٔیا٨٣َٔٔها َو٣ََوأؿ ا٢َ فٔی  َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ٨ِ٣َٔها ُؿوئٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

عی

رمعفنب وصنمر، ادمحنب دمحم نب لبنح، اامسلیع، اخدل، ہصفح، اؾ ہیطع ریض اہلل 

ا ء ےس افر فوض ےک اقمنات ےس رشفع رکف۔

 

ض
ع
 ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ڑلیک ےک لسغ ںیم رفناای ہک ےلہپ داںیئ اجبن ےک ا

ھا  رمعفنب وصنمر،  :  رافی

 

عی

 ادمحنب دمحم نب لبنح، اامسلیع، اخدل، ہصفح، اؾ ہیطع ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدے وک اطؼ رمہبت لسغ ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدے وک اطؼ رمہبت لسغ ےس قلعتم

     1888    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، ہظا٦، حٔؼہ، ا٦ ًلیة رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَلٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ  َؼُة  ِٔ ثَت٨َِا َح ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا هَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َِٟت أَِخبََر٧َا  ا َٗ َة  ٣َاَتِت إِٔحَسی ب٨ََأت یَّ

ا٢َ أُِش٨َ٠َِها ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َوأُِش٨َ٠َِها ؤِتزّ  َ٘ َٓ َِٟی٨َا  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا إِٔ٪ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌّ ا ثَََلثّا أَِو َخ٤ِّشا أَِو َسِب

ُٓو ةٔ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ کَا ٩َ٠ِ فٔی اِْلَٔخَ ٌَ َٔ َواِج ٔ ٌٔز٧ََِها َرأَیِتُنَّ َذٟ ا٢َ أَِط َٗ َوُه َو ِ٘ َِٟی٨َا َح ٔ َِٟقی إ َ أ َٓ َّاُه  ٨َُِا آَذ٧ ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ َّىٔی  َٓکذ٧ٔ ُِتُنَّ  إَٔذا ََفَ َٓ ٕر 



 

 

َٔٔها ِی٨َاَها ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ َ٘ ِٟ  إٔیَّاُه َو٣ََظِل٨َاَها ثَََلثََة رُقُوٕ٪ َوأَ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک 

 

عی

 ریض اہلل 

 

ػی ة
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی رمعفنب یلع، ییحی، اشہؾ، ہصفح، اؾ ع

چن رمہبت یک فافت وہیئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک الب رک جیھب دای افر اراشد رفناای ہک اؿ وک اپین افر ریبی ےس نیت رمہبت ای اپ

الم دف افر سج فتق لسغ ےس رفاتغ وہ اجےئ وت ھجم وک ای است رمہبت لسغ دانی افر ارگ مت ولگ انمبس وھجمس افر آرخ ںیم ھچک اکوفر 

ربخ دانی۔ سج فتق مہ افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک االطع دی یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ہہت دنب مہ 

ؽ اؿ ےک نیت وچیٹ رک ےک اکٹل دف اؿ یک تشپ ولوگں یک اجبن کنیھپ دای افر اراشد رفناای ہک اؿ ےک مسج رپ )ہی ہہت دنب( ٹیپل دف افر اب

 یک رطػ

ھا   :  رافی

 

عی

 ریض اہلل 

 

ػی ة
 رمعفنب یلع، ییحی، اشہؾ، ہصفح، اؾ ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدہ وک اپچن رمہبت ےس زایدہ لسغ دےنی ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدہ وک اپچن رمہبت ےس زایدہ لسغ دےنی ےس قلعتم

     1889    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یزیس، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ا٦ ًلیة رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ٩ًَِ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٠ًََِی٨َا َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َِٟت َزَخ١َ  ا َٗ َة  ًَٔلیَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ  سٔ ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َیزٔیَس 

ثَرَ  ِٛ ا٢َ أُِش٨َ٠َِها ثَََلثّا أَِو َخ٤ِّشا أَِو أَ َ٘ َٓ ٔش١ُ اب٨ََِتُه  ِِ ٥َ َو٧َِح٩ُ َن ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٔ اہللٔ َػل ٔ َٔ ب٤َٔإئ  ٩ِ٣ٔ َذٟ ٔ إِٔ٪ َرأَیِتُنَّ ذَٟ

٨َُِا آ ا ََفَ َّ٤٠ََٓ َّىٔی  َٓکذ٧ٔ ُِتُنَّ  إَٔذا ََفَ َٓ ُٓوٕر  ُٓوّرا أَِو َطِیّئا ٩ِ٣ٔ کَا ٔ کَا ة ٩َ٠ِ فٔی اِْلَٔخَ ٌَ ا٢َ َؤسِسٕر َواِج َٗ َوُه َو ِ٘ ٔ َِٟی٨َا ح ٔ َِٟقی إ َ أ َٓ َّاُه  َذ٧

ٌٔز٧ََِها إٔیَّاهُ   أَِط



 

 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اامسلیع نب دوعسد، سیدی، اویب، 

 

عی

 ریض اہلل 

 

ػی ة
دمحم نب ریسنی، اؾ ع

رمہبت فملس یک اصازبادی یک فافت وہیئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک الب رک اجیھب افر اراشد رفناای ہک اس وک نیت رمہبت ای اپچن 

فرت ولعمؾ وہ اپین افر ریبی ےس افر آرخ ںیم ھچک اکوفر رشکی رکف سج فتق لسغ ےس لسغ دف ای اس ےس زایدہ رمہبت ارگ مت وک رض

رفاتغ وہ اجےئ وت مت ھجم وک االطع دف۔ سج فتق مہ ولگ لسغ ےس رفاتغ اپ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک االطع دی آپ 

ای ہی اس ےک مسج رپ ٹیپل دف۔ اکی دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک ینعی نیت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ہہت دنب اطع رفناای افر اراشد رفنا

 رمہبت ای اپچن رمہبت لسغ دف ای اس ےس زایدہ ارگ مت وک انمبس ولعمؾ وہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ریض اہلل 

 

ػی ة
 اامسلیع نب دوعسد، سیدی، اویب، دمحم نب ریسنی، اؾ ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم وک است ےس زایدہ رمہبت لسغ دانی

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم وک است ےس زایدہ رمہبت لسغ دانی

     1890    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٬٨ًاٗتیبہ، ح٤از، ایوب، ٣ح٤س، ا٦ ًلیة رضی اہلل  :  راوی

 ِّٓ َِٟت تُُو ا َٗ َة  ًَٔلیَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  َیِت إِٔحَسی ب٨ََأت ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ا٢َ أُِش٨َ٠َِها ثَََلثّا أَِو َخ٤ِّشا  َ٘ َٓ َِٟی٨َا  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٔ ة ٩َ٠ِ فٔی اِْلَٔخَ ٌَ َٔ إِٔ٪ َرأَیِتُنَّ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َواِج ٔ ثََر ٩ِ٣ٔ َذٟ ِٛ أَِو أَ

َوهُ  ِ٘ ٔ َِٟی٨َا ح ٔ َِٟقی إ َ أ َٓ َّاُه  ٨َُِا آَذ٧ ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ َّىٔی  َٓکذ٧ٔ ُِتُنَّ  إَٔذا ََفَ َٓ ُٓوٕر  ُٓوّرا أَِو َطِیّئا ٩ِ٣ٔ کَا ٌٔز٧ََِها إٔیَّاهُ کَا ا٢َ أَِط َٗ   َو

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی یک ہبیتق، امحد

 

عی

 ریض اہلل 

 

ػی ة
، اویب، دمحم، اؾ ع

فافت وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک لسغ دےنی ےک ےیل مکح دای وت رفناای لسغ دف نیت رمہبت ای اپچن رمہبت ای است رمہبت 

 دوھکی ںیم ےن اہک ہک اطؼ رمہبت؟ رفناای یج اہں افر آرخ ںیم اکوفر ای وکیئ زیچ اکوفر  یسی رشکی رکف۔ سج ای اس ےس زایدہ ارگ مت انمبس



 

 

فتق لسغ دے وکچ وت مت ھجم وک االطع دانی۔ سج فتق مہ ولگ لسغ ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک االطع دی یئگ 

  دنب دے دای افر رفناای ہک ہی اؿ ےک مسج رپ ٹیپل دف۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ہہت

ھا  :  رافی

 

عی

 ریض اہلل 

 

ػی ة
 ہبیتق، امحد، اویب، دمحم، اؾ ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دانی تیم وک است ےس زایدہ رمہبت لسغ

     1891    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ایوب، حٔؼة، ا٦ ًلیہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا َٗ َّهُ  َُيَِر أ٧َ َة ٧َِحَوُه  ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  َؼَة  ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ثََر ٩ِ٣ٔ ٢َ أَِخبََر٧َا  ِٛ ا أَِو أَ ٌّ ثَََلثّا أَِو َخ٤ِّشا أَِو َسِب

 َٔ ٔ َٔ إِٔ٪ َرأَیِتُنَّ ذَٟ ٔ  َذٟ

ھا  اس دحثی اک رتہمج ذموکرہ دحثی یک رطح ےہ۔

 

عی

 ، اؾ ہیطع ریض اہلل 

 

ضہ
حف
 ہبیتق، امحد، اویب، 

ھا  :  رافی

 

عی

 ، اؾ ہیطع ریض اہلل 

 

ضہ
حف
 ہبیتق، امحد، اویب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم وک است ےس زایدہ رمہبت لسغ دانی

     1892    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س، ا٦ ًلیہ رضی اہلل ٬٨ًا اس٤ٌی١ ب٩ ٣شٌوز، َرش، س٠ہ ب٩ ٤٘٠ًہ، :  راوی

ٔف إِٔخوَ  ٌِ ََ  ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  رِٔشْ   َ ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َِٟت أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ا َٗ َة  ًَٔلیَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ  تٔهٔ 

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َِّٓیِت اب٨َِْة َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٔ تُُو ٔ ثََر ٩ِ٣ٔ َذٟ ِٛ ا أَِو أَ ٌّ ا٢َ أُِش٨َ٠َِها ثَََلثّا أَِو َخ٤ِّشا أَِو َسِب َ٘ َٓ ِش٠َٔها  َِ أ٣َََز٧َا َٔ َٓ  ٥َ

إَٔذا  َٓ ُٓوٕر  ُٓوّرا أَِو َطِیّئا ٩ِ٣ٔ کَا ةٔ کَا ٩َ٠ِ فٔی اِْلَٔخَ ٌَ ٥ِ َواِج ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠ُُِٗت ؤِتّزا  َِٟت  ا َٗ َّ إِٔ٪ َرأَیِتُنَّ  َٓکذ٧ٔ ُِتُنَّ  َّاُه ََفَ ٨َُِا آَذ٧ ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ ىٔی 

ٌٔز٧ََِها إٔیَّاهُ  ا٢َ أَِط َٗ َوُه َو ِ٘ ٔ ًَِلا٧َا ح َ أ َٓ 

ھا  اس دحثی اک وہفمؾ یھب اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

 

عی

 الیعمس نب دوعسد، رشب، ہلس نب ب ہمق، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل 

ھا  الیعمس نب دوعسد، رشب، ہلس نب ب ہمق، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل :  رافی

 

عی

  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم ےک لسغ ںیم اکوفر یک رشتک

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم ےک لسغ ںیم اکوفر یک رشتک

     1893    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ زرارة، اس٤اًی١، ایوب، ٣ح٤س، ا٦ ًلیة رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

َِٟت أَتَ  ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  ا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٔش١ُ  ِِ ٥َ َو٧َِح٩ُ َن َٔ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َواجِ َوَس٠َّ ٔ َٔ إِٔ٪ َرأَیِتُنَّ َذٟ ٔ ثََر ٩ِ٣ٔ َذٟ ِٛ ا٢َ أُِش٨َ٠َِها ثَََلثّا أَِو َخ٤ِّشا أَِو أَ َ٘ َٓ ٩َ٠ِ فٔی اب٨ََِتهُ  ٌَ

 ٔ َِٟقی إ َ أ َٓ َّاُه  ٨َُِا آَذ٧ ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ َّىٔی  َٓکذ٧ٔ ُِتُنَّ  إَٔذا ََفَ َٓ ُٓوٕر  ُٓوّرا أَِو َطِیّئا ٩ِ٣ٔ کَا ٔ کَا ة ا٢َ أَِو اِْلَٔخَ َٗ ٌٔز٧ََِها إٔیَّاُه  ا٢َ أَِط َٗ َوُه َو ِ٘ ٔ َِٟی٨َا ح

و َة ٣ََظِل٨َاَها ثَََلثََة رُقُ ٔلیَّ ًَ َِٟت أ٦ُُّ  ا َٗ ا٢َ َو َٗ ا  ٌّ َؼُة أُِش٨َ٠َِها ثَََلثّا أَِو َخ٤ِّشا أَِو َسِب ِٔ َِٟت َح ا َٗ ٕ٪ 



 

 

ھا  ےس رفاتی ےہ

 

عی

 ریض اہلل 

 

ػی ة
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی  رمعفنب زرارة، اامسلیع، اویب، دمحم، اؾ ع

الےئ افر مہ ولگ لسغ ںیم وغشمؽ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک ڑلیک ےس رفناای ہک مت اؿ وک نیت رمہبت لسغ دف ای اپچن 

 لسغ دف افر مت آرخ ںیم ھچک اکوفر رمہبت ای اس ےس زایدہ رمہبت لسغ دف ارگ مت انمبس ایخؽ رکف افر مت اپین افر ریبی ےک ےتپ ےس

رشکی رکول افر مت سج فتق مت لسغ ےس افرغ وہ اجؤ وت مت ھجم وک ربخ دانی۔ سج فتق مہ ولگ لسغ ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل 

اھ دف۔ رضحت ہصفح ریض ہیلع فآہل فملس وک االطع دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ہہت دنب کنیھپ دای افر رفناای ہک ہی اؿ وک اڑ

ھا  ےن رفناای مہ

 

عی

ھا  ےن رفناای ہک مت اؿ وک نیت رمہبت ای اپچن رمہبت ای است رمہبت لسغ دف ہی رفناای۔ رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل 

 

عی

 اہلل 

 ےن اؿ ےک ابولں یک نیت وچیٹ رک دںی۔ نکیل رفاتی ںیم ےہ ہک ینعی مہ ےن اؿ ےک رس یک نیت وچیٹ رک دںی۔

ھا رمعف :  رافی

 

عی

 ریض اہلل 

 

ػی ة
 نب زرارة، اامسلیع، اویب، دمحم، اؾ ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم ےک لسغ ںیم اکوفر یک رشتک

     1894    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ایوب، ٣ح٤س، حٔؼة، ا٦ ًلیہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ أَِخبََرِتىٔی  َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َِٟت أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  َؼُة  ِٔ َح

٨َ٠ِا َر  ٌَ  أَِسَها ثَََلثََة رُقُوٕ٪ َوَج

ھا  اس دحثی اک رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

 

عی

 ، اؾ ہیطع ریض اہلل 

 

ضہ
حف
 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، دمحم، 

ھا  :  رافی

 

عی

 ، اؾ ہیطع ریض اہلل 

 

ضہ
حف
 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، دمحم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیم ےک لسغ ںیم اکوفر یک رشتک

     1895    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبة، ح٤از، ایوب، حٔؼة، ا٦ ًلیہ :  راوی

 َ٨٠ِ ٌَ َة َوَج ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  َؼُة  ِٔ َِٟت َح ا َٗ ٩ًَِ أَیُّوَب َو اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس  ا َرأَِسَها ثَََلثََة رُقُو٪ٕ أَِخبََر٧َا 

 ، اؾ ہیطع اس دحثی اک رتہمج یھب اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 

ضہ
حف
 ہبیتق، امحد، اویب، 

 ، اؾ ہیطعۃبیتق، امحد،  :  رافی

 

ضہ
حف
 اویب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادنر اکی ڑپکا ڈاانل اسیک ےہ؟

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ادنر اکی ڑپکا ڈاانل اسیک ےہ؟

     1896    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، ایوب ب٩ ابوت٤ی٤ة، ٣ح٤س ب٩ سيری٩ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔی أَیُّوُب ب٩ُِ أَبٔی َت٤ٔی٤َةَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس َس ب٩َِ ٔسيرٔی٩َ أَِخبََر٧َا یُوُس ٍَ ٣َُح٤َّ َّهُ َس٤ٔ  أ٧َ

َٟ يَ  ا َٗ ثَت٨َِا  هُ َحسَّ ِٛ ٥ِ٠َ تُِسرٔ َٓ ََٟها  ٔس٣َِت تَُبازُٔر اب٨ِّا  َٗ َة ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ٔلیَّ ًَ و٢ُ کَا٧َِت أ٦ُُّ  ٠َِیهٔ ُ٘ ًَ َّی اہللُ  ِت َزَخ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ا٢َ أُِش٨َ٠َِها ثَََلثّا أَِو َخ  َ٘ َٓ ٔش١ُ اب٨ََِتهُ  ِِ ٠َِی٨َا َو٧َِح٩ُ َن ًَ  ٥َ ٩َ٠ِ فٔی َوَس٠َّ ٌَ َٔ إِٔ٪ َرأَیِتُنَّ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َواِج ٔ ثََر ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ٤ِّشا أَِو أَ

َوهُ  ِ٘ ٔ َِٟی٨َا ح ٔ َِٟقی إ ٨َُِا أَ ا ََفَ َّ٤٠ََٓ َّىٔی  َٓکذ٧ٔ ُِتُنَّ  إَٔذا ََفَ َٓ ُٓوٕر  ُٓوّرا أَِو َطِیّئا ٩ِ٣ٔ کَا ةٔ کَا َ  اِْلَٔخَ ًَل ٥ِ یَزِٔز  َٟ ٌٔز٧ََِها إٔیَّاُه َو ا٢َ أَِط َٗ ََ َو ٔ ی َذٟ



 

 

ا٢َ ََل أَُراُه إَٔلَّ  َٗ ُر بٔهٔ  ٌٔز٧ََِها إٔیَّاُه أَتَُؤزَّ ِوُٟهُ أَِط َٗ ٠ُُِٗت ٣َا  ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل أَِزرٔی أَیُّ ب٨ََاتٔهٔ  ٨ََها ٓٔیهٔ َٗ ِٔ ُٔ ِٟ و٢َ ا ُ٘  أَِ٪ َي

، دمحم نب ریسنی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 

 مة
می

 

ی

اؾ ہیطع اکی ااصنری اخوتؿ  ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، اویب نب اوب

ںیھت فہ دلجی ںیم آیئ )رہش رصبہ ںیم( اےنپ ڑلےک وک دےنھکی ےک ےیل۔ نکیل اوہنں ےن اےنپ ڑلےک وک ںیہن اپای )وبہج فافت( وت اس 

فملس  اخوتؿ ےن مہ ےس دحثی ایبؿ یک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

یک ڑلیک وک مہ ولگ لسغ دےنی ںیم وغشمؽ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ اؿ وک نیت رمہبت ای اپچن ای اس 

ےس زایدہ رمہبت لسغ دف ارگ مت انمبس ایخؽ رکف افر مت ولگ اپین افر ریبی )ےک ےتپ ےس( لسغ دف افر آرخ ںیم ھچک اکوفر رشکی رک 

مت لسغ ےس رفاتغ وہاجؤ وت ےھجم االطع دف۔ سج فتق مہ ولگ رفاتغ احلص رک ےکچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ول۔ سج فتق

پ ےن اانپ ہہت دنب کنیھپ دای افر اراشد رفناای اؿ ےک مسج رپ ٹیپل دف اس ےس زایدہ ایبؿ ںیہن رفناای افر رفناای ہک ںیم فافق ںیہن ہک آ

وکیسن اصازبادی ںیھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ااعشر ےس ایک رماد ےہ؟ ایک ازار انہپان وصقمد ےہ؟ اوہنں  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

ےن رفناای ہک ںیم اتھجمس وہں ہک اس ےس ٹیپل دانی وصقمد ےہ ہی ڑپکا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نفک ےک ادنر وطبر ربتک ٹیپل 

 دےنی اک مکح رفناای۔

، دمحم نب ریسنی ریض اہلل ہنع ویفس نب دیعس، :  رافی

 

 مة
می

 

ی

 اجحج، انب رججی، اویب نب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ادنر اکی ڑپکا ڈاانل اسیک ےہ؟

     1897    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طٌیب ب٩ یوسٕ نشائی، یزیس، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، ا٦ ًلیة رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ُ ٩ًَِ أ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ َٕ ا٨ََّٟشائٔیُّ  ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ َِّی إِٔحَسی أَِخبََر٧َا ُط َِٟت تُُوف ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ  ِّ٦

َٔ إِٔ٪  ٔ ثََر ٩ِ٣ٔ َذٟ ِٛ ا٢َ أُِش٨َ٠َِها ثَََلثّا أَِو َخ٤ِّشا أَِو أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِسرٔ ب٨ََأت ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٔ َوأُِش٨َ٠َِها بٔاٟشِّ ٔ  َرأَیِتُنَّ َذٟ



 

 

َٓإٔذَ  ُٓوٕر  ُٓوّرا أَِو َطِیّئا ٩ِ٣ٔ کَا َٔ کَا ٔ ٩َ٠ِ فٔی آَٔخٔ ذَٟ ٌَ ٤َِٟأئ َواِج ا٢َ َوا َ٘ َٓ َوُه  ِ٘ ٔ َِٟی٨َا ح ٔ َِٟقی إ َ أ َٓ َّاُه  َٓکَذ٧ َِٟت  ا َٗ َّىٔی  َٓکذ٧ٔ ُِتُنَّ  ا ََفَ

ٌٔز٧ََِها إٔیَّاهُ   أَِط

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

 ریض اہلل 

 

ػی ة
بیعش نب ویفس اسنیئ، سیدی، انب وعؿ، دمحم، اؾ ع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مت اؿ وک نیت رمہبت ای اپچن رمہبت ای اس ےس زایدہ رمہبت یک اکی ڑلیک یک فافت وہیئگ۔ وت آپ 

لسغ دف ارگ مت انمبس ایخؽ رکف افر مت ولگ اس وک ریبی افر اپین ےس دوھ ڈاول افر آرخ ںیم مت ولگ ھچک اکوفر رشکی رک ول۔ سج فتق 

ع رکان۔ مہ ےن االطع دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ںیھمت لسغ ےس رفاتغ وہاجےئ وت ھجم وک االط

 فملس ےن اانپ ہہت دنب کنیھپ دای افر اراشد رفناای ہک مت ولگ ہی اس ےک مسج رپ ٹیپل دف۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ریض اہلل 

 

ػی ة
 بیعش نب ویفس اسنیئ، سیدی، انب وعؿ، دمحم، اؾ ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمعہ نفک دےنی یک اتدیک

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دمعہ نفک دےنی یک اتدیک

     1898    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ححاد، اب٩ جزیخ، ابوزبير، جابز رضی اہلل ٨ًہًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟسرقی اٟ٘لا٪ و یوسٕ ب٩ سٌیس،  :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َٗ َٟهُ  ُى  ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ ُٕ ب٩ُِ َس اُ٪ َویُوُس لَّ َ٘ ِٟ ِّیُّ ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس اٟزَّق ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َححَّاْد 

ٍَ َجابٔزّ  َّهُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ِیَّل َو أَبُو اٟزُّبَيِر َٟ بَٔر  ُ٘ َٓ ََٓذََکَ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔهٔ ٣َاَت   ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ َخَلَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٩َ ا َي ِّٔ ُٛ

َِٟیَّل إَٔلَّ  بََر إِٔنَشاْ٪  ِ٘ ٥َ أَِ٪ يُ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  زََجَز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٔ كَائ١ٕٔ  َُيِر  ٩ٕ َٔ َٛ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ فٔی  َٗ ََ َو ٔ ٔلَی َذٟ َْطَّ إ ـِ  أَِ٪ ُي

٨َهُ  ِٔ َٛ  ٩ِ ٠ُِیَحشِّ َٓ ٥ِ أََخاُه  ُٛ ٥َ إَٔذا َولَٔی أََحُس ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل



 

 

 دبعارلنمح نب اخدلریق ااطقلؿ ف ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص

وک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ دای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اکی احصیب اک ذترکہ رفناای نج یک فافت وہ یکچ یھت افر رات

اؿ یک دتنیف یک یئگ یھت اکی انصق مسق ےک ڑپکا نفک ںیم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رات ںیم دتنیف ےس عنم رفناای۔ نکیل 

رضفرت وہ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ اھبیئ اک سج فتق 

 فارث وہ وت مت اس وک دمعہ مسق اک نفک دف۔

 دبعارلنمح نب اخدلریق ااطقلؿ ف ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نفک وکیسن مسق اک رتہب ےہ؟

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 نفک وکیسن مسق اک رتہب ےہ؟

     1899    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابوْعوبة، ایوب، ابوَٗلبة، ابو٣ہ٠ب، س٤زہ رضی اہلل ٨ًہ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس،  :  راوی

ُث  وبََة یَُحسِّ ٌٔیَس ب٩َِ أَبٔی َْعُ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب 

 ٩ًَِ ٤َُِٟه٠َّٔب  ََّها أَكَِهزُ َو أَبٔی ا إ٧ٔ َٓ ََِِٟیاَق  َِٟبُشوا ٩ِ٣ٔ ثَٔیاب٥ُِٜٔ ا ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُوا ٓٔیَها َس٤َُزَة  ِّٔ َٛ أَكَِیُب َو

 ٥ِ ُٛ  ٣َِوَتا

، اوببلہم، رمسہ ریض اہلل ہنع ےس ر

 

ة
ی 
، اویب، اوبالق

 

ة
ی 
فاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی رمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، دیعس نب اوبرعف

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ دیفس ڑپکے انہپ رکف ویکہکن فہ دمعہ افر اپزیکہ وہےت ںیہ افر مت ولگ اؿ یہ ڑپکفں ںیم

 اےنپ رمدفں وک دنف ایک رکف۔



 

 

، اوببلہم :  رافی

 

ة
ی 
، اویب، اوبالق

 

ة
ی 
 ، رمسہ ریض اہلل ہنعرمعفنب یلع، ییحی نب دیعس، دیعس نب اوبرعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نفک ےنتک ڑپکے ںیم دای ایگ؟

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دای ایگ؟یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نفک ےنتک ڑپکے ںیم 

     1900    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

َوةَ  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ  ُٙ َّی اہللُ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِّٔ ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ

ٕة بٔیٕف   ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ثَََلثَٔة أَثَِوإب ُسُحؤٟیَّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

ااحسؼ ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ں( وحسؽ ےک نیت دیفس ڑپکفں ںیم نفک دای ایگ نج ںیم ڑگپی افر امعہم ںیہن اھت۔)کلم ک ن ےک اکی اگؤ

ھا   :  رافی

 

عی

 اقحس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیانجزئ ےک قلعتم  :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نفک ےنتک ڑپکے ںیم دای ایگ؟

     1901    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

َوةَ  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ هَٔظا٦  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٩َ فٔی ثَََلثَةٔ  أَِخبََر٧َا  ِّٔ ُٛ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ 

٤ٔیْؽ َوََل ٤ًَٔا٣َْة  َٗ َِٟیَص ٓٔیَها  ٕة   أَثَِوإب بٔیٕف ُسُحؤٟیَّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی

 

عی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وحسؽ ےک  ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ےئگ افر اس ںیم ضیمق افر امعہم ںیہن اھت۔

 

 )ڑپکے یک اکی مسق( نیت دیفس ڑپکے ےس نفک دی 

ھا   :  رافی

 

عی

 ہبیتق، ناکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نفک ےنتک ڑپکے ںیم دای ایگ؟

     1902    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حٔؽ، ہظا٦، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 َّ ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِّٔ ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ هَٔظا٦ٕ  ْؽ  ِٔ ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ فٔی ثَََلثَةٔ أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 ٌَ ٔ َُٓذَٔکَ ٟ ٤ٔیْؽ َوََل ٤ًَٔا٣َْة  َٗ َِٟیَص ٓٔیَها   ٕٕ ُس ُتَٔی أَثَِوإب بٔیٕف ی٤ََا٧َٔیٕة َُکِ ِس أ َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ ِوُُٟه٥ِ فٔی ثَِوبَئِن َوبُزِزٕ ٩ِ٣ٔ حٔبََرةٕ  َٗ ائَٔظَة 

٨ُوُه ٓٔیهٔ  ِّٔ َٜ ُ ٥ِ ی َٟ ٨َُّٜٔه٥ِ َرزُّوُه َو ٔ َوَل ِٟبُرِز  بٔا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک کلم ک ن ےک نیت 

 

عی

ہبیتق، ب ص، اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ھا   ڑپکفں ںیم وج ہک رفیئ ےک ےھت

 

عی

اؿ ںیم نفک دای ایگ اؿ ںیم ہن رکات اھت افر ہن امعہم اشلم اھت۔ رھپ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےس ذترکہ وہا ہک دف ڑپکے افر اکی اچدر یھت کلم ک ن یک؟ وت اوہنں ےن رفناای ہک کلم ک ن یک اچدر آیئ یھت۔ نکیل ولوگں ےن اس وک 

 افر اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک نفک ںیم ںیہن اشلم ایک۔فاسپ رک دای 



 

 

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق، ب ص، اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نفک ںیم ضیمق وہےن ےس قلعتم

 ااحدثیانجزئ ےک قلعتم  :   ابب

 نفک ںیم ضیمق وہےن ےس قلعتم

     1903    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، ًِیساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًَُِِیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ِبُس أَِخبََر٧َا  ًَ ا ٣َاَت  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ  ٍْ ٔ ث٨ََا ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ اہللٔ 

 ِّٔ َٛ ُ َّی أ ََ َحً ٤ٔیَؼ َٗ ًِٔلىٔی  ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل رٔفِ اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ َجاَئ اب٨ُِهُ إ ِِ ٠َِیهٔ َواِسَت ًَ َٟهُ ٨َُه ٓٔیهٔ َوَػ١ِّ   

ِس ٧ََهاَک اہللُ َٗ ا٢َ  َٗ َحَذبَُه ٤ًَُزُ َو َٓ ٠ًََِیهٔ  ِّی  َٓکذ٧ُٔونٔی أَُػل ُُِت٥ِ  ا٢َ إَٔذا ََفَ َٗ ٤ٔیَؼُه ث٥َُّ  َٗ ًَِلاُه  َ أ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ٔيَن  ًَلَی ا َِّی  َؼل َُ  أَِ٪ 

 َٟ رٔفِ  ِِ ِشَت ََ ُه٥ِ أَِو ََل  َٟ رٔفِ  ِِ ا٢َ اِسَت َٗ ًَلَی أََحٕس ٨ِ٣ُٔه٥ِ ٣َاَت أَبَّسا أ٧ََا بَيَِن خٔيَرَتئِن  َؼ١ِّ  َُ الَی َوََل  ٌَ ََ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٠ًََِیهٔ  َّی  ََٓؼل ُه٥ِ 

٠َِیه٥ِٔ  ًَ ََلَة  تََرَک اٟؼَّ َٓ  ٔ بِرٔه َٗ ًَلَی   ٥ِ ُ٘ ََ  َوََل 

ایب انمقف رم ایگ وت اس اک ڑلاک رمعفنب یلع، ییحی، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق دبعاہلل نب 

 دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک رکہت اطع رفناںیئ اتہک ںیم اےنپ فادل

 نا۔ںیگ۔ روسؽ رکمی یلص وک اس اک نفک دفں افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ امنز ادا رفناںیئ افر اس ےک فاےطس رفغمت یک داع

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ضیمق اس وک دے دی رھپ رفناای سج فتق مت ولگ )لسغ افر نفک ےس( افرغ وہ اجؤ وت مت ےھجم االطع رک 

 دخافدن دقفس ےن دانی۔ ںیم امنز ادا رکفں اگ اس ابت رپ رمع ےن ہی انس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )ایپر ےس( چنیھک ایل افر اہک ہک

ایگ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک عنم رفناای ےہ انمنیقف رپ امنز زپےنھ ےس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ھجم وک اایتخر دای 

دخافدن  ہک ںیم اؿ ےک فاےطس رفغمت بلط رکفں ای ہن رکفں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز ادا رفنایئ۔ اس رپ



 

 

 دقفس ےن رمع ریض اہلل یک انمت ےک اطمقب آتی رکہمی انزؽ رفنایئ۔

 رمعفنب یلع، ییحی، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیانجزئ ےک قلعتم  :   ابب

 نفک ںیم ضیمق وہےن ےس قلعتم

     1904    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟحبارب٩ اٌَٟلء ب٩ ًبساٟحبار، سٔیا٪، ٤ًزو، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس َِٟحبَّارٔ  ًَِبسٔ ا ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ِبُس ا ًَ ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  و٢ُ أَتَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ُت َجابّٔزا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِزٕو   ٩ِ

وَ  َٓ َُٟه  َد  أَُِخٔ َٓ أ٣َََز بٔهٔ  َٓ ٠َِیهٔ  ًَ  َٕ َٗ َو َٓ تٔهٔ  ٍَ فٔی حرُِفَ ِس ُؤؿ َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أُبَٓیٕ َو ًَ بَِر  َٗ  ٥َ ٤ٔیَؼ َوَس٠َّ َٗ َِٟبَشُه  َِتَِیهٔ َوأَ ِٛ ًَلَی ُر ُه  ٌَ هُ َؿ

 ُ٥٠ًَِ الَی أَ ٌَ ََ ٠ًََِیهٔ ٩ِ٣ٔ رٔي٘ٔهٔ َواہللُ  َث  َٔ  َوَن

دبعاابجلرنب االعلء نب دبعاابجلر، ایفسؿ، رمعف، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی 

اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر مکح رفناای فہ )ربق ےس( اکنال  رمہبت دبعاہلل نب ایب یک ربق رپ ےچنہپ۔ فہ ربق ںیم رھک دای ایگ اھت آپ یلص

 افر ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک الھٹبای دف ونٹھگں رپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اانپ )ابمرک( رکہت انہپای

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ وھتک رس رپ ڈاال۔

 اابجلرنب االعلء نب دبعاابجلر، ایفسؿ، رمعف، اجرب ریض اہلل ہنعدبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 نفک ںیم ضیمق وہےن ےس قلعتم

     1905    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ زہزی ََری، سٔیا٪، ٤ًزو، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ  َِٟبَِرٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزُّهِزٔیُّ ا ًَ سٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َ أَِخبََر٧َا  و٢ُ َوک ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َي اَ٪ ٤ِزٕو َس٤ٔ

 ٔ٤ َٗ ٠َِیهٔ إَٔلَّ  ًَ ٤ٔیّؼا َيِؼ٠ُُح  َٗ ٥ِ٠َ یَحُٔسوا  َٓ َل٠ََبِت اِْلَِنَؼاُر ثَِوبّا َیُِٜشو٧َُه  َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  بَّاُض بٔا ٌَ ِٟ ََٜشِوُه إٔیَّاهُ ا َٓ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أُبَٓیٕ   یَؽ 

رفاتی ےہ ہک رضحت ابعس ریض اہلل ہنع دمہنی دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی رصبی، ایفسؿ، رمعف، اجرب ریض اہلل ہنع ےس 

اؿ  ونمرہ ںیم ےھت سپ ااصنر ےن اکی رکہت اؿ ےک ےننہپ ےک فاےطس التش ایک وت فہ ںیہن الم نکیل دبعاہلل نب ایب اک رکہت کیھٹ آای فیہ رکہت

 وک انہپ دای ایگ۔

 اہلل ہنع دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی رصبی، ایفسؿ، رمعف، اجرب ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 نفک ںیم ضیمق وہےن ےس قلعتم

     1906    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یحٌی ب٩ سٌیس ٗلٌا٪، ا٤ًع، ط٘یٙ، خباب ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، ا٤ًع، :  راوی

 ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٤ًَِٔع ح و أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ  

 َ٤ًِ َ ُت اِْل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ٠َِیهٔ َس ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َهاَجز٧َِا ٣َ َٗ ث٨ََا َخبَّاْب  ا٢َ َحسَّ َٗ ا  ّ٘ ُت َط٘ٔی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َع 

 ٔ ٥َِٟ َیأِک١ُِ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔه ٨ٔ٤ََّٓا ٩ِ٣َ ٣َاَت  ًَلَی اہللٔ  َوَجَب أَِجز٧َُا  َٓ الَی  ٌَ ََ ٥َ ٧ََِِتغٔی َوِجَه اہللٔ  ُٗت١َٔ  َطِیّئا ٨ِ٣ُٔه٥ِ َوَس٠َّ  ٕ ُب ب٩ُِ ٤ًَُيِر ٌَ ٣ُِؼ



 

 

 ٔ َجِت رِٔجََلُه َوإ ِی٨َا َرأَِسُه ََخَ ٨َّا إَٔذا َُلَّ ُٛ ٨ُُه ٓٔیهٔ إَٔلَّ ٤َ٧َٔزّة  ِّٔ َٜ ُ ٥ِ٠َ ٧َحِٔس َطِیّئا ٧ َٓ َجِت َرأُِسهُ َیِو٦َ أُحُٕس  ِی٨َا بَٔها رِٔج٠َِیهٔ ََخَ َُلَّ َذا 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓهُ َٓ ُه ث٤َََزتُُه  َٟ ِت  ٌَ ا َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أَی٨َِ ًَلَی رِٔج٠َِیهٔ إٔذَِٔخّ  ١َ ٌَ َی بَٔها َرأَِسُه َو٧َِح لِّ َِ َو هٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ نُ

ٌٔی١َ  ُى ْٔلِٔس٤َ ِٔ  َیِهٔسبَُها َوا٠َّٟ

رفاتی ےہ ہک مہ ےن رضحت  دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، اشمع، اامسلیع نب دوعسد، ییحی نب دیعس اعطقؿ، اشمع، قیقش، ابخب ےس

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ رجہت اہلل اعتیل ےک ےیل یک )ینعی رجہت اک دصقم راضء ایہل احلص رکان اھت وت اس لمع 

 ںیم ےس امہرا ارج دخافدن دقفس ےک زندکی باتب افر اقمئ وہایگ نکیل امہرے ںیم ےس وکیئ صخش الچ ایگ افر اس صخش ےن اےنپ ارج

ےس ھچک ںیہن وھکای )ہکلب اس اک امتؾ اک امتؾ ارج ف وثاب آرخت ںیم راہ( اؿ ںیم ےس رضحت بعصم نب ریمع ےھت وج ہک زغفہ ادح ےک 

دؿ لتق ےیک ےئگ ےھت افر اؿ ےک نفک ےک فاےطس مہ ولوگں ےن وکیئ زیچ ںیہن اپیئ نکیل اکی یلمک سج فتق مہ ولگ اس وک اؿ ےک رس 

ابرہ لکن آےت افر سج فتق اپؤں رپ رےتھک وت رس لکن آات۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک مکح  رپ رےتھک وت اپؤں

 رفناای ہک اؿ اک رس اپھچ دف افر اپؤں ےک افرپ اذرخ )ہی اکی مسق یک اھگس ےہ( فہ ڈاؽ دف افر امہرے ںیم ےس وکیئ صخش ااسی ںیہن اھت ہک

صخش اؿ ولھپں وک ااٹھک رکات )رماد ہی ےہ ہک یسک ےک اپس اباغت ںیہن ےھت ہی ااشرہ ےہ احصہب رکاؾ یک  سج ےک لھپ کپ اجےت افر فہ

 ےب رسفاسناین یک زدنیگ یک رطػ(۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اشمع، اامسلیع نب دوعسد، ییحی نب دیعس اعطقؿ، اشمع، قیقش، ابخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق ارحاؾ ابدناھ وہا صخش وفت وہ اجےئ وت اس وک سک رطہقی ےس نفک دانی اچےیہ؟

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق ارحاؾ ابدناھ وہا صخش وفت وہ اجےئ وت اس وک سک رطہقی ےس نفک دانی اچےیہ؟

     1907    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًتبہ ب٩ ًبساہلل، یو٧ص ب٩ ٧آٍ، ٤ًزوب٩ زی٨ار، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی



 

 

ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ًُتَِبُة ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ُجَبيِر

٦َ ٓٔیه٤َٔا َوأُِش٠ُ  ٦َ فٔی ثَِوبَِیهٔ ا٠ََّٟذی٩ِٔ أرَِحَ ٤ُِِْٟحٔ ٥َ أُِش٠ُوا ا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ُوُه فٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِّٔ َٛ وُه ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َو

زُ  وُه بٔٔلیٕب َوََل تَُد٤ِّ ٣ّاثَِوبَِیهٔ َوََل ت٤ُٔشُّ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٣ُِْحٔ ُث یَِو٦َ ا ٌَ َّهُ یُِب إ٧ٔ َٓ  وا َرأَِسهُ 

ہبتع نب دبع اہلل، ویسن نب انعف، رمعفنب دانیر، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ڑپکفں ںیم اس صخش ےن ارحاؾ ابدناھ اھت افر  فآہل فملس ےن اراشد رفناای رمےن فاےل صخش وک اس ےک دف ڑپکفں ںیم لسغ دف ہک نج

مت ولگ اس وک اپین افر ریبی )ےک ےتپ( ےس لسغ دف افر مت اس وک نفک دف ایس دف ڑپکفں ںیم لسغ دف افر مت اس وک وخوبش ہن اگلؤ افر مت 

 اس اک رس یھب ہن ڈاھوپن فہ صخش ایقتم ےک دؿ ارحاؾ ابدنےھ وہےئ اےھٹ اگ۔

 ، ویسن نب انعف، رمعفنب دانیر، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعسہبتع نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کشم ےس قلعتم ااحدثی

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 کشم ےس قلعتم ااحدثی

     1908    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، ابوزاؤز و طبابة، طٌبہ، خ٠یسب٩ جٌرف، ابونرضة، ابوسٌیس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اََل َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َوَطَبابَُة  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َة  ٍَ أَبَا َنرِضَ رَفٕ َس٤ٔ ٌِ ُخ٠َِیٔس ب٩ِٔ َج

 َُ ٤ِِٟٔش یٔب ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَكَِیُب اٟلِّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس   َس

ی د نب رفعج، اوبرضنة، اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ر
ل

 

ح
، ہبعش، 

 

ة
ی 
وسؽ رکمی یلص ومحمدنب الیغؿ، اوبداؤد ف ابش

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مت ولوگں یک رتہب وخوبش کشم ےہ۔



 

 

ی د نب رفعج، اوبرضنة، اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی
ل

 

ح
، ہبعش، 

 

ة
ی 
 ومحمدنب الیغؿ، اوبداؤد ف ابش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 کشم ےس قلعتم ااحدثی

     1909    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ حشين، ا٣یة ب٩ خاٟس، ا٤ٟشت٤ز ب٩ اٟزیا٪، ابی نرضة، ابوسٌیس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِرَهیٔمُّ  ُِٟحَشئِن اٟسِّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ٤ُِِٟشَت٤ٔزِّ ب٩ِٔ اٟزَّیَّأ٪  ٩ًَِ ا ُة ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا أ٣َُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ

 ُٝ ٤ِِٟٔش ٔ كٔیب٥ُِٜٔ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َخيِر َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ 

رر نب ارلایؿ، 
،

 

شی
م
ل

 ایب رضنۃ، اوبدیعس ریض اہلل ہنع ہی رفاتی اسہقب رفاتی  یسی ےہ۔یلع نب نیسح، اۃیم نب اخدل، ا

رر نب ارلایؿ، ایب رضنۃ، اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی
،

 

شی
م
ل

 یلع نب نیسح، اۃیم نب اخدل، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس قلعتمانجزہ یک االطع دےنی 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ یک االطع دےنی ےس قلعتم

     1910    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ة ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة فٔی َحسٔیَٔهٔ  ٜٔی٨َّة ٣َزَٔؿِت أَِخبََر٧َا  َُّه أَِخبََرُه أَ٪َّ ٣ِٔش ٕٕ أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِه١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٥َ ب٤ََٔزٔؿَها َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أُِخبَٔر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ََِٟشاٛٔيَن َوَيِشأ٢َُ َٓ وزُ ا ٌُ ٥َ َي ٨ًَُِه٥ِ  ٠َّ

هُ  َِٟیَّل َوََکٔ َد بَٔح٨َاَزتَٔها  أَُِخٔ َٓ َٓکذ٧ُٔونٔی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا ٣َاَتِت  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َّی اہللُ َٓ وا أَِ٪ یُوُٗٔووا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا أَِػَبَح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ اُٟوا ًَ َٗ ٥ِ أَِ٪ تُِؤذ٧ُٔونٔی بَٔها  ُٛ ٥َِٟ آ٣ُزِ ا٢َ أَ َ٘ َٓ َّٟٔذی کَاَ٪ ٨ِ٣َٔها  ٥َ أُِخبَٔر بٔا ِیهٔ َوَس٠َّ

 َّٕ َّی َػ ٥َ َحً ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِخَ َٓ ِیَّل  َٟ  ََ ه٨َِا أَِ٪ ٧ُوَٗٔو بِرٔهَ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ََکٔ َٗ ًَلَی  ٍَ بٔا٨َّٟأض  ََّر أَِربَ ب َٛ ا َو

 َتِٜبٔيَرإت 

 نب لہس نب فینح ےس رفاتی ےہ ہک اکی نیکسم اخوتؿ  رامر وہیئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ہبیتق، ناکل، انب اہشب، اوبانامة

وحاؽ درایتف رفناای ہیلع فآہل فملس وک اس یک االطع وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسمنیک یک ایعدت رفناای رکےت ےھت افر اؿ ےک ا

رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق اس یک فافت وہاجےئ وت مت ھجم وک اس یک االطع دانی۔ نان ہچ اس 

 افر اس وک اک ااقتنؽ وہایگ اس اک انجزہ رات ےک فتق الکن ولوگں ےن رات وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دیبار رکان انمبس ںیہن اھجمس

دنف ایک۔ سج فتق حبص وہیئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احؽ درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای 

 اہلل ہک ںیم ےن مت وک مکح ںیہن دای اھت ہک ھجم وک ربخ رکان۔ ولوگں ےن اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! )البہبش آپ یلص

ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای اھت نکیل( مہ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رات ےک فتق دیبار رکان ربا ولعمؾ وہا افر رھپ رضحت 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن اہیں کت ہک فص اقمئ رفنایئ ولوگں وک اس یک ربق رپ افر اچر ریبکت زپیھ۔

 نب لہس نب فینحہبیتق، ناکل :  رافی

 

 ، انب اہشب، اوبانامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ دلجی ےل اجےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ دلجی ےل اجےن ےس قلعتم



 

 

     1911    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، اب٩ ابوذئب، سٌیسا٤ٟ٘بری، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہز، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب  ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣ِٔهَزاَ٪ أَ٪َّ أَبَا أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ 

و٢ُ إٔذَ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٣ُونٔی هَُزیَِزَة  سِّ َٗ ٣ُونٔی  سِّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ یزٔه ًَلَی رَسٔ أُٟح  ٍَ اٟزَُّج١ُ اٟؼَّ ا ُؤؿ

ا٢َ یَا َویِلٔی أَی٩َِ َتِذَهبُوَ٪ بٔی َٗ  ٔ یزٔه ًَلَی رَسٔ وَئ  ىٔی اٟشُّ ٌِ ٍَ اٟزَُّج١ُ َي  َوإَٔذا ُؤؿ

 رری، دبعارلنمح نب رہم، اوبرہریہ ریض ا
مقت
ل

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت وسدی نب رصن، دبع اہلل، انب اوبذبئ، دیعسا

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک سج فتق وکیئ کین دنبہ اچر اپیئ رپ راھک اجات 

 ےہ ہک رخایب وہ مت ھجم وک سک ہگج ےہ وت فہ اتہک ےہ ہک ھجم وک ےل ولچ افر سج فتق اگہنگر افر ربا آدیم راھک اجات ےہ اچراپیئ رپ وت فہ اتہک

 ےل اجےت وہ؟

 رری، دبعارلنمح نب رہم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
مقت
ل

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، انب اوبذبئ، دیعسا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیانجزئ ےک قلعتم  :   ابب

 انجزہ دلجی ےل اجےن ےس قلعتم

     1912    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٕس ا ٍَ أَبَا َس َُّه َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي

 ًَ َٓاِحَت٠َ٤ََها اٟزَِّجا٢ُ  َِٟح٨َاَزةُ  ِت ا ٌَ ٥َ إَٔذا ُؤؿ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٣ُونٔی َػل سِّ َٗ ٣ُونٔی  سِّ َٗ َِٟت  ا َٗ إِٔ٪ کَا٧َِت َػأَٟحّة  َٓ ٨ًَِاٗٔه٥ِٔ  لَی أَ

ٍُ َػِوَتَها ک١ُُّ َطِیٕئ إَٔلَّ ا ٔلَی أَی٩َِ َتِذَهبُوَ٪ بَٔها َيِش٤َ َِٟت َیا َوی٠ََِها إ ا َٗ َها اِْلِٔنَشاُ٪ َوإِٔ٪ کَا٧َِت َُيَِر َػأَٟحٕة  ٌَ ِو َس٤ٔ َٟ ِْلِٔنَشاَ٪ َو



 

 

 َٙ ٌٔ َؼ َٟ 

، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ہبیتق

 رفناای ہک سج فتق انجزہ راھک اجات ےہ رھپ ولگ اس وک اینپ رگدونں رپ ااھٹےت ںیہ وت ارگ فہ صخش کین وہات ےہ وت فہ صخش اتہک ےہ ہک مت

  ولچ آےگ ےل ولچ افر ارگ فہ صخش کین ںیہن وہات وت اتہک ےہ ہک رخایب وہ سک ہگج مت ولگ ھجم وک ےل اجےت وہ؟ولگ ھجم وک آےگ ےل

 ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   باب

 انجزہ دلجی ےل اجےن ےس قلعتم

     1913    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، سٌیس، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًُوا أَِخبََر٧َا  ا٢َ أرَِسٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُّ بٔهٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة َیِب٠ُ

 َٗ ٩ًَِ رٔ و٧َُه  ٌُ ـَ ََ رَشٌّ  َٓ  ََ ٔ َُيَِر َذٟ  َُ َِٟیهٔ َوإِٔ٪ َت ٔ ٣ُو٧ََها إ سِّ َ٘ َُ َديِْر  َٓ َُ َػأَٟحّة  إِٔ٪ َت َٓ َِٟح٨َاَزةٔ   اب٥ُِٜٔ بٔا

دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ولگ ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، 

کین ںیہن ےہ وت مت ولوگں وک  انجزہ وک دلجی ےل ولچ ارگ فہ رمےن فاال صخش کین آدیم ےہ وت اس یک یکین یک اجبن ےل اجےت وہ ارگ

 ربے آدیم وک رگدونں ےس ااتر دانی اچےیہ۔

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ دلجی ےل اجےن ےس قلعتم

     1914    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس، ًبساہلل، یو٧ص، زہزی، ابوا٣ا٣ة ب٩ سہ١، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو أ٣َُا٣ََة ب٩ُِ َسهِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُت أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ١ٕ أَ٪َّ أَبَا هَُزیَِزَة 

ٔلَیَرُسو ٣ُِت٤ُوَها إ سَّ َٗ إِٔ٪ کَا٧َِت َػأَٟحّة  َٓ  ٔ َِٟح٨َاَزة ًُوا بٔا و٢ُ أرَِسٔ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ  ٢َ اہللٔ َػل ٔ َُيَِر ذَٟ ٔ َوإِٔ٪ کَا٧َِت  َِٟديِر ا

اب٥ُِٜٔ  َٗ ٩ًَِ رٔ و٧َُه  ٌُ ـَ ََ ا   کَا٧َِت رَشا

 نب لہس، اوب

 

رہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسدی، دبع اہلل، ویسن، زرہی، اوبانامة

ےن رفناای دلجی انجزہ وک ےل ولچ ارگ فہ رمےن فاال صخش کین آدیم ےہ وت مت ولگ اس یک یکین یک اجبن ےل اجےت وہ ارگ رمےن فاال 

 صخش کین ںیہن ےہ وت ربے آدیم وک مت ولگ رگدونں ےس دلجی ااتر دف۔

 نب لہس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 وسدی، دبعاہلل، ویسن، زرہی، اوبانامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ دلجی ےل اجےن ےس قلعتم

     1915    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، ًیی٨ة ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ یو٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًَُیِی٨َُة ب٩ُِ  َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ا٢َ  ٩ٔ یُو٧َُص أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ



 

 

١َ رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ أَ  ٌَ ََٓح  ٔ یز ٔ ی بَيَِن یََسِی اَّٟسَّ ِٔ َد زٔیَاْز ی٤َِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة َوََخَ ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َطهِٔسُت َج٨َاَزَة  ه١ِٔ 

ابٔه٥ِٔ َو  َ٘ ًِ ًَلَی أَ یَز َوَی٤ُِظوَ٪  ٔ ب٠ُٔوَ٪ اَّٟسَّ ِ٘ َّی َو٣ََوأٟیه٥ِٔ َيِشَت َٓکَا٧ُوا یَٔسبُّوَ٪ َزبٔیّبا َحً وُٟوَ٪ ُرَویِّسا ُرَویِّسا بَاَرَک اہللُ ٓٔی٥ُِٜ  ُ٘ َي

 ًَ وَ٪ َح١َ٤َ  ٌُ َّٟٔذی َيِؼ٨َ ا َرأَی ا َّ٤٠َ َٓ ٠َٕة  ِِ ََ ًَلَی  َة  ٨َا أَبُو بََِکَ َ٘ ٔح َٟ ٤ِٟٔزِبَٔس  ٙٔ ا ی ٔف ََطٔ ٌِ ٨َّا بَٔب ُٛ َٟیِ إَٔذا  ٔ ٠َتٔهٔ َوأَهَِوی إ ِِ ه٥ِٔ ٠َِیه٥ِٔ بَٔب

ِس َرأَیِت٨َُا َ٘ َٟ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ٦َ َوِجَه أَبٔی ا َّٟٔذی أََِکَ َوا َٓ ا٢َ َخ٠ُّوا  َٗ ِؤن َو ٠َِیهٔ  بٔاٟشَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ

ِو٦ُ  َ٘ ِٟ َٓا٧َِبَشَم ا ٨ََٟکَازُ ٧َز١ُ٣ُِ بَٔها َر٣ََّل  َّا  ٥َ َوإ٧ٔ  َوَس٠َّ

نب دبعارلنمح نب ویسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دبعارلنمح نب رمسہ ےک انجزہ ےک ارماہ  ہنییع  دبعاالیلع، اخدل،دمحم نب

اھت افر اکیف آےگ لچ رےہ ےھت تخت ےک اسےنم وت دنچ ولوگں ےن دبعارلنمح ےک رہتش دارفں افر اؿ ےک الغومں ںیم ےس تخت ےک 

رپ افر آہتسہ آہتسہ ےنہک ےگل ولچ دخافدن دقفس مت وک ربتک اطع رفناےئ وت فہ ولگ آہتسہ لچ رےہ آےگ انلچ رشفع ایک اینپ ازیویں 

ےھت اہیں کت ہک سج فتق اقمؾ ارلدب ےک راےتس ںیم ےھت وت رضحت اوبرکب اےنپ رچخ رپ وسار وہ رک ےلچ سج فتق اوہنں ےن ہی 

ایک افر اہک ٹہ اجؤ اس ذات یک مسق سج ےن زعت یشخب رضحت  احتل دیھکی وت رچخ وک اس رطػ ےس ےل ےئگ افر وکڑفں ےس ااشرہ

اوباناقمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہنم وک مت ےن داھکی وہات مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی دفڑےت وہےئ 

 انجزفں وک ےل ےتلچ ہی نس رک ولگ اخومش وہےئگ۔

 نب دبعارلنمح نب ویسن ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاالیلع، اخدل،  :  رافی

 

ة

 

 ی
ی ی
 ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ دلجی ےل اجےن ےس قلعتم

     1916    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ وہظی٥، ًیی٨ة ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوبَکہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی بَ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ًَُیِی٨ََة ب٩ِٔ  ٌٔی١َ َوهَُظِی٥ْ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٍَ َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا  ِس َرأَیِت٨َُا ٣َ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َة  َِکَ



 

 

َّی ُى َحسٔیُث هَُظِی٥ٕ  اہللٔ َػل ِٔ ٨ََٟکَازُ ٧َز١ُ٣ُِ بَٔها َر٣ََّل َوا٠َّٟ َّا  ٥َ َوإ٧ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

نب دبعارلنمح، اوبرکبہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  ہنییع یلع نب رجح، اامسلیع فمیشہ،

 ںیم۔فآہل فملس ےک اسھت رلم رکےن  ےتگ انجزہ 

 نب دبعارلنمح، اوبرکبہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة

 

 ی
ی ی
ع
 یلع نب رجح، اامسلیع فمیشہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ دلجی ےل اجےن ےس قلعتم

     1917    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ زرست، ابواس٤اًی١، یحٌی، ابوس٤٠ہ، ابوسٌیسخسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس  ثَُه  ٩ًَِ یَِحٌَی أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة َحسَّ ٌٔی١َ  ث٨ََا أَبُو إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی اہللُ ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ زُُرِسَت  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٍَ َّی تُوَؿ ِس َحً ٌُ ِ٘ ََل َي َٓ َها  ٌَ ٔ ٩ِ٤َ َتب َٓ و٣ُوا  ُ٘ َٓ ا٢َ إَٔذا ٣َزَِّت ب٥ُِٜٔ َج٨َاَزْة  َٗ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

 فآہل ییحی نب درتس، اوباامسلیع، ییحی، اوبہملس، اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق مت ولوگں ےک اسےنم ےس انجزہ سگرے وت مت ولگ ڑھکے وہاجؤ افر ارگ انجزہ ےک اسھت اجےئ وت فہ 

 ےھٹیب سج فتق کت انجزہ زنیم رپ ہن راھک اجےئ۔

 ییحی نب درتس، اوباامسلیع، ییحی، اوبہملس، اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ ےک ےیل ڑھکے وہےن اک مکح



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک ےیل ڑھکے وہےن اک مکح

     1918    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساہلل اب٩ ٤ًز، ًا٣ز ب٩ ربیٌہ رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  َة  ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔی ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ إَٔذا أَِخبََر٧َا  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل

٥ِ٠َ یَُٜ  َٓ َِٟح٨َاَزَة  ٥ِ ا ُٛ هُ َرأَی أََحُس َٔ ِب١ٔ أَِ٪ تَُد٠ِّ َٗ  ٩ِ٣ٔ ٍَ ُه أَِو تُوَؿ َٔ َّی تَُد٠ِّ ٥ِ َحً ُ٘ ٠َِی َٓ َها  ٌَ  ٩ِ ٣َأطّیا ٣َ

ہبیتق، ثیل، انعف، دبعاہلل انب رمع، اعرم نب رہعیب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

دےھکی رھپ اس ےک اسھت ہن ےلچ )ہکلب( ڑھکا رےہ اہیں کت ہک انجزہ آےگ لکن  رفناای ہک سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش انجزہ

 اجےئ ای زنیم رپ راھک اجےئ آےگ اجےن ےس ےلہپ۔

 ہبیتق، ثیل، انعف، دبعاہلل انب رمع، اعرم نب رہعیب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک ےیل ڑھکے وہےن اک مکح

     1919    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًا٣ز ب٩ ربیٌہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا  َسؤیِّ  ٌَ ِٟ َة ا ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔی ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٔطَهإب 

 ٍَ ٥ُِٜ أَِو تُوَؿ َٔ َّی تَُد٠ِّ و٣ُوا َحً ُ٘ َٓ َِٟح٨َاَزَة  ا٢َ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا َٗ َّهُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل



 

 

رہعیب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اسمل، اعرم نب 

 فتق مت انجزہ وک دوھکی وت ڑھکے روہ یتح ہک انجزہ آےگ لکن اجےئ ای زنیم رپ راھک اجےئ۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اسمل، اعرم نب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک ےیل ڑھکے وہےن اک مکح

     1920    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

خسری رضی اہلل ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، ہظا٦، اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ہظا٦، یحٌی، ابوس٤٠ہ، ابوسٌیس  :  راوی

 ٨ًہ

ا٢َ حَ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٕ ح و أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٩ًَِ هَٔظا٦ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  سَّ

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َیِحٌَی  ٩ِ٤َ  هَٔظا٦ْ  َٓ و٣ُوا  ُ٘ َٓ َِٟح٨َاَزَة  ٥َ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٍَ َّی تُوَؿ ِس َحً ٌُ ِ٘ ََل َي َٓ َها  ٌَ ٔ  َتب

یلع نب رجح، اامسلیع، اشہؾ، اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت ولگ انجزہ وک دوھکی وت ڑھکے روہ وج صخش اجےئ فہ ہن ےھٹیب سج فتق روسؽ رکمی

 کت ہک انجزہ زنیم رپ ہن راھک اجےئ۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، اشہؾ، اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 انجزہ ےک ےیل ڑھکے وہےن اک مکح

     1921    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًحَل٪، سٌیس، ابوہزیزہ و ابوسٌیس رضی اہلل ٤٬٨ًایوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، اب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هُ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس اََل ٣َا أَِخبََر٧َا یُوُس َٗ ٌٔیٕس  َزیَِزَة َوأَبٔی َس

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرأَی٨َِا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی تُوَؿ َح٠ََص َحً َٓ مُّ  َٗ  هٔ َوَس٥ََّ٠ َطهَٔس َج٨َاَزّة 

ما  ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رضحت روسؽ 
ه

 

عی

ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، انب الجعؿ، دیعس، اوبرہریہ ف اوبدیعس ریض اہلل 

 ہن راھک اجےئ۔ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیہن داھکی ےھٹیب وہےئ انجزہ ںیم سج فتق کت فہ زنیم رپ

ما   :  رافی
ه

 

عی

 ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، انب الجعؿ، دیعس، اوبرہریہ ف اوبدیعس ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک ےیل ڑھکے وہےن اک مکح

     1922    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌیس، زَکیا، طٌيی، ابوسٌیس، ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب ب٩ اسحٙ، ابوزیس، سٌیس ب٩ ربیٍ،  :  راوی

 طٌبہ، ًبساہلل ب٩ ابوسرف، طٌيی، ابوسٌیس رضی اہلل ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٌٔیٕس ح و أَِخبََر٧َا أَِخبََر٧َا  ا٢َ أَبُو َس َٗ ا٢َ  َٗ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ث٨ََا َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َحسَّ

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٔ ٌٔیُس ب٩ُِ اٟزَّبٔی ث٨ََا أَبُو َزیِٕس َس ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ وَب ب٩ِٔ إِٔسَح ُ٘ ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ا٢َ   َٗ رَفٔ   ب٩ِٔ أَبٔی اٟشَّ

 ٔ ٠َِیهٔ ب ًَ ٥َ ٣َزُّوا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٌٔیٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َس ُث  ٔيیَّ یَُحسِّ ٌِ ُت اٟظَّ ٌِ ٤ًَِْزو إٔ٪َّ َس٤ٔ ا٢َ  َٗ ا٦َ َو َ٘ َٓ  ٕ َح٨َاَزة



 

 

٥َ ٣َزَِّت  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  بٔهٔ َج٨َاَزْة 

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، زرکای، یبعش، اوبدیعس، اربامیہ نب وقعیب نب ااحسؼ ، اوبزدی، دیعس نب رعیب، ہبعش، دبعاہلل نب اوبرفس، 

آپ یلص یبعش، اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ولگ اکی انجزہ ےل رک آےئ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس اکی انجزہ الکن وت آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ۔

 نب رعیب، ہبعش، دبعاہلل نب رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، زرکای، یبعش، اوبدیعس، اربامیہ نب وقعیب نب اقحس، اوبزدی، دیعس :  رافی

 اوبرفس، یبعش، اوبدیعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک ےیل ڑھکے وہےن اک مکح

     1923    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ایوب ب٩ ٣ح٤س وزا٪، ٣زوا٪، ٤ًَا٪ ب٩ حٜی٥، خارجہ ب٩ زیسب٩ ثابت، ٤ًہ، یزیس ب٩ ثابت رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤َاُ٪ ب٩ُِ  َِ ث٨ََا ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َِٟوزَّ ٕس ا ا٢َ أَِخبََرنٔی َخارَٔجُة ب٩ُِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت أَِخبََرنٔی أَیُّوُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ ٜٔی٥ٕ  َح

ِت َج٨َ  ٌَ َل٠َ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُّه٥ِ کَا٧ُوا ُج٠ُوّسا ٣َ هٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ ثَابٕٔت أ٧َ ِّ٤ًَ َّی اہللُ ٩ًَِ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اَزْة 

ا َٗ َذِت ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو َٔ َّی َن ٥ِ٠َ َیزَاُٟوا َٗٔیا٣ّا َحً َٓ هُ  ٌَ ٦َ ٩ِ٣َ ٣َ 

مہ، سیدی نب باتب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت 
ع
اویب نب دمحم فزاؿ، رمفاؿ، امثعؿ نب میکح، اخرہج نب زدینب باتب، 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس دفراؿ اکی انجزہ الکن وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ 

 پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکے وہ ےئگ رھپ ڑھکے رےہ اہیں کت ہک فہ انجزہ لکن ایگ۔ےئگ افر ولگ یھب آ



 

 

مہ، سیدی نب باتب ریض اہلل ہنع :  رافی
ع
 اویب نب دمحم فزاؿ، رمفاؿ، امثعؿ نب میکح، اخرہج نب زدینب باتب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشمنیک ےک انجزہ ےک فاےطس ڑھکے رانہ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشمنیک ےک انجزہ ےک فاےطس ڑھکے رانہ

     1924    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٟیلی رضی اہلل ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌو ز، خاٟس، طٌبہ، ٤ًزوب٩ ٣زة، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی  :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ َِٟیلَی  ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی 

َُٟه٤َاکَاَ٪ َسِه١ُ  ٘ٔی١َ  َٓ ا٣َا  َ٘ َٓ  ٕ ٠َِیه٤َٔا بَٔح٨َاَزة ًَ ٤ُزَّ  َٓ ازٔٔسیَّةٔ  َ٘ ِٟ ٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة بٔا ٌِ ِیُص ب٩ُِ َس َٗ ٕٕ َو ََّها ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ  اب٩ُِ ح٨َُِی إ٧ٔ

َٓ٘ٔی١َ  ا٦َ  َ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔح٨َاَزةٕ  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اََل ٣ُزَّ  َ٘ َٓ ّشااِْلَِرٔق  ِٔ َِٟیَشِت َن ا٢َ أَ َ٘ َٓ َّهُ یَُهوزٔیٌّ  ُه إ٧ٔ َٟ 

اامسلیع نب دوعس د، اخدل، ہبعش، رمعفنب رمة، دبعارلنمح نب ایب ،یلی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لہس نب فینح افر 

وگں ےن اہک ہک ہی یھب رضحت سیق نب دعس نب ابعدہ اقدہیس )رہش( ںیم ےھت اؿ ےک اپس ےس اکی انجزہ سگرا فہ ڑھکے وہ ےئگ ول

اکی زنیم اک رےنہ فاال ےہ )رھپ سک فہج ےس ڑھکے وہےت وہ؟( اوہنں ےن اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

اسےنم ےس اکی انجزہ سگرا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک دھکی رک ڑھکے وہ ےئگ ولوگں ےن اہک ہک ہی انجزہ وہیدی اک اھت۔ اوہنں 

ےن اہک ہک ایک ہی رفح ںیہن ےہ۔ )بلطم ہی ےہ ہک ایک ہی ااسنؿ ںیہن ےہ افر ومت بس ےک ےیل اقلب ارتحاؾ افر اقلب ربعت 

 ےہ(۔

 اامسلیع نب دوعس د، اخدل، ہبعش، رمعفنب رمة، دبعارلنمح نب ایب ،یلی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشمنیک ےک انجزہ ےک فاےطس ڑھکے رانہ

     1925    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ًِیساہلل ب٩ ٣٘ش٥، جابز ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، ہظا٦،  :  راوی

 ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ

ا٢َ حَ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٕ ح و أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٩ًَِ هَٔظا٦ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  سَّ

ا٢َ ٣َزَِّت ب٨َٔا هَٔظ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َش٥ٕ  ِ٘ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ٔ  ٕ َٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ ا٦ْ  َ٘ َٓ َج٨َاَزْة 

٤ََّا هَٔی جَ  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ُه  ٌَ ٨َ٤ُِٗا ٣َ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  َِٟح٨َاَزَة َػل إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا َٓ ا  ًّ زَ َٓ ا٢َ إٔ٪َّ ٤َ٠ِِٟٔؤت  َ٘ َٓ ٨َاَزةُ یَُهوزٔیَّٕة 

ُى َٟٔدأٟسٕ  ِٔ و٣ُوا ا٠َّٟ ُ٘ َٓ 

یلع نب رجح، اامسلیع، اشہؾ، اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، دیبع اہلل نب مسقم، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس 

رے اسےنم ےس اکی انجزہ الکن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ مہ ولگ یھب آپ یلص رفاتی ےہ ہک امہ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکے وہےئگ ںیم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی انجزہ اکی وہیدی وعرت اک ےہ۔ 

 ت اکی مسق یک تبیہ ےہ سج فتق مت ولگ انجزہ وک دوھکی وت ڑھکے وہ اجؤ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وم

 یلع نب رجح، اامسلیع، اشہؾ، اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، دیبعاہلل نب مسقم، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ہن وہےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ہن وہےن ےس قلعتم



 

 

     1926    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، اب٩ ابو٧حیح، ٣حاہس، ابو٤ٌ٣ز رضی :  راوی

 َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٤َزَِّت بٔهٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٓ ًَلٓٔیٕ  ٨َّا ٨ًَِٔس  ُٛ ا٢َ 

اُٟوا أ٣َِزُ أَبٔی ٣ُوَسی َٗ ًَلٔیٌّ ٣َا َهَذا  ا٢َ  َ٘ َٓ ََٟها  ا٣ُوا  َ٘ َٓ ٥َ َٟٔح٨َاَزةٔ یَُهوزٔیَّٕة  َج٨َاَزْة  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ

 ََ ٔ َس ذَٟ ٌِ ََ ِس  ٌُ ٥ِ َي َٟ  َو

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب اوبحیجن، اجمدہ، اوبرمعم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھت ہک 

اکی انجزہ آای ولگ اس وک دھکی رک ڑھکے وہےئگ۔ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفناای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  اس دفراؿ

 فملس اکی وہیدی اخوتؿ ےک انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہےئگ رھپ اس ےک دعب یھبک ڑھکے ںیہن وہےئ وت فہ مکح وموقػ افر وتلمی وہایگ

 انب اوبحیجن، اجمدہ، اوبرمعم ریض اہلل ہنع دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ہن وہےن ےس قلعتم

     1927    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ٕس أَ٪َّ َج٨َاَزّة ٣َزَِّت بٔا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥ِ أَِخبََر٧َا  َٟ َِٟحَش٩ُ َو ا٦َ ا َ٘ َٓ ًَبَّإض   َواب٩ِٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبَّإض  ٥ِ اب٩ُِ  ُ٘ ًَبَّإض نَ  َي ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٥َ َٟٔح٨َاَزةٔ یَُهوزٓٔیٕ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ َِٟیَص  َِٟحَش٩ُ أَ ٥ِ ث٥َُّ ا ٌَ

 َج٠ََص 

ہبیتق، امحد، اویب، دمحم نب ریسنی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی انجزہ رضحت نسح نب یلع افر رضحت دبعاہلل انب ابعس ےک 



 

 

اسےنم ےس الکن وت رضحت نسح ڑھکے وہ ےئگ افر رضحت دبعاہلل انب ابعس ڑھکے ںیہن وہےئ رضحت نسح ےن رفناای ہک ایک روسؽ 

کی وہیدی اک انجزہ دھکی رک ڑھکے ںیہن وہےئ ےھت؟ رضحت دبعاہلل انب ابعس ےن رفناای ہک یج اہں رھپ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

 ےنھٹیب ےگل ےھت رھپ اس ےک دعب انجزہ وک دھکی رک ڑھکے ںیہن وہےئ۔

 ہبیتق، امحد، اویب، دمحم نب ریسنی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ہن وہےن ےس قلعتم

     1928    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، ٨٣ؼور، اب٩ سيری٩ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

وُب  ُ٘ ٌِ ِٟ أَِخبََر٧َا َي ًَلَی ا ا٢َ ٣ُزَّ بَٔح٨َاَزةٕ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٨ِ٣َُؼوْر  َٗ ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َحَش٩ٔ ب٩ِٔ 

ا٦َ  َٗ ًَبَّإض أ٣ََا  َِٟحَش٩ُ َٔلب٩ِٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَبَّإض  ٥ِ اب٩ُِ  ُ٘ ٥ِ َي َٟ َِٟحَش٩ُ َو ا٦َ ا َ٘ َٓ ًَبَّإض  ٠َِیهٔ َواب٩ِٔ  ًَ َّی اہللُ  ََٟها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َس  ٌَ َٗ َها ث٥َُّ  َٟ ا٦َ  َٗ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

وقعیب نب اربامیہ، میشہ، وصنمر، انب ریسنی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت نسح افر رضحت دبعاہلل انب ابعس 

فر رضحت دبعاہلل انب ابعس ڑھکے ںیہن وہےئ رضحت نسح ےن رفناای ہک ےک اسےنم انجزہ سگرا۔ رضحت نسح ڑھکے وہ ےئگ ا

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ںیہن وہےئ؟ رضحت دبعاہلل انب ابعس ےن رفناای اہں ڑھکے 

 وہےئ ےھت رھپ ےنھٹیب ےگل۔

 ہنعوقعیب نب اربامیہ، میشہ، وصنمر، انب ریسنی ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ہن وہےن ےس قلعتم

     1929    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٠ًیة، س٠امی٪ اٟتییم، ابو٣ح٠زيٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩  :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٩ًَِ أَبٔی ٣ِٔح٠َز َِّییٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ًَلٓٔیٕ ٣َزَِّت بٔه٤َٔا أَِخبََر٧َا َي َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  إض َوا

ا٢َ  َ٘ َٓ َس اِْلََخُ  ٌَ َٗ ا٦َ أََحُسه٤َُا َو َ٘ َٓ ا٦َ  َج٨َاَزْة  َٗ ِس  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤ِٔ٠ًَُت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِس  َ٘ َٟ ا٦َ أ٣ََا َواہللٔ  َٗ َّٟٔذی  ا

ِس َج٠ََص  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ِٔ٠ًَُت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِس  َ٘ َٟ َّٟٔذی َج٠ََص  َُٟه ا ا٢َ  َٗ 

، امیلس

 

ر ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت دبعاہلل انب ابعس افر رضحت نسح ےک وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

 

ز
ح ل
م

ؿ ا،یمیت، اوب

اسےنم اکی انجزہ سگرا۔ اکی ڑھکے وہ ےئگ افر اکی احصیب ایس رطح ےھٹیب رےہ وج احصیب ڑھکے وہےئ ےھت وت اوہنں ےن اہک ہک اہلل 

فآہل فملس ڑھکے وہےئ ےھت؟ اوہنں ےن رفناای ہک ایک مت وک ںیہن  یک مسق! ایک مت وک ولعمؾ ںیہن ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 ولعمؾ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب ےھت؟

ر  :  رافی

 

ز
ح ل
م

، امیلسؿ ا،یمیت، اوب

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ہن وہےن ےس قلعتم

     1930    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ہارو٪ ب٠خی، حات٥، جٌرفب٩ ٣ح٤س رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ  ٕس  رَفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ث٨ََا َحات٥ْٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔیُّ  ٤ُزَّ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َهاُروَ٪ ا َٓ ًَلٓٔیٕ کَاَ٪ َجأّٟشا  َِٟحَش٩َ ب٩َِ  ا



 

 

َِٟحَش٩ُ  ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟح٨َاَزةُ  َّی َجاَوَزِت ا ا٦َ ا٨َّٟاُض َحً َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ٠ًََِیهٔ بَٔح٨َاَزةٕ  ًَ َّی اہللُ  ٤ََّا ٣ُزَّ بَٔح٨َاَزةٔ یَُهوزٓٔیٕ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل إ٧ٔ

ا٦َ  َ٘ َٓ ٠َُو َرأَِسُه َج٨َاَزةُ یَُهوزٓٔیٕ  ٌِ ََ َه أَِ٪  ََکٔ َٓ يَ٘ٔها َجأّٟشا  ًَلَی ََطٔ  ٥َ  َوَس٠َّ

ں ےن اےنپ فادل دمحمابرق ےس انس ہک رضحت انب یلع اربامیہ نب اہرفؿ یخلب، احمت، رفعجنب دمحم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہن

ےھٹیب ےھت ہک اس دفراؿ اکی انجزہ سگرا ولگ ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک انجزہ سگر ایگ۔ رضحت نسح ےن رفناای روسؽ رکمی یلص اہلل 

ےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اکی وہیدی اک انجزہ سگرا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راےتس ںیم ےھٹیب وہ

 فملس وک ربا اگل رس ےک افرپ ےس وہیدی ےک انجزہ اک اجان اس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئگ۔

 اربامیہ نب اہرفؿ یخلب، احمت، رفعجنب دمحم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ہن وہےن ےس قلعتم

     1931    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ  َّهُ َس٤ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ أ٧َ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ا٦َ َرآ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َي

َّی َتَواَرِت  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔح٨َاَزةٔ یَُهوزٓٔیٕ ٣َزَِّت بٔهٔ َحً َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیُّ َػل

راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی  دمحم نب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک فہ اگنہ ےس اغبئ وہایگ دفرسی رفاتی ںیم ایس رطہقی ےس ےہ۔

 اجرب ریض اہلل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ہن وہےن ےس قلعتم

     1932    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جابز رضی اہلل ٨ًہابوزبير،  :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِهُ َي ًَ ٍَ َجابّٔزا َرضَٔی اہللُ  َّهُ َس٤ٔ ا أ٧َ ـّ ٔ أَِي ٔ یَُهوزٓٔیٕ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحابُُه َٟٔح٨َاَزة

َّی َتَواَرِت   َحً

  اسہقب دحثی اسیج ےہ۔اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج

 اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ہن وہےن ےس قلعتم

     1933    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ، نرض، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َج٨َ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ  َٗ  ُٙ َّی اہللُ اَزّة ٣َزَِّت بَٔزُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح اہللٔ َػل

َٜةٔ  ٔ ٨َ٤ُِٗا ٤َ٠ََِٟٔلئ ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ََّها َج٨َاَزةُ یَُهوزٓٔیٕ  ٘ٔی١َ إ٧ٔ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

ااحسؼ ، رضن، امحدنب ہملس، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 



 

 

انجزہ الکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی اسےنم ےس اکی 

 انجزہ وہیدی صخش اک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مہ ولگ رفوتشں ےک فاےطس ڑھکے وہےئ۔

 ریض اہلل ہنعاقحس، رضن، امحدنب ہملس، اتقدہ، اسن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومنم ےک ومت ےس آراؾ احلص رکےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومنم ےک ومت ےس آراؾ احلص رکےن ےس قلعتم

     1934    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزوب٩ ح٠ح٠ة، ٣ٌبسب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، ابوٗتازہ ب٩ ربیٍ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ  َٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ َبسٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َح٠َِح٠ََة  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  َتاَزَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  َٗ َّهُ بٔی  رٔبِعٓٔیٕ أ٧َ

ا٢َ ٣ُِشتَرٔیْح َو٣ُِش  َ٘ َٓ  ٕ ٠ًََِیهٔ بَٔح٨َاَزة ٥َ ٣ُزَّ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ُِِٟشتَرٔیُح کَاَ٪ یَُحسِّ اُٟوا ٣َا ا َ٘ َٓ تََراْح ٨ِ٣ُٔه 

٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َيِشتَرٔیُح ٣ٔ  ِبُس ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤ُِِٟشتََراُح ٨ِ٣ُٔه  ٌَٔبازُ َو٣َا ا ِٟ أجزُ َيِشتَرٔیُح ٨ِ٣ُٔه ا َٔ ِٟ ِبُس ا ٌَ ِٟ ٧َِیا َوأََذاَها َوا ٩ِ َنَؼٔب اٟسُّ

َوابُّ  َحزُ َواٟسَّ ِٟبََٔلزُ َواٟظَّ  َوا

، دبعمنب بعک نب ناکل، اوباتقدہ نب رعیب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

حلة
حل
ہبیتق، ناکل، دمحم نب رمعفنب 

ہل فملس ےک اسےنم ےس اکی انجزہ الکن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای )ہی انجزہ( آراؾ فاال ےہ ای آراؾ دےنی فاال اہلل ہیلع فآ

ےہ۔ احصہب ےن رفناای اس اک ایک بلطم ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای املسمؿ دنبہ بج وفت وہات ےہ وت داین یک اکتفیل افر 

رک آراؾ احلص رکات ےہ افر سج فتق اکرف آدیم رمات ےہ وت اس ےس ااسنؿ )ف انجت( ایتسبں افر درتخ افر  دصنات ےس فہ وھچٹ

 اجونر آراؾ احلص رکےت ںیہ۔ اس ےیل ہک فہ دنبفں وک اتسای رکات اھت افر فہ دروتخں وک اکاتٹ اھت افر انقح اجونرفں وک نارات اھت۔



 

 

حل  :  رافی
حل
، دبعمنب بعک نب ناکل، اوباتقدہ نب رعیب ریض اہلل ہنعہبیتق، ناکل، دمحم نب رمعفنب 

 

 ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومنم ےک ومت ےس آراؾ احلص رکےن ےس قلعتم

     1935    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ وہب ب٩ ابوَکی٤ہ رحانی، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، رحانی، ابوًبساٟزحی٥، زیس، وہب ب٩ ٛیشا٪، ٣ٌبسب٩ ٌٛب،  :  راوی

 ابوٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ

ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ انٔیُّ  َِْٟحَّ ی٤ََة ا ُس ب٩ُِ َوهِٔب ب٩ِٔ أَبٔی ََکٔ ثَىٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی  انٔیُّ  َِْٟحَّ َوهَُو ا

٨َّا ُج٠ُوّسا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٕب  ٌِ َٛ َبسٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َوهِٔب ب٩ِٔ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذِ  َزیِْس  ًَ َّی اہللُ  َػل

ا٢َ َر  َ٘ َٓ ِت َج٨َاَزْة  ٌَ َیِشتَرٔیُح ٩ِ٣ٔ أَِوَػ ك٠ََ َٓ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ی٤َُوُت  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُِشتَرٔیْح َو٣ُِشتََراْح ٨ِ٣ٔهُ ا ًَ َّی اہللُ  أب ُسو٢ُ اہللٔ َػل

َوابُّ  َحزُ َواٟسَّ ِٟبََٔلزُ َواٟظَّ َبازُ َوا ٌٔ ِٟ َیِشتَرٔیُح ٨ِ٣ٔهُ ا َٓ أجزُ ی٤َُوُت  َٔ ِٟ ٧َِیا َوَنَؼبَٔها َوأََذاَها َوا  اٟسُّ

دمحم نب فبہ نب اوبرکہمی رحاین، دمحم نب ہملس، رحاین، اوبدبعارلمیح، زدی، فبہ نب اسیکؿ، دبعمنب بعک، اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس دفراؿ اکی انجزہ آای۔ 

 فآہل فملس ےن رفناای ہک )ہی ومنم رمدہ( آراؾ اپےن فاال ےہ ای آراؾ دےنی فاال ےہ۔ )بلطم ہی ےہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ہک کین دنبہ انگوہں ےس اپک ےہ( سج فتق فہ رمات ےہ وت داین یک اکتفیل افر دصنات ےس آراؾ احلص رکات ےہ افر افرج انگہ اگر 

 درتخ افر اجونرفں وک آراؾ دے داتی ےہ۔ اظمل سج فتق رمات ےہ وت اہلل ےک دنبے افر رہش افر

دمحم نب فبہ نب اوبرکہمی رحاین، دمحم نب ہملس، رحاین، اوبدبعارلمیح، زدی، فبہ نب اسیکؿ، دبعمنب بعک، اوباتقدہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دے یک رعتفی رکانرم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدے یک رعتفی رکان

     1936    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  أَِخبََرنٔی زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  َ٘ َٓ ٠َِیَها َخيِّرا  ًَ أُثِىَٔی  َٓ  ٕ ا٢َ ٣ُزَّ بَٔح٨َاَزة َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َحسَّ

ا٢َ ا٨َّٟئ  َ٘ َٓ ا  ٠َِیَها رَشا ًَ أُثِىَٔی  َٓ ی  ٕ أَُِخَ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوَجَبِت َو٣ُزَّ بَٔح٨َاَزة َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّی اہللُ  َوَس٥ََّ٠ َوَجَبِت یُّ َػل

 َٓ ٠َِت َوَجَبِت َو٣ُزَّ بَٔح٨َاَزةٕ  ُ٘ َٓ ٠َِیَها َخيِّرا  ًَ أُثِىَٔی  َٓ ِّی ٣ُزَّ بَٔح٨َاَزةٕ  ا٢َ ٤ًَُزُ َٓٔساَک أَبٔی َوأُم َ٘ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ٠َِت َوَجَبِت  ُ٘ َٓ ا  ٠َِیَها رَشا ًَ أُثِىَٔی 

َِٟح٨َُّة  َٟهُ ا ٠ًََِیهٔ َخيِّرا َوَجَبِت  ُه ا٨َّٟاُر أْمُتَْن ُطَهَساُئ اہللٔ فٔی اِْلَِرٔق ٩ِ٣َ أَث٨َِِیُت٥ِ  َٟ ا َوَجَبِت  ٠ًََِیهٔ رَشا  َو٩ِ٣َ أَث٨َِِیُت٥ِ 

زاید نب اویب، اامسلیع، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی انجزہ آای وت ولوگں ےن اس یک رعتفی لقن یک ےہ 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای فابج وہیئگ رھپ دفرسا انجزہ سگرا ولوگں ےن اس یک ربایئ  رمےن فاال ااھچ آدیم اھت روسؽ رکمی یلص اہلل

لقن یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فابج وہیئگ۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ریمے 

ایبؿ یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای فابج وہیئگ رھپ دفرسا  فادلنی رقابؿ اکی انجزہ الکن ولوگں ےن اس یک رعتفی

انجزہ آای ولوگں ےن اس یک ربایئ ایبؿ یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فابج وہیئگ۔ ولوگں ےن اہک اس ےس ایک رماد ےہ؟ 

 فاےطس تنج فابج وہیئگ افر مت ولوگں ےن سج یک ربایئ ایبؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج یک مت ےن رعتفی یک اس ےک

 یک وت اس ےک فاےطس دفزخ فابج وہیئگ مت زنیم ںیم اہلل ےک وگاہ وہ۔

 زاید نب اویب، اامسلیع، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدے یک رعتفی رکان

     1937    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

وجسة ا٣یہ ب٩ خ٠ٕ، ًا٣ز ب٩ ٣شٌس، ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ َظار، ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤َٟ، طٌبہ، ابزاہی٥ ب٩ ًا٣ز  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

 ٔ ُت إ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ًَ ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ُه أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٕ َوَجسَّ ًَا٣ٔز بَِزاهٔی٥َ ب٩َِ 

ًَا٣ٔ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕٕ ُة ب٩ُِ َخ٠َ أَث٨َِِواأ٣َُیَّ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ا٢َ ٣َزُّوا بَٔح٨َاَزة َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٕس  ٌِ  َز ب٩َِ َس

أَث٨َِِوا َٓ ی  ٕ أَُِخَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوَجَبِت ث٥َُّ ٣َزُّوا بَٔح٨َاَزة ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٠َِیَها َخيِّرا  َّی اہللُ ٠ًََ  ًَ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ا  ِیَها رَشا

َّی اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ی َوَجَبِت  ََ اِْلُولَی َواِْلَُِخَ ِوُٟ َٗ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٥َ َوَجَبِت  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ٤َََِٟلئَُٜٔة ًَ ٥َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  

٤َأئ َوأْمُتَْن   ُطَهَساُئ اہللٔ فٔی اِْلَِرٔق ُطَهَساُئ اہللٔ فٔی اٟشَّ

دمحم نب اشبر، اشہؾ نب دبعاکلمل، ہبعش، اربامیہ نب اعرم فدجة اہیم نب فلخ، اعرم نب دعسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ہیلع فآہل ہک اکی انجزہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم آای ولوگں ےن اس یک رعتفی ایبؿ یک آپ یلص اہلل

فملس ےن اراشد رفناای ہک فابج وہیئگ رھپ دفرسا انجزہ الکن ولوگں ےن اس یک ربایئ ایبؿ یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک 

 فابج وہیئگ۔ رضحات احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اراشد

رفناای رفط ے دخافدن دقفس ےک وگاہ ںیہ آامسؿ ںیم افر مت ولگ دخافدن دقفس ےک وگاہ وہ زنیم ںیم افر مت ولگ زنیم ںیم دخافدن 

 دقفس ےک وگاہ وہ۔

 دمحم نب اشبر، اشہؾ نب دبعاکلمل، ہبعش، اربامیہ نب اعرم فدجة اہیم نب فلخ، اعرم نب دعسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رمدے یک رعتفی رکان

     1938    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

زاؤز ب٩ ابوَفات، ًبساہلل ب٩ بزیسة، ابواسوز رضی اہلل  اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤َٟ و ًبساہلل ب٩ یزیس، :  راوی

 ٨ًہ

اََل حَ  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یَزٔیَس  ًَ َٔ َو ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ًَ ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ أت  ِٟرُفَ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ أَبٔی ا سَّ

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ  َحسَّ ٤ُزَّ ب َٓ أب  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َح٠َِشُت إ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ا٢َ أََتِیُت ا َٗ یِلٔیِّ  ٔ اٟسِّ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِسَوز أُثِىَٔی بَُزیَِسَة  َٓ  ٕ َح٨َاَزة

ًَلَی َػاحٔبَٔها َخيِّرا  َٓأُثِىَٔی  ی  ا٢َ ٤ًَُزُ َوَجَبِت ث٥َُّ ٣ُزَّ بٔأَُِخَ َ٘ َٓ أُثِىَٔی ًَلَی َػاحٔبَٔها َخيِّرا  َٓ أٟٔث  ََّ ا٢َ ٤ًَُزُ َوَجَبِت ث٥َُّ ٣ُزَّ بٔاٟ َ٘ َٓ

ا٢َ َر  َٗ ٤َا  َٛ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٠ُِت َو٣َا َوَجَبِت َیا أ٣َٔيَر ا ُ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ َوَجَبِت  َ٘ َٓ ا  ٠َِیهٔ ًَلَی َػاحٔبَٔها رَشا ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ ٥َ أَی٤َُّا ٣ُِش٥ٕٔ٠ َطه ِ َوَس٠َّ ٨َ٠ُِٗا أَِو اث ا٢َ أَِو ثَََلثَْة  َٗ ٨َ٠ُِٗا أَِو ثَََلثَْة  َة  َِٟح٨َّ اُٟوا َخيِّرا أَِزَخ٠َهُ اہللُ ا َٗ ْة  ٌَ ََ َُٟه أَِر ا٢َ أَِو اث٨َِا٪ٔ َس  َٗ  ٨َأ٪ 

ہنع ےس رفاتی ےہ  ااحسؼ نب اربامیہ، اشہؾ نب دبعاکلمل ف دبعاہلل نب سیدی، داؤد نب اوبرفات، دبعاہلل نب ربدیة، اوباوسد ریض اہلل

ہک ںیم اکی رفز دمہنی ونمرہ ںیم احرض وہا وت رمع نب اطخب ےک اپس اھٹیب وہا اھت اکی انجزہ اسےنم ےس ایگ ولوگں ےن اس یک رعتفی 

یک۔ رضحت رمع ےن رفناای ہک فابج وہیئگ رھپ دفرسا انجزہ الکن۔ ولوگں ےن اس یک رعتفی یک۔ رضحت رمع ےن رفناای ہک فابج وہیئگ۔ 

 رسیتا انجزہ آای وت ولوگں ےن رمےن فاےل صخش یک ربایئ رکان رشفع رک دی وت رضحت رمع ےن رفناای ہک فابج وہیئگ۔ ںیم ےن اہک ایک رھپ

زیچ فابج وہیئگ اے اریم اوملنینم؟ آپ ےن اہک ںیم ےن ایس رطہقی ےس اہک سج رطح روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےک فاےطس اچر صخش اس یک ریخ وخایہ یک اہشدت دںی وت دخافدن دقفس اس صخش وک تنج ںیم دالخ رفناےئ اراشد رفناای سج املسمؿ 

اگ۔ ہی نس رک مہ ولوگں ےن رعض ایک ارگ نیت صخش وگایہ دںی؟ آپ ےن رفناای نیت یہ یہس مہ ےن اہک ہک ارگ دف صخش وگایہ دںی؟ 

 آپ ےن رفناای اچےہ دف یہ یہس۔

 ، اشہؾ نب دبعاکلمل ف دبعاہلل نب سیدی، داؤد نب اوبرفات، دبعاہلل نب ربدیة، اوباوسد ریض اہلل ہنعاقحس نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رمےن فاےل اک ذترکہ رتہب رطہقی ےس رکان اچےیہ

 ااحدثیانجزئ ےک قلعتم  :   ابب

 رمےن فاےل اک ذترکہ رتہب رطہقی ےس رکان اچےیہ

     1939    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، اح٤سب٩ اسحٙ، وہیب، ٨٣ؼورب٩ ًبساٟزح٩٤، ا٣ہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُوَهِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ إِٔسَح َحسَّ

ا٢َ ََل َتِذَُکُ  َ٘ َٓ َْ َُٔشوٕئ  ٔ ٥َ َهاٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت ذَُٔکَ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ هٔ  ٥ِ أ٣ُِّ ُٛ ٕ  وا َه٠ِکَا  إَٔلَّ بَٔديِر

اربامیہ نب وقعیب، ادمحنب ااحسؼ ، فبیہ، وصنمرنب دبعارلنمح، اہم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اکی رمےن فاےل صخش یک ربایئ ےس ذترکہ ایک ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  مت ولگ اےنپ رمدفں اک ذترکہ ہن ایک رکف نکیل الھبیئ ےس۔اراشد رفناای ہک

 اربامیہ نب وقعیب، ادمحنب اقحس، فبیہ، وصنمرنب دبعارلنمح، اہم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک اممتعن ےس قلعتم رمدفں وک ربا ےنہک

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدفں وک ربا ےنہک یک اممتعن ےس قلعتم

     1940    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یسب٩ ٣شٌسة، َرش، اب٩ ٣ٔـ١، طٌبہ، س٠امی٪، ا٤ًع، ٣حاہس، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 ُ٩ًَِ ٣ ٤ًَِٔع  َ َ٪ اِْل ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ َرِٔشٕ َوهَُو اب٩ُِ ا َسَة  ٌَ َِٟت أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َحاهٕٔس 

ِس  َٗ َُّه٥ِ  إ٧ٔ َٓ ُشبُّوا اِْل٣ََِواَت  ََ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٣ُواَٗ سَّ َٗ ٔلَی ٣َا  ِوا إ ـَ ِٓ  أَ

دیمحنب دعسمة، رشب، انب لضفم، ہبعش، امیلسؿ، اشمع، اجمدہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ رمےن فاولں وک ربا ہن وہک ویکہکن فہ وت اےنپ اامعؽ وک چنہپ ےئگ ںیہ۔

 دیمحنب دعسمة، رشب، انب لضفم، ہبعش، امیلسؿ، اشمع، اجمدہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدفں وک ربا ےنہک یک اممتعن ےس قلعتم

     1941    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ ابوبَک، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َٕ يَ  ٔ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بََِکٕ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ َر أَِخبََر٧َا  َٗ و٢ُ  َّی اہللُ ُ٘ ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٍُ اث٨َِأ٪ أَه٠ُِهُ َو٣َاُُٟه َویَِبقَ  يَرِٔج َٓ ٠٤ًََُهُ  ٤َِٟیَِّت ثَََلثَْة أَه٠ُُِه َو٣َاُُٟه َو ٍُ ا ٠٤ًََُهُ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یَتَِب  ی َواحْٔس 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ہبیتق، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبرکب، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ

اراشد رفناای رمےن فاےل صخش ےک اسھت نیت اایشء اجیت ںیہ اکی اس ےک رہتش دار دفرسے اس اک ناؽ افر رسیتے اس ےک اامعؽ۔ 

 رھپ فہ اایشء فاسپ آاجیت ںیہ ینعی زعسی افر رہتش دار افر ناؽ افر اکی اس ےک اسھت راتہ ےہ ینعی اس اک لمع۔

 ہبیتق، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبرکب، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدفں وک ربا ےنہک یک اممتعن ےس قلعتم

     1942    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣وسی، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُس  ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ُس ب٩ُِ ٣ُوَسی  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّی اہللُ  َوَس٥ََّ٠ و٢َ اہللٔ َػل

ًَاُه  وزُُه إَٔذا ٣َزَٔق َوَيِظَهُسُه إٔذَا ٣َاَت َویُحٔیبُُه إَٔذا َز ٌُ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ٔستُّ خَٔؼا٢ٕ َي ًَلَی ا ا٢َ ٤ُ٠ِِٟٔؤ٩ٔ٣ٔ  ََٟ٘ٔیُه َٗ ٠ًََِیهٔ إَٔذا  َوُيَش٥ُِّ٠ 

َُاَب أَِو َطهَٔس  ُه إَٔذا  َٟ ًََلَص َوی٨ََِؼُح  ُتهُ إَٔذا   َوُيَظ٤ِّ

، دیعس نب اوبدیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہبیتق، دمحم نب ومیس

ؤمنم ےک دفرسے ومنم رپ  ھ قح ںیہ اکی وت فہ سج فتق  رامر وہاجےئ وت اس یک ایعدت ےک ےیل اجان اچےیہ دفرسے ہی ہک سج 

کی وہان اچےیہ رسیتے ہی ہک سج فتق فہ دوعت رکے وت وبقؽ رکے وچےھت ہی ہک فتق فہ وفت وہ اجےئ وت اس ےک انجزہ ںیم رش

سج فتق فہ الماقت رکے وت اس وک السؾ رکے اپوچنںی ہی ہک سج فتق اس وک کنیھچ آےئ وت اس اک وجاب دے یٹھچ ابت ہی ےہ 

 ہک اس ےک اغبئ وہےن یک وصرت ںیم افر اس یک وموجدیگ ںیم اس اک ریخ وخاہ رےہ۔

 ہبیتق، دمحم نب ومیس، دیعس نب اوبدیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں ےک ےھچیپ ےنلچ ےک مکح ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزفں ےک ےھچیپ ےنلچ ےک مکح ےس قلعتم

     1943    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

س٠امی٪ ب٩ ٨٣ؼورب٠خی، ابواحوؾ و ہ٨از ب٩ رسی، ابواحوؾ، اطٌث، ٣ٌاویہ ب٩ سویس، ہ٨از، بزاء ب٩ ًازب رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔیُّ  ُ٪ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  یِّ فٔی َحٔسیَٔهٔ  ٔ اِْلَِحَؤؾ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ

ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٪ُ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ًَازٕٔب َو ِٟبََراُئ ب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ ا٢َ َه٨َّاْز  َٗ اؤیََة ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َث  ٌَ ا٢َ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ  أَِط َٗ ًَازٕٔب 

اكٔٔص اہللٔ ٌَ ِٟ ِظ٤ٔیٔت ا ََ ٤َِٟزٔیٔف َو ٔ ا ٌَٔیاَزة ٔ  َ ٍٕ أ٣َََز٧َا ٩ًَِ َسِب ٍٕ َو٧ََها٧َا  ٥َ ََٔشِب ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ  َػل ة َش٥ٔ َونَُِرَ َ٘ ِٟ َوإٔبَِزارٔ ا

 ًَ ٔ َو٧ََها٧َا  َِٟح٨َائٔز َٔ ا اعٔی َواتَِّبا ٔ َوإَٔجابَٔة اٟسَّ ََل٦ َِٓظأئ اٟشَّ ٔ ٔ َوإ ٤َِِٟو٠ُو٦ ٔ ا ٤ََِٟیاثٔز ٩ًَِ ا ٔة َو َـّ ٔٔ ِٟ ٩ًَِ آ٧َٔیٔة ا َهٔب َو ٩ِ َخَواتٔی٥ٔ اٟذَّ

یَبادٔ  ٔ َواٟسِّ یز َِْٟحٔ ٚٔ َوا ٔة َواِْلِٔسَتبَِر یَّ شِّ َ٘ ِٟ  َوا

امیلسؿ نب وصنمریخلب، اوباوحص ف انہد نب رسی، اوباوحص، اثعش، اعمفہی نب وسدی، انہد، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک است ابوتں اک مکح رفناای ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےہ ہک رضح

مہ ولوگں وک است مسق یک ابوتں ےس عنم رفناای ےہ اکی وت  رامر صخش یک زماج رپیس اک۔ دفرسے کنیھچ اک وجاب دےنی اک افر رسیتے 

ےھت ولظمؾ صخش یک ادماد رکےن اک۔ اپوچنںی السؾ اک رفاج دےنی اک افر ےٹھچ دوعت وبقؽ رکےن اک افر اسوتںی مسق اک وپرا رکےن اک افر وچ

انجزہ ےک اسھت اجےن اک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس افر اچدنی ےک ربونتں ںیم اھکےن 

  ےنیپ ےس عنم رفناای ےہ افر آپ یلص ا

 

ی ہ
ش
ق
 اربتسؼ رحری افر دةیج ےک اامعتسؽ ےس عنم رفناای ےہ۔ ہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایمرث 

 امیلسؿ نب وصنمریخلب، اوباوحص ف انہد نب رسی، اوباوحص، اثعش، اعمفہی نب وسدی، انہد، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزے ےک اسھت اجےن یک تلیضف

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزے ےک اسھت اجےن یک تلیضف

     1944    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ، ًبرش، بزز، اخی یزیس ب٩ ابی زیاز، ٣شیب ب٩ رآٍ، بزاء ب٩ ًازب  :  راوی

 ٍٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ َرآ ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ ا  ٕ ٕ أَخٔی َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی زٔیَاز ٩ًَِ بُزِز ِبثَْر  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَازٕٔب أَِخبََر٧َا  ِٟبََراَئ ب٩َِ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

ٍَ َج٨َ  ٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َتب ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ َي ی ٣َ َِ ٔ ٗٔيَراْن َو٩ِ٣َ ٣َ َٟهُ ٩ِ٣ٔ اِْلَِجز ٠َِیَها کَاَ٪  ًَ َّی  َّی ُيَؼل اَزّة َحً

١َُِ أُحُسٕ  ِٟ٘ٔيرَاُن ٣ٔ ٔ ٗٔيَراكَأ٪ َوا َٟهُ ٩ِ٣ٔ اِْلَِجز ٩َ کَاَ٪  َٓ َّی تُِس َِٟح٨َاَزةٔ َحً  ا

رر، ربد، ایخ سیدی نب ایب زاید، بیسم نب راعف، رباء نب اعزب ریض اہلل

 

 ش
عی

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل  ہبیتق، 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک وج صخش انجزہ ےک اسھت امنز انجزہ ادا ےیک اجےن ےک فتق وموجد رےہ وت اس صخش وک اکی رقاط ےک 

اط وثاب ےلم اگ افر رقاط ربارب وثاب ےلم اگ افر وج صخش انجزہ ےک ارماہ رےہ اس ےک دنف ےیک اجےن ےک فتق وت اس صخش وک دف رق

 ادح اہپڑ ےک ربارب وہاگ۔

رر، ربد، ایخ سیدی نب ایب زاید، بیسم نب راعف، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ش
عی

 ہبیتق، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزے ےک اسھت اجےن یک تلیضف

     1945    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، اطٌث، حش٩، ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ث٨ََا أَِط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ  ١ٔ َّٔ َِ ٤ُ ِٟ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ُث 

إِٔ٪ َرجَ  َٓ ٠َُه ٗٔيَراكَأ٪  َٓ َْ ٨ِ٣َٔها  َّی ُيرِفَ ٍَ ٔج٨َاَزّة َحً ٔ ٥َ ٩ِ٣َ َتب ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َهُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َْ ٨ِ٣َٔها  ِب١َ أَِ٪ يرُِفَ َٗ  ٍَ

 ٗٔيَراْن 

دبعاالیلع، اخدل، اثعش، نسح، دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب 



 

 

فملس ےن اراشد رفناای وج صخش انجزہ ےک اسھت اجےئ افر دنف ےس رفاتغ ےک فتق کت اسھت رےہ اس وک دف رقاط ربارب وثاب ےلم اگ 

 ےک ربارب اس وک وثاب ےلم اگ۔ ارگ اس ےس ےلہپ الچ اجےئ وت اکی رقاط

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اثعش، نسح، دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک زیچ رپ وسار صخش انجزے ےک اسھت اہک ےلچ

 ااحدثیانجزئ ےک قلعتم  :   ابب

 یسک زیچ رپ وسار صخش انجزے ےک اسھت اہک ےلچ

     1946    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ًبساٟوحسب٩ واػ١، سٌیس ب٩ ًِیساہلل و اخوہ ٣ِيرة، زیاز ب٩ جبير، ٣ِيرة ب٩ طٌبہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ ًَُِِیٔس اہللٔ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟواحٔسٔ ب٩ُِ َوأػ١ٕ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ا  ٌّ ٤ُِِٟٔيَرةُ َج٤ٔی  َوأَُخوُه ا

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيَرة ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ ٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ زَٔیاز َِٟح٨َاَزة َٕ ا ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزَّاُٛٔب َخ٠ِ ًَ َّی اہللُ   َػل

٠َِیهٔ  ًَ َّی  ١ُ ُيَؼل ِٔ ٤َِٟأشی َحِیُث َطاَئ ٨ِ٣َٔها َواٟلِّ  َوا

زاید نب اویب، دبعاولدحنب فالص، دیعس نب دیبع اہلل ف اوخہ ریغمة، زاید نب ریبج، ریغمة نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وسار صخش انجزے ےک ےھچیپ ےلچ افر دیپؽ صخش سج ہگج اچےہ رےہ افر  رضحت

 امنز )انجزہ( ہچب رپ یھب زپیھ اجےئ۔

 ہنعزاید نب اویب، دبعاولدحنب فالص، دیعس نب دیبعاہلل ف اوخہ ریغمة، زاید نب ریبج، ریغمة نب ہبعش ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دیپؽ صخش انجزہ ےک اسھت سک ہگج ےلچ؟

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیپؽ صخش انجزہ ےک اسھت سک ہگج ےلچ؟

     1947    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ بکار رحانی، َرش ب٩ رسی، سٌیس ب٩ ث٘فی، ٤ًہ زیاز ب٩ جبيرب٩ حیة، ٣ِيرة ب٩ طٌبہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ِّ٤ ًَ  ٩ًَِ فٔیِّ  َ٘ ََّ ٌٔیٕس اٟ ٩ًَِ َس یِّ  ٔ ث٨ََا َرِٔشُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ انٔیُّ  َِْٟحَّ َّإر ا ٔ بِ أَِخبََرنٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ بَک ٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ أَبٔیهٔ هٔ زٔیَاز َة  ٩ٔ َحیَّ

 ٔ َِٟح٨َاَزة َٕ ا ٥َ اٟزَّاُٛٔب َخ٠ِ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيَرة ٤َِٟأشی َحِیُث َطاَئ ٨ِ٣َٔها ٩ًَِ ا َوا

٠َِیهٔ  ًَ َّی  ١ُ ُيَؼل ِٔ  َواٟلِّ

، ریغمة نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ادمحنب اکبر رحاین، رشب نب رسی، دیعس نب ،یفق

 

مہ زاید نب ریبجنب حی ة
ع
 ،

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وسار آدیم انجزے ےک ےھچیپ افر دیپؽ صخش سج ہگج اچےہ رےہ افر ہچب رپ یھب 

 امنز زپیھ اجےئ۔

، ریغمة نب ہبعش ریض اہلل ہنعادمحنب اکبر رحاین، رشب نب رسی، دیعس نب ،یفق :  رافی

 

مہ زاید نب ریبجنب حی ة
ع
 ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیپؽ صخش انجزہ ےک اسھت سک ہگج ےلچ؟

     1948    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ و ًلی ب٩ ححز و ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُٗتَِیَبُة  ٕ َو ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َو َُّه أَِخبََر٧َا إِٔسَح َّی أَبٔیهٔ أ٧َ َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ َِٟح٨َاَزة ٨ًَُِه٤َا ی٤َُِظوَ٪ أ٣ََا٦َ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبَا بََِکٕ َو٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   اہللُ 

ااحسؼ نب اربامیہ ف یلع نب رجح ف ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک داھکی انجزہ ےس آےگ ےتلچ ےھت۔

 ااحسؼ نب اربامیہ ف یلع نب رجح ف ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیپؽ صخش انجزہ ےک اسھت سک ہگج ےلچ؟

     1949    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًز رضی اہلل  ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس، ہ٤ا٦، سٔیا٪ و٨٣ؼور و زیاز و بَک، اب٩ وائ١، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ :  راوی

 ٨ًہ

 ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ا٦ْ  ث٨ََا َه٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  َیاُ٪ َو٨ِ٣َُؼوْر َوزٔیَاْز َوبََِکْ هَُو اب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

وا ٩َ٣ٔ اٟزُّهِزٔیِّ یُ  ٌُ َُّه٥ِ َس٤ٔ وا أ٧َ ُه٥ِ َذََکُ ٥َ َوائ١ٕٔ ک٠ُُّ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّهُ َرأَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُث أَ٪َّ َسا٤ّٟٔا أَِخبََرُه أَ٪َّ أَبَاُه أَِخبََرُه أ٧َ َحسِّ

ا٢َ أَبُو  َٗ ٤َاَ٪  َِ ٥َِٟ یَِذَُکِ ًُ َِٟح٨َاَزةٔ بََِکْ َوِحَسُه  ٤َاَ٪ َی٤ُِظوَ٪ بَيَِن یََسِی ا َِ َواُب ًَِبس اٟزَّحِ َوأَبَا بََِکٕ َو٤ًََُز َوًُ ٩ٔ٤َ هََذا َخَلأْ َواٟؼَّ

 ٣ُزَِس١ْ 

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، امہؾ، ایفسؿ فوصنمر ف زاید ف رکب، انب فالئ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک داھکی انجزہ 

 ےھت۔ےک آےگ ےتلچ 



 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، امہؾ، ایفسؿ فوصنمر ف زاید ف رکب، انب فالئ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدہ رپ امنز زپےنھ اک مکح

  ااحدثیانجزئ ےک قلعتم :   ابب

 رمدہ رپ امنز زپےنھ اک مکح

     1950    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز و ٤ًزو ب٩ زرارة ٧یشابوری، اس٤اًی١، ایوب، ابوَٗلبة، ابو٠٣ہب، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَر  ٕ َو ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٤َُِٟه٠َّٔب  ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ اََل َحسَّ َٗ اَرَة ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ 

 َٓ و٣ُوا  ُ٘ َٓ ِس ٣َاَت  َٗ  ٥ِ ُٛ ٥َ إٔ٪َّ أََخا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  وا   ِیهٔ َؼ٠ُّ

، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  ہ ت 
مل
، اوب

 

ة
ی 
یلع نب رجح ف رمعف نب زرارة شینوبری، اامسلیع، اویب، اوبالق

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اہمترے اھبیئ اک ااقتنؽ وہایگ مت ولگ اوھٹ افر اس یک امنز انجزہ ادا رکف۔

، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنعیلع :  رافی ہ ت 
مل
، اوب

 

ة
ی 
  نب رجح ف رمعف نب زرارة شینوبری، اامسلیع، اویب، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچبں رپ امنز زپےنھ ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 زپےنھ ےس قلعتم وچبں رپ امنز



 

 

     1951    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ك٠حہ ب٩ یحٌی، ًائظہ ػسي٘ہ ب٨ت ك٠حہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ث٨ََا ك٠ََِحُة  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ َٟتَٔها أ٦ُِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َخا ًَائَٔظَة ب٨ِٔٔت ك٠ََِحَة  تٔهٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ب٩ُِ َیِحٌَی 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔؼٔيٓیٕ ٩ِ٣ٔ ٔػَِِیأ٪ اِْلَِنَؼا ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت أ ا َٗ ًَائَٔظَة  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَائَٔظُة ا َِٟت  ا َٗ ٠َِیهٔ  ًَ َّی  ََٓؼل رٔ 

٠ُِت كُوبَی  ُ٘ ًَائَٔظُة َخ َٓ ََ یَا  ٔ ا٢َ أََو َُيِرُ َذٟ َٗ ُه  ِٛ ٥ِ یُِسرٔ َٟ ١ِ٤َ ُسوئّا َو ٌِ ٥َِٟ َي ٔة  َِٟح٨َّ ٔ ا ًََؼآٔير ُٔوْر ٩ِ٣ٔ  زَّ َوَج١َّ َٟٔهَذا ًُِؼ ًَ َٙ اہللُ  ٠َ

ََٟها  َٙ َٙ ا٨َّٟاَر َوَخ٠َ ُه٥ِ فٔی أَِػََلٔب آبَائٔه٥ِٔ َوَخ٠َ َ٘ ََٟها أَهَِّل َوَخ٠َ  َٙ َِٟح٨ََّة َوَخ٠َ ُه٥ِ فٔی أَِػََلٔب آبَائٔه٥ِٔ  ا َ٘  أَهَِّل َوَخ٠َ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

عی

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ہحلط نب ییحی، اعہشئ دصہقی تنب ہحلط، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ھا  ےن فآہل فملس یک دختم ںیم ہلیبق ااصنر اک اکی ہچب آای۔ ینعی امنز انجزہ زپےنھ ےک ےیل اس اک انج

 

عی

زہ آای۔ اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رفناای ہک وخیش وہ اس ےک فاےطس ہک وت اکی ڑچای ےہ تنج یک ڑچویں ںیم ےس ہک سج ےن یسک مسق یک ربایئ ںیہن یک افر ہن ہی ہچب ربایئ یک 

دخافدن دقفس ےن تنج وک دیپا رفناای  رمع وک اچنہپ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے اعہشئ دصہقی! مت افر ھچک یتہک وہ۔

افر اس ےک فاےطس ولگ دیپا رفناےئ افر فہ اےنپ ابوپں یک تشپ ںیم ےھت ینعی داین ںیم آےن ےس لبق دخافدن دقفس ےن رقمر رفنا دای 

 افر فہ اےنپ ابوپں یک ےہ ہک ہی صخش تنج اک قحتسم ےہ افر ہی صخش دفزخ اک افر رھپ دفزخ وک دیپا رفناای افر اس ےک فاےطس ولگ دیپا ےیک

 تشپ ںیم ےھت سپ ایک ولعمؾ ہک ہی ڑلاک تنج فاولں ںیم ےس ےہ ای دفزخ فاولں ںیم ےس ےہ؟

ھا   :  رافی

 

عی

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ہحلط نب ییحی، اعہشئ دصہقی تنب ہحلط، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچبں رپ امنز )انجزہ( زپانھ اچےیہ؟

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وچبں رپ امنز )انجزہ( زپانھ اچےیہ؟



 

 

     1952    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ِيرة ب٩ طٌبہ رضی اہلل ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، سٌیس ب٩ ًبساہلل، زیاز ب٩ جبير،  :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ ًَُِِیٔس اہللٔ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ِ  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ًَ ُث  ٕ یَُحسِّ زٔیَاَز ب٩َِ ُجَبيِر

َُّه َذََکَ أَ٪َّ َرُسو َبَة أ٧َ ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيَرة ٩ًَِ ا ٤َِٟأشی َحِیُث أَبٔیهٔ  ٔ َوا َِٟح٨َاَزة َٕ ا ا٢َ اٟزَّاُٛٔب َخ٠ِ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢َ اہللٔ َػل

٠َِیهٔ  ًَ َّی  ١ُ ُيَؼل ِٔ  َطاَئ ٨ِ٣َٔها َواٟلِّ

 یلص اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دیعس نب دبع اہلل، زاید نب ریبج، ریغمة نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وسار صخش انجزہ ےک ےھچیپ ےلچ افر دیپؽ صخش سج ہگج اچےہ ےلچ افر ڑلےک رپ امنز زپیھ اجےئ۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دیعس نب دبعاہلل، زاید نب ریبج، ریغمة نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشمنیک یک افالد

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشمنیک یک افالد

     1953    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٟیَی، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہاسحٙ، سٔیا٪، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هَُزیِزَ  ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس ا٠َِّٟیَٔیِّ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ  ُٙ َّی اہللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ ُسل١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َة 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ٔ ا ٩ًَِ أَِوََلز ًَا٠٣ٔٔيَن  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُوا   اہللُ أَ

ااحسؼ ، ایفسؿ، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 



 

 

 فآہل فملس ےن رفناای ہک اہلل رشمنیک یک افالد ےک قلعتم درایتف ایک ایگ ہک فہ تنج ںیم دالخ وہں ےگ ای منہج ںیم؟ آپ یلص اہلل ہیلع

 اعتیل یہ رتہب رطہقی ےس فافق ےہ وج فہ لمع رکےن فاےل ےھت۔

 اقحس، ایفسؿ، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک قلعتم ااحدثی انجزئ :   ابب

 رشمنیک یک افالد

     1954    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، اسوزب٩ ًا٣ز، ح٤از، ٗیص، اب٩ سٌس، كاؤض، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٕس  ٌِ ِیٕص هَُو اب٩ُِ َس َٗ  ٩ًَِ ْز 

 ٩ًَِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ُسل١َٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَا٠٣ٔٔيَن كَاُوٕض  ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُوا  ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ٔ ا  أَِوََلز

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوسدنب اعرم، امحد، سیق، انب دعس، اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

ےک ابرے ںیم؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ رشمنیک یک افالد ےک احؽ

 سج فتق دخافدن دقفس ےن اؿ وک دیپا رفناای فہ وخب فافق اھت ہک فہ سک رطح ےک لمع رکےن فاےل ےھت۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوسدنب اعرم، امحد، سیق، انب دعس، اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشمنیک یک افالد



 

 

     1955    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ضی اہلل ٬٨ًا٣ح٤س ب٩ ا٤َٟىی، ًبساٟزح٤ا٪، طٌبہ، ابوَرش، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض ر :  راوی

٩ًَِ َس  ٩ًَِ أَبٔی َرِٔشٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَبَّإض أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر

 ٔ ٩ًَِ أَِوََلز  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ُسل١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ُ٠َ ب٤َٔا کَا٧ُوا  َٗ ٌِ ُه٥ِ َوهَُو َي َ٘ ُه٥ِ اہللُ حٔيَن َخ٠َ َ٘ ا٢َ َخ٠َ َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ا

 ًَا٠٣ٔٔيَن 

ھا  اس دحثی اک وہفمؾ دنمرہج ابال دحثی ےک اطمقب 

 

عی

دمحم نب اینثمل، دبعارلنمح ، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل 

 ےہ۔

ھا دمحم نب اینثمل، دبعارل :  رافی

 

عی

 امحؿ، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشمنیک یک افالد

     1956    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣حاہسب٩ ٣وسی، ہظی٥، ابوَرش، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ُسل١َٔ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی َرِٔشٕ  ٩ًَِ هَُظِی٥ٕ  ٠َِیهٔ  أَِخبََرنٔی ٣َُحاهُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسی  ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ٩ًَِ  ٥َ ًَا٠٣ٔٔيَن َوَس٠َّ ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُوا  ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ  َذَرارٔیِّ ا

اجمدہنب ومیس، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دخافدن دقفس ےن سج فتق اؿ فملس ےس رشمنیک یک افالد ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت آپ یلص ا



 

 

 وک دیپا رفناای فہ وخب فافق اھت ہک فہ سک رطح ےک لمع رکےن فاےل ےھت۔

 اجمدہنب ومیس، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحات دہشاء رکاؾ رپ امنز اک مکح

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحات دہشاء رکاؾ رپ امنز اک مکح

     1957    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، طسازب٩ ہاز رضی اہلل ٨ًہسویس ب٩ نَر، ًبساہلل، اب٩ جزیخ، ًَک٣ة ب٩ خاٟس، اب٩  :  راوی

 ٔ ٣َُة ب٩ُِ َخاٟ ا٢َ أَِخبََرنٔی ًَِٔکٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  إر أَِخبََرُه  َّ٤ًَ ٕس أَ٪َّ اب٩َِ أَبٔی 

ا ٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِْعَ َِٟهاز ٔ ب٩ِٔ ا از ََ َطسَّ ٌَ ا٢َ أَُهأجزُ ٣َ َٗ ُه ث٥َُّ  ٌَ َب َٓک٩َ٣َ بٔهٔ َواتَّ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔب َجاَئ إ

ا کَا٧َِت َُزَِوْة ٥َٔ٨َُ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َّ٤٠َ َٓ َف أَِػَحابٔهٔ  ٌِ ََ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِوَصی بٔهٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َ٠ًَ َّی اہللُ  َش٥َ ل َ٘ َٓ ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َسِِّیا 

ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َِٟیهٔ  ٔ وُه إ ٌُ َٓ ا َجاَئ َز َّ٤٠َ َٓ َٟهُ َوکَاَ٪ یَزِعَی َهِهَزه٥ُِ  َش٥َ  َٗ ًَِلی أَِػَحابَهُ ٣َا  َ أ َٓ ُه  َٟ َش٥َ  َٗ ََ ا٨َّٟٔيیُّ َو َٟ َش٤َُه  َٗ اُٟوا ِٗٔش٥ْ  َٗ َهَذا 

َحاَئ  َٓ أََخَذُه  َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َهَذا  َػل ا٢َ ٣َا  َٗ  ََ َٟ َش٤ُِتُه  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا َهَذا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل بٔهٔ إ

أَِزُخ١َ  َٓ أ٣َُوَت  َٓ ٔلَی َح٠ِ٘ٔهٔ ََٔشِه٥ٕ  ٔلَی َهاه٨َُا َوأََطاَر إ ًَلَی أَِ٪ أُِرمَی إ  ََ ُت ٌِ َب ٜٔىِّی اتَّ ََ َوَل ُت ٌِ َب َِٟح٨ََّة  اتَّ ِٚ اہللَ ا ِؼُس ََ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ُتَٔی بٔهٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ َٓ ُسوِّ  ٌَ ِٟ وا فٔی َٗٔتا٢ٔ ا ـُ ٠ٔیَّل ث٥َُّ ٧ََه َٗ َُوا  ٔ ٠َب َٓ  ََ ِٗ ِس أََػابَُه َسِه٥ْ َحِیُث أََطاَر َيِؼُس َٗ ٥َ یُِح١ُ٤َ 

 ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ٥َ فٔی جُ  َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َُه ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّٔ َٛ ُه ث٥َُّ  َٗ ََٓؼَس َٚ اہلَل  ا٢َ َػَس َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ بَّةٔ أَهَُو هَُو 

کَاَ٪ ٓامَٔی َهَهَز ٩ِ٣ٔ َػََلتٔهٔ ا٠َّٟهُ  َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َّی  ََٓؼل ٣َهُ  سَّ َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد ٣َُهأجّزا فٔی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبُسَک ََخَ ٥َّ َهَذا 

 ََ ٔ ًَلَی َذٟ ت١َٔ َطهٔیّسا أ٧ََا َطهٔیْس  ُ٘ َٓ  ََ ٔ  َسِٔی٠



 

 

 نب اخدل، انب اوبامعر، دشادنب اہد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم وج ہک لگنج اک 

 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، انب رججی، مرکمة

ہل فملس ںیم احرض وہا افر فہ رشمػ اب االسؾ وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وہایگ ابدنشہ اھت دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآ

رھپ ےنہک اگل ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رجہت رکفں اگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک 

وہایگ ینعی زغفہ ںیم املسمونں وک رکبایں احلص وہںیئ وت رضحت روسؽ رکمی فاےطس ضعب احصہب رکاؾ وک فتیص یک سج فتق زغفہ متخ 

اک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ رکبویں وک میسقت رفناای افر اس اک یھب ہصح اگلای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ےن اس 

فتق اس اک ہصح دےنی ےک فاےطس آےئ وت اس ےس درایتف ایک ہک ہصح اس وک دای۔ فہ اؿ ےک وساری ےک اجونر وچری ایک رکات اھت سج 

ہی ایک ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک ہک ہی اہمترا ہصح ےہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت وک اطع رفناای ےہ اس ےن ےل 

ر رعض ایک ایک وہایگ ےہ؟ آپ یلص اہلل ایل افر اس وک ےل رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا اف

ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ہی اہمترا ہصح ںیم ےن دای ےہ۔ اس ےن رعض ایک ہک ںیم اس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 قلح یک رطػ( ااشرہ ارماہ ںیہن وہا اھت ہکلب ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی یک اس فہج ےس یک ےہ ریمی ہگج رپ )ینعی

ایک ہک ریت نارا اجےئ )ینعی زغفہ ںیم( رھپ ریما ااقتنؽ وہ اجےئ افر ںیم تنج ںیم دالخ وہ اجؤں۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

گ رہھٹے فملس ےن اراشد رفناای ہک ارگ وت دخافدن دقفس وک اچس رکے اگ وت دخافدن دقفس یھب مت وک اچس رکے اگ۔ رھپ ھچک دری کت ول

رےہ اس ےک دعب دنمش ےس گنج رکےن ےک فاےطس اےھٹ افر ڑلایئ رشفع وہیئ۔ ولگ اس وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض وہےئ اس صخش ےک ریت اگل وہا اھت۔ ایس ہگج رپ اس صخش ےن التبای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اعتیل وک اس ےن چس ایک۔ ینعی دخافدن دقفس ےن اجمدہنی یک وج افصت ایبؿ رفنایئ ںیہ اؿ امتؾ وک اس ےن چس ایک۔ وت ےن اراشد رفناای اہلل

دخافدن دقفس ےن یھب اس وک اچس ایک ینعی اس صخش یک رماد وپری وہیئ ہی صخش دیہش وہا۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ 

افر آےگ یک اجبن راھک افر اس رپ امنز ادا یک وت سج دقر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ںیم ےس  ابمرک ہبج اک نفک اس وک دے دای

 افر ولوگں وک انسیئ دای فہ ہی اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک ای اہلل ہی ریتا دنبہ ےہ افر ریتے راےتس ںیم رجہت رک ےک الکن

  ںیم اس ابت اک وگاہ وہں۔ہی صخش راہ دخا ںیم دیہش وہایگ

 نب اخدل، انب اوبامعر، دشادنب اہد ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، انب رججی، مرکمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رپ امنز اک مکحرضحات دہشاء رکاؾ 

     1958    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس، ابوخير، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َبَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟديِر ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی  أَِخبََر٧َا  ََٓؼل َد َیِو٣ّا  ٥َ ََخَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

ْن َل٥ُِٜ َوأ٧ََا َطهٔیْس  ِّی ََفَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ٔلَی ا َٖ إ ٤َِٟیِّٔت ث٥َُّ اِنََرَ ًَلَی ا ٠َِی٥ُِٜ  ًَلَی أَه١ِٔ أُحُٕس َػََلَتُه  ًَ 

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ےس اکی رمہبت ابرہ ہبیتق، ثیل، سیدی، اوبریخ، ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس 

ں ینعی ےلکن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفنایئ ادح ےک دہشاء رپ رھپ ربنم یک اجبن آےئ افر رفناای ںیم اہمترا شیپ ہمیخ وہ

 الخ وہےن یک ایتری رکفں اگ افر مت رپ وگاہ وہں۔ایقتم ںیم مت ےس لبق اھٹ رک مت ولوگں ےک فاےطس تنج ںیم د

 ہبیتق، ثیل، سیدی، اوبریخ، ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہشاء رپ امنز انجزہ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ز انجزہدہشاء رپ امن

     1959    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، جابزب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَِبٔس اہللٔ أَِخبََرُه أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  َٕ أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ

ِتلَی أُحُٕس فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس  َٗ ٍُ بَيَِن اٟزَُّج٠َئِن ٩ِ٣ٔ  ٥َ کَاَ٪ َیِح٤َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَرُ أَِخّذا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٛ َ و٢ُ أَیُُّه٤َا أ ُ٘ ث٥َُّ َي



 

 

إٔذَ  َٓ آٔ٪  ٨ِٓٔه٥ِٔ فٔی ز٣َٔائٔه٥ِٔ ٠ُِِٟٔقِ ًَلَی َهُؤََلٔئ َوأ٣َََز بَٔس ا٢َ أ٧ََا َطهٔیْس  َٗ ٣َُه فٔی ا٠َِّٟحسٔ  سَّ َٗ ٔلَی أََحسٔه٤َٔا  ٠َِیه٥ِٔ  ا أُٔطيَر إ ًَ ٥َِٟ يَُؼ١ِّ  َو

٠ُوا شَّ َِ ٥ِ ُي َٟ  َو

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہبیتق، ثیل، انب اہشب، دبعارلنمح نب بعک نب ناکل، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ہیلع فآہل فملس زغفہ ادح ےک دہشاء ںیم ےس دف دہشاء )ےک مسج وک( عمج رفناےت رھپ رفناےت ہک اؿ دفونں دیہشفں ںیم ےس وکؿ صخش 

اراشد  رقآؿ رکمی زایدہ اجاتن ےہ؟ سج فتق ولگ اکی اجبن ااشرہ رفناےت اس وک ربق ںیم آےگ یک اجبن رکےت ربق یک اجبن افر رھپ

رفناےت ںیم وگاہ وہں اؿ ولوگں رپ افر مکح رفناای اؿ ےک دنف رکےن اک وخؿ ےگل وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ رپ امنز ادا 

 رفنایئ افر اؿ وک لسغ دای۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، دبعارلنمح نب بعک نب ناکل، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج صخش وک اسگنسر ایک ایگ وہ اس یک امنز انجزہ ہن زپانھ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج صخش وک اسگنسر ایک ایگ وہ اس یک امنز انجزہ ہن زپانھ

     1960    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌی و ٧وح ب٩ حِیب، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، جابزب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َیِحٌَی َو٧ُوُح ب٩ُِ َحِٔیٕب  ِبٔس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٣َ

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ َجاَئ إ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٨ُِه ث٥َُّ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ َق  أَِْعَ َٓ َٖ بٔاٟز٧َِّا  ًِتََر ا َٓ  ٥َ

َق  أَِْعَ َٓ  َٖ ًِتََر ٠ًََ  ا َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٍَ ٣َزَّإت  ٔشهٔ أَِربَ ِٔ ًَلَی َن َّی َطهَٔس  ٨ًَُِه َحً َق  أَِْعَ َٓ  َٖ ًِتََر ِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِهُ ث٥َُّ ا

 ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز بٔهٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ أَِحَؼ٨َِت  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ََ ُج٨ُوْ٪  ٔ أُِزرَٔک أَب َٓ ِٟحَٔحاَرةُ ََفَّ  ِتُه ا َ٘ َٟ ا أَذِ َّ٤٠َ َٓ ٔج٥َ  ََفُ



 

 

٠َِیهٔ  ًَ ٥ِ ُيَؼ١ِّ  َٟ ٥َ َخيِّرا َو ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُه ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َاَت  َٓ ٔج٥َ   ََفُ

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دمحم نب ییحی ف ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجربنب دبعاہلل 

 آدیم ہلیبق املس ںیم ےس )نازع ایملس( دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر زان اک ارقار ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

رمہبت زان اک ارقار ایک( بت فملس ےن اس یک اجبن ےس رہچہ اونر ریھپ ایل اہیں کت ہک اس ےن اچر رمہبت اےنپ افرپ وگایہ دی )ینعی اچر 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ایک مت وک ونجؿ ےہ؟ اس ےن رعض ایک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

فملس ےن اراشد رفناای وت ضحم ےہ )اہمترا اکنح وہاکچ ےہ؟( اوہنں ےن رعض ایک یج اہں۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

مکح رفناای اؿ وک اسگنسر ایک اجےئ۔ بج اؿ وک رھتپفں ےک نار یک فیلکت افر اذتی وسحمس وہیئ وت فہ اھبےنگ ےگل۔ ولوگں ےن اؿ وک ڑکپ 

 ایل افر اسگنسر ایک۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک قح ںیم کین ابںیت ںیک افر اس رپ امنز )انجزہ( ںیہن ادا رفنایئ۔

 دمحم نب ییحی ف ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زپانھدح زان ںیم وج صخش رھتپفں ےس نارا اجےئ اس رپ امنز انجزہ 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دح زان ںیم وج صخش رھتپفں ےس نارا اجےئ اس رپ امنز انجزہ زپانھ

     1961    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًہ اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوَٗلبة، ابو٣ہ٠ب، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ َٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ث٨ََا هَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٤َُِٟه٠َّٔب  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔی ا أَبٔی ََٗٔلبََة 

َها ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ ُجَهِی٨ََة أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ٌَ َٓ َس َٓ ِّی َز٧َِیُت َوهَٔی حُِبلَی  ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

ُظ  َٓ أ٣َََز بَٔها  َٓ ِت َجاَئ بَٔها  ٌَ ا َوَؿ َّ٤٠َ َٓ أِتٔىٔی بَٔها  َٓ ِت  ٌَ إَٔذا َوَؿ َٓ َِٟیَها  ٔ ا٢َ أَِحٔش٩ِ إ َ٘ َٓ ٔلَی َؤٟیَِّها  ُ إ ٠ًََِیَها ثَٔیابَُها ث٥َُّ َرَج٤ََها ث ٥َّ َِّٜت 

ُٗٔش٤َِت بَيَِن  ِو  َٟ ِس َتابَِت َتِوبَّة  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِس َز٧َِت  َٗ ٠َِیَها َو ًَ ِّی  َؼل َُ َ َٟهُ ٤ًَُزُ أ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیَها  ًَ َّی  ٤َِٟٔسی٨َٔة َػل ٌٔيَن ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ا َسِب



 

 

زَّ  ًَ ٔشَها ِهَّلِل  ِٔ ١َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َجاَزِت ب٨َٔ ـَ ِٓ ِتُه٥ِ َوَه١ِ َوَجِسَت َتِوبَّة أَ ٌَ َؤس  َوَج١َّ  َٟ

، اوببلہم، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ہنیہج یک 

 

ة
ی 
اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبالق

اکی اخوتؿ اکی رفز آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک ںیم ےن زان اک اراکتب ایک ےہ۔ فہ اخوتؿ 

احہلم یھت۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک فارث )رس رپ تس( ےک رپسد رک دای افر رفناای اس وک ایھچ رطح  اس فتق

ےس روھک بج فالدت وہاجےئ وت اس وک ریمے اپس ےل آان سج فتق اس اخوتؿ ےک اہں فالدت وہیئگ وت اس وک دختم وبنی یلص 

اس اخوتؿ ےن اےنپ ڑپکے اےنپ افرپ ٹیپل ےیل )اکوٹنں ےس( اتہک بج اسگنسر ایک اجےئ وت ہن  اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض ایک ایگ۔

ےلھک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اخوتؿ وک رھتپفں ےس الہک رکا دای۔ رھپ امنز زپیھ۔ رمع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

امنز زپےتھ ںیہ افر اس ےن زان اک اراکتب ایک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ

ایک  رفناای اس اخوتؿ ےن ایسی وتہب یک ہک ارگ دمہنی ونمرہ ےک رتس آدویمں رپ فہ وتہب میسقت رک دی اجےئ وت اہتبل اؿ بس رپ فہ اکیف وہ افر

  دے ڈاال دخافدن دقفس ےک ےیل۔)وکیئ( اس ےس رتہب وتہب وہیگ ہک اس ےن اینپ اجؿ وک

، اوببلہم، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة
ی 
 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 )ینعی اجزئ قح ےس زایدہ یک فتیص رکے( اس یک امنز انجزہوج آدیم فتیص رکےن ںیم ملظ ےس اکؾ ےل 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم فتیص رکےن ںیم ملظ ےس اکؾ ےل )ینعی اجزئ قح ےس زایدہ یک فتیص رکے( اس یک امنز انجزہ

     1962    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظی٥، ٨٣ؼور، اب٩ زاذا٪، حش٩، ٤ًزا٪ ب٩ حؼينًلی ب٩ ححز،  :  راوی

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوهَُو اب٩ُِ َزاَذاَ٪  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا هَُظِی٥ْ  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َٙ  أَِخبََر٧َا  َت ًِ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ َرُجَّل أَ

٥ِ یَ  َٟ ُه ٨ًَِٔس ٣َِوتٔهٔ َو َٟ ّة ٠٤ِ٣َُوٛٔيَن  ا٢َ ٔستَّ َٗ ََ َو ٔ َب ٩ِ٣ٔ ذَٟ ـٔ َِ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ َّ ذَٟ َب٠َ َٓ ُه ٣َا٢ْ َُيَِره٥ُِ  َٟ  ٩ُِٜ



 

 

ََ بَِی٨َهُ  َحزَّأَه٥ُِ ثَََلثََة أَِجزَإئ ث٥َُّ أرَِقَ َٓ ًَا ٠٤ِ٣َُوٛٔیهٔ  ٠ًََِیهٔ ث٥َُّ َز َِّی  ِس َه٤ِ٤َُت أَِ٪ ََل أَُػل َ٘ َٟ َٙ َت ًِ َ أ َٓ ّة  ٥ِ  ٌَ ََ َّٚ أَِر  اث٨َِئِن َوأََر

یلع نب رجح، میشہ، وصنمر، انب زاذاؿ، نسح، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رمےن ےک فتق اےنپ  ھ الغومں وک 

 آپ یلص اہلل ہیلع آزاد رک دای افر اؿ ےک العفہ افر ھچک ناؽ اس صخش ےک اپس ںیہن اھت ہی ربخ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یچنہپ

فآہل فملس ہصغ وہےئ افر رفناای ہک ںیم ےن ارادہ ایک ہک اس رپ امنز ہن زپوھں رھپ اس ےک الغومں وک الای افر اس ےک نیت ہصح ےیک رھپ 

 رقہع ڈاال وت الغومں وک آزاد ایک افر اچر الغومں وک رےنہ دای۔

 ؿ نب نیصحیلع نب رجح، میشہ، وصنمر، انب زاذاؿ، نسح، رمعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج یسک ےن ناؽ تمینغ ںیم وچری یک وہ اس رپ امنز زپانھ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یسک ےن ناؽ تمینغ ںیم وچری یک وہ اس رپ امنز زپانھ

     1963    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًِیساہلل ب٩ سٌیس انؼاری، یحٌی ب٩ سٌیس، یحٌی ب٩ سٌیس اَلنؼاری، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، ابو٤ًزة،  :  راوی

 زیسب٩ خاٟس رضی اہلل ٨ًہ

ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ ٣َاَت َرُج١ْ بَٔدِیبََر  َٗ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٤َِزَة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ًَلَی َحبَّاَ٪  ٥َ َػ٠ُّوا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

َُّه ١ََُّ  زٔ یَُهوَز ٣َا ُيَشاؤی زِٔرَه٤َئِن  َػاحٔب٥ُِٜٔ إ٧ٔ ّزا ٩ِ٣ٔ ََخَ َوَجِس٧َا ٓٔیهٔ ََخَ َٓ ُه  ًَ ِظ٨َا ٣ََتا تَّ َٔ َٓ  فٔی َسِٔی١ٔ اہللٔ 

 دیبع اہلل نب دیعس ااصنری، ییحی نب دیعس، ییحی نب دیعس االاصنری، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، اوبرمعة، زدینب اخدل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

 زغفہ ربیخ ںیم نارا ایگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ اس رپ امنز ادا رکول )ںیم اس رپ ےہ ہک اکی آدیم



 

 

امنز ںیہن زپاتھ( اس صخش ےن راہ دخا ںیم وچری یک ےہ سج فتق مہ ولوگں ےن اس صخش اک اسناؿ داھکی وت وہید ےک ونیگنں ںیم ےس 

  دف در م یھب ںیہن یھت۔اکی ہنیگن اپای سج یک تمیق

 دیبعاہلل نب دیعس ااصنری، ییحی نب دیعس، ییحی نب دیعس االاصنری، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، اوبرمعة، زدینب اخدل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک امنز رقمفض صخش یک انجزہ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقمفض صخش یک انجزہ یک امنز

     1964    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ٤ًَا٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣وہب، ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  َِ ًُ ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبَس اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ُت  ٌِ  ب٩ِٔ ٣َِوَهٕب َس٤ٔ

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  ب٩َِ أَبٔی  َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َِّی  ُتَٔی بَٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ُٟٔیَؼل ٥َ أ َوَس٠َّ

ا٢َ  َٗ ًَلَیَّ  َتاَزَة هَُو  َٗ ا٢َ أَبُو  َٗ ٠َِیهٔ َزی٨ِّا  ًَ إٔ٪َّ  َٓ ًَلَی َػاحٔب٥ُِٜٔ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػ٠ُّوا  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َػل َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

٠َِیهٔ  ًَ َّی  ََٓؼل أئ  َٓ َِٟو ا٢َ بٔا َٗ أئ  َٓ َو ِٟ  بٔا

ومحمدنب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، دبعاہلل نب اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 ہیلع فآہل فملس ےن رضحات احصہب اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی ااصنری صخش اک انجزہ آای امنز انجزہ ےک ےیل۔ آپ یلص اہلل

رکاؾ ےس رفناای ہک مت ولگ اےنپ اصبح رپ امنز انجزہ زپھ ول )ںیم اس رپ امنز انجزہ ںیہن زپوھں اگ( اس ےیل ہک ہی صخش رقمفض 

ہلل ہیلع ےہ۔ رضحت اوباتقدہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ رقہض ریمے ذہم ےہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص ا

فآہل فملس ےن رفناای وت اس ارقار وک لمکم رکے اگ۔ اوہنں ےن اہک ہک اہں وپرا رکفں اگ بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش 



 

 

 رپ امنز زپیھ۔

 ومحمدنب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، دبعاہلل نب اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقمفض صخش یک انجزہ یک امنز

     1965    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ابوًِیس، س٤٠ہ اب٩ اٛوَ رضی اہلل ٨ًہ٤ًزوب٩ ًلی و ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی، یزیس  :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ًُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  اََل َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ىٔی اب٩َِ أَِخبََر٧َا  ٌِ ث٨ََا َس٤َ٠َُة َي ا٢َ َحسَّ َٗ َِِیٕس 

َّی ا ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ أ َٗ  َٔ َو ِٛ َ اُٟواِْل َٗ ٠َِیهٔ َزی٨ِّا  ًَ ا٢َ َه١ِ َتَزَک  َٗ ٠َِیَها  ًَ اُٟوا یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ َػ١ِّ  َ٘ َٓ  ٕ ٥َ بَٔح٨َاَزة ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ٥ِ ہللُ  ٌَ ا َن

 ُ َٟهُ أَب ا٢ُ  َ٘ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ُي َٗ ًَلَی َػاحٔب٥ُِٜٔ  ا٢َ َػ٠ُّوا  َٗ اُٟوا ََل  َٗ ا٢َ َه١ِ َتَزَک ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ًَلَیَّ َٗ ٠ًََِیهٔ َو َتاَزَة َػ١ِّ  َٗ و 

٠َِیهٔ  ًَ َّی  ََٓؼل  َزی٨ُُِه 

یک  رمعفنب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی، سیدی نب اوبدیبع، ہملس انب اوکع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ہیلع فملس! اس رپ امنز زپھ دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دختم ںیم اکی انجزہ آای۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےن رفناای ایک اس صخش ےک ذہم رقض ےہ؟ اوہنں ےن رعض ایک یج اہں۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایک فہ صخش وکیئ 

 ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجدیئاد فریغہ وھچڑ ایگ ےہ ہک سج ےس اس صخش اک رقض ادا ایک اج ےکس؟ ولوگں ےن رعض ایک

اراشد رفناای مت اےنپ اصبح رپ امنز زپھ ول اکی ااصنری صخش ےک نج وک رضحت اوباتقدہ ےتہک ےھت اوہنں ےن رعض ایک ہک آپ یلص 

رک( امنز انجزہ اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ ںیل فہ رقض ریمے ذہم ےہ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )نئمطم وہ 

 زپیھ۔



 

 

 رمعفنب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی، سیدی نب اوبدیبع، ہملس انب اوکع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقمفض صخش یک انجزہ یک امنز

     1966    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٧وح ب٩ حِیب اٟ٘و٣سی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِو٣َٔسیُّ  ُ٘ ِٟ ا٢َ کَاَ٪ أَِخبََر٧َا ٧ُوُح ب٩ُِ َحِٔیٕب ا َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  اٟزُّهِزٔیِّ 

٠َِیهٔ  ًَ َشأ٢ََ أَ َٓ ُتَٔی ب٤َِٔیٕت  أ َٓ ٠َِیهٔ َزی٩ِْ  ًَ ًَلَی َرُج١ٕ  ِّی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ُيَؼل َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٠َِیهٔ زٔی٨َاَرأ٪  ًَ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ َزی٩ِْ 

ًَلَی َػاحٔب٥ُِٜٔ  َّی اہللُ َػ٠ُّوا  ًَلَی َرُسؤٟهٔ َػل َتَح اہللُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َّی  ََٓؼل ًَلَیَّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َتاَزَة ه٤َُا  َٗ ا٢َ أَبُو  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ  

 ٔ ٠ َٓ لَیَّ َو٩ِ٣َ َتَزَک ٣َاَّل  ٌَ َٓ ٔشهٔ ٩ِ٣َ َتَزَک َزی٨ِّا  ِٔ ا٢َ أ٧ََا أَِولَی بٔک١ُِّ ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ ٩ِ٣ٔ َن  َوَرثَتٔهٔ َٗ

ونح نب بیبح اوقلیسم، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یک دختم ںیم اکی انجزہ شیپ وہا ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! اس یک امنز انجزہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ھ دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف ایک ایک اس صخش ےک ذہم رقض ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک یج اہں! اس صخش ےک زپ

ذہم دف دانیر رقض ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ولگ اس یک امنز )انجزہ( زپھ ول۔ ہی نس رک اوباتقدہ ےن رعض ایک ای 

 فملس! ںیم دفونں دانیر ادا رکفں اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش یک امنز انجزہ زپھ دی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

سج فتق دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )احالت ںیم( فتعس )ناؽ تمینغ( اطع رفنا دی وت آپ یلص اہلل 

اکی ومنم رپ اس ےک سفن ےس زایدہ قح راتھک وہں افر وج وکیئ رقمفض وہ رک رم اجےئ وت فہ ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ںیم رہ 

 رقض ریمے ذہم ےہ افر وج صخش ناؽ وھچڑ رک رم اجےئ وت فہ اس ےک فرہث اک ےہ۔

 ونح نب بیبح اوقلیسم، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقمفض صخش یک انجزہ یک امنز

     1967    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوذئب، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہیو٧ص ب٩ ًبساَلًلی، اب٩ وہب، یو٧ص و اب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص َواب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  اب٩ِٔ ٔطَهإب 

 َّ َٓ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل إئ  ـَ َٗ ٠َِیهٔ َزی٩ِْ َسأ٢ََ َه١ِ َتَزَک َٟٔسی٨ِٔهٔ ٩ِ٣ٔ  ًَ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َو َِّی ا ٥َ کَاَ٪ إَٔذا تُُوف ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ إِٔ٪ ی اہللُ 

 َ ًَل َّ َوَج١َّ  ًَز َتَح اہللُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ ًَلَی َػاحٔب٥ُِٜٔ  ا٢َ َػ٠ُّوا  َٗ اُٟوا ََل  َٗ ٠َِیهٔ َوإِٔ٪  ًَ َّی  ٥ِ َػل ٌَ اُٟوا َن ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ َّی اہللُ  ی َرُسؤٟهٔ َػل

اُؤُه َو٩ِ٣َ َتَزَک ٣َ  ـَ َٗ لَیَّ  ٌَ َٓ ٠َِیهٔ َزی٩ِْ  ًَ َِّی َو ٩ِ٤َ تُُوف َٓ ُٔٔشه٥ِٔ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ٩ِ٣ٔ أَِن ا٢َ أ٧ََا أَِولَی بٔا ُهَو َٟٔوَرثَتٔهٔ َٗ َٓ  اَّل 

اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق وکیئ ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن ف انب اوبذبئ، انب اہشب، 

ومنم فافت رک اجات افر فہ صخش رقمفض وہات وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی درایتف رفناےت ہک ہی صخش اےنپ 

زپھ دےتی۔ ارگ احصہب رکاؾ رفناےت ہک رقض ےک اطمقب اجدیئاد وھچڑ ایگ ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس صخش رپ امنز انجزہ 

رمےن فاےل ےک ذہم یسک مسق اک رقض ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احصہب ےس رفناےت ہک مت اس رپ امنز زپھ ول۔ بج ہک دخافدن 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ )داین وک( فف ع رک دای )ینعی ناؽ تمینغ زایدہ احلص وہایگ( وت

فملس ےن اراشد رفناای ومنم رپ اؿ یک اجونں ےس زایدہ رہمابؿ وہں۔ سپ وج صخش فافت رک اجےئ رقمفض وہ رک وت اس اک رقہض 

 ریمے ذہم ےہ افر وج صخش ناؽ وھچڑ رک رم اجےئ وت فہ اس ےک فرہث اک ےہ۔

 انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن ف انب اوبذبئ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وج صخش وخد وک الہک رکے اس یک امنز انجزہ ےس قلعتم ااحدثی

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےس قلعتم ااحدثی وج صخش وخد وک الہک رکے اس یک امنز انجزہ

     1968    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ابووٟیس، ابوخی٤َة، زہير، س٤اک، جابزب٩ س٤زہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیسٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو ا َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ اب٩ِٔ َس٤َُزَة أَ٪َّ َرُجَّل أَِخبََر٧َا إِٔسَح ث٨ََا ٔس٤َاْک  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََة ُزَهيِْر  ََ َخِی

٠ًََِیهٔ  ِّی  َََٓل أَُػل ا أ٧ََا  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ََّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َشهُ ب٤ََٔظاَٗٔؽ  ِٔ َت١َ َن َٗ 

، زریہ، امسک، اجربنب 

 

مة

 

ی ی

 

ح
رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اےنپ یہ ریت ےس وخد ااحسؼ نب وصنمر، اوبفدیل، اوب

 وک الہک رک ایل وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ںیم اس صخش یک امنز )انجزہ( ںیہن زپوھں اگ۔

، زریہ، امسک، اجربنب رمسہ ریض اہلل  :  رافی

 

مة

 

ی ی

 

ح
 ہنعاقحس نب وصنمر، اوبفدیل، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش وخد وک الہک رکے اس یک امنز انجزہ ےس قلعتم ااحدثی

     1969    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، س٠امی٪، ذٛوا٪، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س  :  راوی

 ِٛ ُت َذ ٌِ َ٪ َس٤ٔ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ُث  َواَ٪ یَُحسِّ

َّی اہللُ ُهَو فٔی ٧َارٔ َجَه٥ََّ٨ یَتََرزَّی َخأّٟسا ٣َُد٠َّّس  ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ َشُه  ِٔ َت١َ َن َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َتَززَّی ٩ِ٣ٔ َجَب١ٕ  َٗ ا ٓٔیَها أَبَّسا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 



 

 

ّس  اُه فٔی ٧َارٔ َجَه٥ََّ٨ َخأّٟسا ٣َُد٠َّ ٔ َیَتَحشَّ ُه فٔی یَٔسه ُش٤ُّ َٓ َشُه  ِٔ َت١َ َن َ٘ َٓ ا  ی ُس٤ا َشُه بَٔحٔسیَسةٕ َو٩ِ٣َ َتَحسَّ ِٔ َت١َ َن َٗ ا ٓٔیَها أَبَّسا َو٩ِ٣َ 

ُ بَٔها فٔی بَِل٨ٔهٔ فٔی ٧َارٔ َجَه٥ََّ٨ َخ  ٔ یََحأ و٢ُ کَا٧َِت َحٔسیَستُهُ فٔی یَٔسه ُ٘ ًَلَیَّ َطِیْئ َخأْٟس َي  ٍَ َل َ٘  أّٟسا ٣َُد٠َّّسا ٓٔیَها أَبَّساث٥َُّ اِن

، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، ذوکاؿ

فملس ےن اراشد رفناای وج صخش وخد اےنپ وک اہپڑ ےک افرپ ےس رگا رک الہک رک ےل وت فہ صخش ہشیمہ ہشیمہ منہج ںیم افرپ ےس ےچین رگات 

اگ( افر وج صخش زرہ یپ رک وخد وک الہک رک ےل وت زرہ اس ےک اہھت  رےہ اگ افر فہ صخش ہشیمہ دفزخ ںیم رےہ اگ )افریہی لمع رکات رےہ

ںیم وہاگ افر فہ صخش دفزخ ںیم ہشیمہ اس وک ایپ رکے اگ افر وج صخش وخد وک یسک ولےہ ےس لتق رکے )ینعی دنبفؼ ولتار فریغہ( وت رھپ 

 اس ےک اہوھتں ںیم وہاگ دفزخ یک آگ ںیم افر ہشیمہ فہ صخش اس ےک دعب ھجم وک اید ںیہن ہن ہی رافی اک وقؽ ےہ ینعی ریت زیچ ےس وت فہ ولاہ

 اس وک ٹیپ ںیم دالخ رکات رےہ اگ افر فہ صخش ہشیمہ اس ںیم رےہ اگ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، ذوکاؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف رپ امنز ہن زپےنھ ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انمنیقف رپ امنز ہن زپےنھ ےس قلعتم

     1970    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

طہاب، ًِیساہلل ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩ ًباض، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ححين ب٩ ٣َىی، ٟیث، ً٘ی١، اب٩  :  راوی

 ٤ًز ب٩ خلاب رضی اہلل ٨ًہ

ث٨ََا ا٠َّٟ  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُ ِٟ ث٨ََا حَُحيُِن ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ِیُث 

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ ٩ًَِ ًَُِِیٔس اہللٔ بِ  ًَ ا ٣َاَت  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ًَبَّإض  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ   اب٩ُِ َس٠ُو٢َ زُعَٔی ٩ٔ 

ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َِّی  ٥َ ُٟٔیَؼل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُه َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ُِت َیا َرُسو٢َ َٟ ُ٘ َٓ َِٟیهٔ  ٔ ٥َ َوثَِبُت إ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل



 

 

٥َ َرُسو٢ُ ا َٓتََبشَّ ٠َِیهٔ  ًَ زُ  ًَسِّ ُ َذا أ َٛ َذا َو َٛ َذا  َٛ َذا َو َٛ ا٢َ َیِو٦َ  َٗ ِس  َٗ ًَلَی اب٩ِٔ أُبَٓیٕ َو ِّی  َؼل َُ ا٢َ اہللٔ  َٗ ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

 ًَ  ِ ًَلَیأََخِّ ِو زِٔزُت  َٟ ِّی  ٤ِٔ٠ًَُت أَن ٠َِو  َٓ َٓاِختَرُِت  ِّرُِت  ِس ُخي َٗ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٠َِیهٔ  ًَ ثَرُِت  ِٛ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ٠َِیَها  ىِّی یَا ٤ًَُزُ  ًَ َٟزِٔزُت  َٟهُ  ٌٔيَن ُرُٔفَ  ِب اٟشَّ

 َٓ  َٖ ٥َ ث٥َُّ اِنََرَ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی  َؼ١ِّ ََٓؼل َُ َِٟت اِْلیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ بََزائََة َوََل  َّی ٧َزَ ٥ِ٠َ ی٤َُِِٜث إَٔلَّ َئشيّرا َحً

ا َٓ وا بٔاہللٔ َوَرُسؤٟهٔ َو٣َاتُوا َوه٥ُِ  رَفُ َٛ َُّه٥ِ  ٔ إ٧ٔ بِرٔه َٗ ًَلَی   ٥ِ ُ٘ ََ ُس ٩ِ٣ٔ ُجزِأَتٔی ًَلَی أََحٕس ٨ِ٣ُٔه٥ِ ٣َاَت أَبَّسا َوََل  ٌِ ََ حِٔبُت  ٌَ َٓ وَ٪  ُ٘ ٔس

 ًَ ُ٥٠ًَِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٣َلٕٔذ َواہللُ َوَرُسوُٟهُ أَ َّی اہللُ   لَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 نب ینثم، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب ابعس، رمع نب اطخب ریض اہلل 

 

ن
 
ح ی
ھ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، 

یب ولسؽ )انمقف( رم ایگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک البای ایگ اس رپ ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق دبعاہلل نب ا

امنز زپےنھ ےک فاےطس سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ امنز زپےنھ ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ افر ایتر وہ ےئگ ںیم ےن رعض 

 فآہل فملس انب ایب فدق رپ امنز زپےتھ ںیہ احال ہکن اس ےن الفں رفز ایسی ابت ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع

 یہ یھت )وج ہک  رف افر افنؼ یک ابںیت ںیھت( رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی نس رک رکسماےئ افر رفناای ہک اے رمع! مت 

ہل فملس ےن اراشد رفناای ھجم وک ہی اایتخر ےہ ہک ںیم انمنیقف رپ امنز اجےن دف بج ںیم ےن تہب زایدہ دض یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآ

)انجزہ( زپوھں ای ہن زپوھں وت ںیم ےن )انمنیقف رپ( امنز زپےنھ وک اایتخر ایک افر ارگ ںیم اس ابت ےس فافق وہں ہک رتس رمہبت ےس 

ےس زایدہ اافغتسر رکفں۔ )ینعی دخافدن دقفس ےن ھجم وک  زایدہ رمہبت رفغمت اچوہں وت اس یک  ششخ وہ اجےئ یگ اہتبل ںیم رتس رمہبت

اایتخر دای افر رتس اس ےس رماد رتس اک دعد ںیہن ےہ ہکلب رماد ہی ےہ ہک انمنیقف یک یھبک رفغمت ہن وہیگ( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ربات یک ہی دف آایت رکہمی انزؽ وہںیئ آرخ فملس ےن امنز )انجزہ( زپیھ افر فاسپ رشتفی الےئ ایھب ھچک یہ فتق سگرا اھت ہک وسرہ 

کت۔ افر مت اؿ ںیم ےس یسک رپ امنز ہن زپوھ بج فہ رم اجےئ افر ہن مت اس یک ربق رپ ڑھکے رانہ ویکہکن اؿ ولوگں ےن دخا افر روسؽ 

 رضحت رمع یک راےئ رگایم دخافدن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااکنر ایک ےہ افر فہ اگہنگر وہےئ افر اگہنگر وہےن یک احتل ںیم رم ےئگ )وت

دقفس ےک زندکی وظنمر افر وبقؽ وہیئ( رھپ ںیم ےن ریحت افر بجعت اک ااہظر ایک اینپ اس دقر اہبدری ےس اہلل ےک روسؽ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس رپ اس دؿ افر اہلل افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخب فافق ںیہ )ہک اس ںیم ایک تحلصم یھت(۔

 نب ینثم، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب ابعس، رمع نب اطخب  :  افیر

 

ن
 
ح ی
ھ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، 

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دجسم ںیم امنز انجزہ ادا رکےن اک ایبؿ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسم ںیم امنز انجزہ ادا رکےن اک ایبؿ

     1971    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ و ًلی ب٩ ححز، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟواحس ب٩ ح٤زة، ًباز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير، ًائظہ  :  راوی

 ٬٨ًاػسي٘ہ رضی اہلل 

ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ َو ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَبَّازٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َِٟواحٔٔس ب٩ِٔ َح٤ِزََة 

َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َِٟت ٣َا َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٤َِِٟشحٔسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر اَئ إَٔلَّ فٔی ا ـَ ًَلَی ُسَهِی١ٔ اب٩ِٔ بَِی ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ل

ھا  ےس 

 

عی

ااحسؼ نب اربامیہ ف یلع نب رجح، دبعازعلسی نب دمحم، دبعاولادح نب زمحة، ابعد نب دبعاہلل نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 فملس ےن رضحت لیہس نب اضیبء رپ دجسم ےک ادنر امنز انجزہ ادا یک۔رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ھا  :  رافی

 

عی

 اقحس نب اربامیہ ف یلع نب رجح، دبعازعلسی نب دمحم، دبعاولادح نب زمحة، ابعد نب دبعاہلل نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسم ںیم امنز انجزہ ادا رکےن اک ایبؿ

     1972    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٣وسٰی ب٩ ً٘بة، ًبساٟواحس ب٩ ح٤زة، ًبازب٩ ًبساہلل ب٩ زبير، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل  :  راوی



 

 

 ٬٨ًا

َِٟواحٔٔس ب٩ِٔ َح٤ِزَ  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ًَبَّاَز ب٩َِ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َة أَ٪َّ 

ًَلَی ُسَهِی١ٔ ابِ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت ٣َا َػل ا َٗ ًَائَٔظَة  ٔ أَِخبََرُه أَ٪َّ  ٤َِِٟشحٔسٔ اٟزُّبَيِر ٖٔ ا اَئ إَٔلَّ فٔی َجِو ـَ  ٩ٔ بَِی

، دبعاولادح نب زمحة، ابعدنب دبعاہلل

 

ی ة
ھا  ےس رفاتی ےہ ہک وسدی نب رصن، دبع اہلل، ومٰیس نب عم

 

عی

 نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت لیہس نب اضیبء رپ امنز ںیہن ادا رفنایئ نکیل اخص دجسم ےک ادنر۔

، دبعاولادح نب زمحة، ابعدنب دبعاہلل نب زریب، اعہشئ  :  رافی

 

ی ة
ھا وسدی نب رصن، دبعاہلل، ومٰیس نب عم

 

عی

 دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات ںیم امنز انجزہ ادا رکان

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات ںیم امنز انجزہ ادا رکان

     1973    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہ یو٧ص ب٩ ًبساَلًلی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ة ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ رضی :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ثَىٔی یُو٧ُُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ِخبََرنٔی أَبُو أ٣َُا٣ََة ب٩ُِ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ 

کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ  َٓ ٜٔی٨َْة  والٔی ٣ِٔش ٌَ ِٟ َِٜت ا٣َِزأَْة بٔا ا٢َ اِطَت َٗ َُّه  ٕٕ أ٧َ ا٢َ إِٔ٪ َسِه١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی َٗ ٨ًََِها َو ٥َ َيِشأَُُٟه٥ِ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

وَ  َٓ َت٤َٔة  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔلَی ا َحاُؤا بَٔها إ َٓ َِّٓیِت  ُتُو َٓ ٠َِیَها  ًَ َِّی  َّی أَُػل ََل َتِس٨ُٔٓوَها َحً َٓ ٠ًََِیهٔ ٣َاَتِت  َّی اہللُ  َجُسوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ِس  َٗ  ٥َ ا أَِػَبَح َرُسو٢ُ اہللٔ َػ َوَس٠َّ َّ٤٠َ َٓ ٔس  َٗ زِ َِ ِٟ ٍٔ ا ٨َُٓوَها بَٔب٘ٔی ٠َِیَها َوَز ًَ ِوا  ََٓؼ٠َّ هُوا أَِ٪ یُوُٗٔووُه  ََکٔ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َا٦َ  َّی اہللُ  ل

 َ َوَجِس٧ َٓ ِس ٔجئ٨َِاَک  َٗ ِس ز٨َُِٔٓت َیا َرُسو٢َ اہللٔ َو َٗ اُٟوا  َ٘ َٓ ٨ًََِها  ُه٥ِ  َٟ َ َشأ َٓ وا َجاُؤا  ُ٘ ٔ ا٧َِل٠ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ه٨َِا أَِ٪ ٧ُوَٗٔو ََکٔ َٓ اَک ٧َائ٤ّٔا 

٥َ َوَػ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ بَِرَها  َٗ َّی أََرِوُه  ُه َحً ٌَ ی َو٣ََظِوا ٣َ ِٔ َٙ ی٤َِ ا٧َِل٠َ َّرَ َٓ ب َٛ ٠ًََِیَها َو َّی  ََٓؼل وا َوَرائَُه  ُّٔ



 

 

ا ٌّ ََ  أَِر

 نب لہس نب فینح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ وعایل ویسن نب دبعاالیلع

 

، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبانامة

ںیم  رامر وہیئ )وعایل اؿ ویتسبں اک انؾ ےہ وج ہک دمہنی ونمرہ ےک اضمافت ںیم ںیہ( وج ہک رغبی یھت۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

رایتف رفناےت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ارگ فہ رم اجےئ وت مت اس ہیلع فآہل فملس احصہب رکاؾ ےس اس اک احؽ د

یک دتنیف ہن رکان۔ سج فتق کت ہک ںیم اس رپ امنز انجزہ ہن زپوھں۔ فہ اخوتؿ رم یئگ وت ولگ اس وک دمہنی ونمرہ ںیم امنز اشعء ےک دعب 

 فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس ےئگ ےھت رضحات احصہب رکاؾ ےل رک احرض وہےئ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنین ےس دیبار رکان انمبس ایخؽ ںیہن ایک افر اس رپ امنز ادا رکےک تنج اعیقبل ںیم دنف رفنا دای۔ 

دختم ںیم احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک سج فتق حبص وہیئ وت احصہب رکاؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

احتل درایتف یک۔ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک دتنیف وہیئگ افر مہ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع 

 ےھت وت مہ ولوگں ےن آپ یلص اہلل فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ ےھت نکیل اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس رےہ

 فآہل ہیلع فآہل فملس وک دیبار رکان ربا اھجمس ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاہن وہ ےئگ افر احصہب رکاؾ یھب آپ یلص اہلل ہیلع

یئ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےک ارماہ رفاہن وہ ےئگ۔ اہیں کت ہک اوہنں ےن اس یک ربق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دالھک

فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر احصہب رکاؾ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص انبیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ 

 امنز ادا رفنایئ افر ریبکتات زپںیھ

 نب لہس  :  رافی

 

 نب فینح ریض اہلل ہنعویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبانامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ رپ ںیفص ابدنےنھ ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ رپ ںیفص ابدنےنھ ےس قلعتم

     1974    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًِیس، حٔؽ ب٩ ُیاث، اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ِٔٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث  ٩ًَِ َح ُس ب٩ُِ ًَُِِیٕس  ٥َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ا٢َ إٔ٪َّ أَ  َّیَٗ َِٟح٨َاَزةٔ َوَػل ًَلَی ا  ُّٕ ٤َا ُيَؼ َٛ َّٕ ب٨َٔا  َؼ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ ََٓؼ٠ُّوا  و٣ُوا  ُ٘ َٓ ِس ٣َاَت  َٗ ٥ِ ا٨ََّٟحأشیَّ  ُٛ ٠َِیهٔ  َخا ًَ 

دمحم نب دیبع، ب ص نب ،ثاث، انب رججی، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

د رفناای ہک اہمترے اھبیئ اجنیش یک فافت وہیئگ وت مت ڑھکے وہاجؤ افر امنز ادا رکف۔ اس رپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے اراش

 وہ ےئگ افر امہری ںیفص دنبوھاںیئ۔ سج رطہقی ےس امنز انجزہ رپ ںیفص وہیت ںیہ افر اس رپ امنز ادا یک۔

  رججی، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنعدمحم نب دیبع، ب ص نب ،ثاث، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ رپ ںیفص ابدنےنھ ےس قلعتم

     1975    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤َُِٟشیَّ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٔب 

َّی اہللُ َّٕ  َػل َؼ َٓ َّی  ٤َُِٟؼل ٔلَی ا َد بٔه٥ِٔ إ َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیهٔ ث٥َُّ ََخَ َِٟیِو٦َ ا ٥َ ٧ََعی ٨٠َّٟٔأض ا٨ََّٟحأشیَّ ا ََّر ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ ب َٛ ٠َِیهٔ َو ًَ َّی  ََٓؼل بٔه٥ِٔ 

ٍَ َتِٜبٔيَرإت   أَِربَ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ناکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اجنیش یک فافت یک االطع اس رفز دی ہک سج دؿ اؿ یک فافت وہیئ احالہکن فہ اکی وطلی افہلص رپ فاعق کلم ںیم 

فآہل فملس احصہب رکاؾ وک ےل رک یلصم یک اجبن ےلکن افر اؿ یک ںیفص دنبوھایئ۔ افر اؿ رپ امنز ادا یک افر اچر  اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع



 

 

 ریبکتںی ںیہک۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ناکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ رپ ںیفص ابدنےنھ ےس قلعتم

     1976    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب و ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤َُِٟشیَّ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة ٣َُح٤َّ ٔب َوأَبٔی َس٤َ٠ََة 

٥َ ا٨ََّٟحأشیَّ ْٔلَِػَحابٔهٔ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََعی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أَبُو  َٗ َٗ ا  ٌّ ََ ََّر أَِر ب َٛ ٠َِیهٔ َو ًَ َّی  ََٓؼل ُه  َٔ وا َخ٠ِ ُّٔ َؼ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  بٔا

٤َا أََرِزَت  َٛ َه٤ُِه  ِٓ ٥َِٟ أَ ِّی  ٔن ٤َُِٟشیَّٔب إ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اب٩ُِ ا

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم ف اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ہیلع فآہل فملس ےن احصہب رکاؾ وک دمہنی ونمرہ ںیم اجنیش یک فافت یک االطع دی۔ رضحات احصہب رکاؾ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےک ےھچیپ فص ابدنیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز ادا یک افر اچر ریبکتںی زپںیھ۔

 ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم ف اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب راعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ رپ ںیفص ابدنےنھ ےس قلعتم



 

 

     1977    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، ایوب، ابوزبير، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َّی اہللُ  أَِخبََر٧َا  ا٢َ إٔ٪َّ اہللٔ َػل َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

ئِن  َّٔ ٠ًََِیهٔ َػ ٨َا  ِٔ َٔ َؼ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ وا  ََٓؼ٠ُّ و٣ُوا  ُ٘ َٓ ِس ٣َاَت  َٗ  ٥ِ ُٛ  أََخا

یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

  رم ایگ مت ولگ ڑھکے وہ افر اؿ رپ امنز ادا رکف نان ہچ مہ ولوگں ےن اس رپ دف ںیفص ابدنںیھ۔رفناای اہمترا اھبیئ اجنیش

 یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ااحدثی انجزئ ےک :   ابب

 انجزہ رپ ںیفص ابدنےنھ ےس قلعتم

     1978    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ابوزاؤز، طٌبہ، ابوزبير، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َبَة  ٌِ ُت ُط ٌِ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َس٤ٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٕ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر ُد َحسَّ َة یَِِخُ ًَ ا ُد اٟشَّ ًََة یَِِخُ ا و٢ُ اٟشَّ ُ٘ َي

ًَلَی ا٨ََّٟحأشیِّ   ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل انٔی یَِو٦َ َػل ََّ ِّٕ اٟ ٨ُِت فٔی اٟؼَّ ُٛ ا٢َ  َٗ 

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعفنب یلع، اوبداؤد، ہبعش، اوبزریب، اجرب ریض ا

 اجنیش )ابداشہ ہشبح( رپ امنز انجزہ ادا رفنایئ ںیم اس دؿ دفرسی فص ںیم اھت۔

 رمعفنب یلع، اوبداؤد، ہبعش، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ رپ ںیفص ابدنےنھ ےس قلعتم

     1979    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ٣شٌوز، َرش ب٩ ٣ٔـ١، یو٧ص، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ابو٠٣ہب، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ًَ  أَِخبََر٧َا ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا یُو٧ُُص  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا َرِٔشُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٤َُِٟه٠َّٔب إِٔس٤َ ٩ِ أَبٔی ا

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أََخا ًَ َّی اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠َِیهٔ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  ًَ وا  ََٓؼ٠ُّ و٣ُوا  ُ٘ َٓ ِس ٣َاَت  َٗ ٥ِ ا٨ََّٟحأشیَّ  ُٛ

٤َِٟیِّٔت  ًَلَی ا َّی  ٤َا ُيَؼل َٛ ٠َِیهٔ  ًَ ٤َِٟیِّٔت َوَػ٠َِّی٨َا  ًَلَی ا  ُّٕ ٤َا ُيَؼ َٛ ٠ًََِیهٔ  ٨َا  ِٔ َٔ َؼ َٓ ٨َ٤ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ 

، رمعاؿ نب نیصح ےس ہ ت 
مل
 رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل الیعمس نب دوعسد، رشب نب لضفم، ویسن، دمحم نب ریسنی، اوب

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولوگں ےک اھبیئ اجنیش یک فافت وہیئگ مت ولگ اوھٹ افر اجنیش رپ امنز )انجزہ( ادا رکف۔ نان ہچ مہ

ادا یک سج رطہقی ےس  ولگ ڑھکے وہ ےئگ افر اؿ رپ ںیفص ابدنھ ںیل سج رطہقی ےس ہک تیم رپ فص ابدنےتھ ںیہ افر اس رپ امنز

 رمدہ رپ امنز زپےتھ ںیہ۔

، رمعاؿ نب نیصح :  رافی ہ ت 
مل
 الیعمس نب دوعسد، رشب نب لضفم، ویسن، دمحم نب ریسنی، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ رپ ڑھکے وہ رک امنز زپانھ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ رپ ڑھکے وہ رک امنز زپانھ



 

 

     1980    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یسب٩ ٣شٌسة، ًبساٟوارث، حشين، اب٩ بزیسة، س٤زہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َِٟوارٔٔث  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َسَة  ٌَ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ث٨ََا حَُشيِْن  َحسَّ

٠ًََِیهٔ َو  َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ أسَها  َٔ ٔ ٕب ٣َاَتِت فٔی ن ٌِ َٛ ًَلَی أ٦ُِّ   ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََلةٔ فٔی َوَسٔلَهاَػل  َس٥ََّ٠ فٔی اٟؼَّ

دیمحنب دعسمة، دبعاولارث، نیسح، انب ربدیة، رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےک ارماہ رضحت اؾ بعک رپ امنز ادا یک وج ہک زیگچ یک احتل ںیم فافت رک یئگ یھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےک ےیل اس یک رمک ےک اسےنم ڑھکے وہ ےئگ۔ اس رپ امنز ادا رفناےن

 دیمحنب دعسمة، دبعاولارث، نیسح، انب ربدیة، رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےن اک ایبؿڑلےک افر وعرت ےک انجزہ وک اکی اسھت رھک رک امنز انجزہ ادا رک

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ڑلےک افر وعرت ےک انجزہ وک اکی اسھت رھک رک امنز انجزہ ادا رکےن اک ایبؿ

     1981    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس، سٌیس، یزیس ب٩ ابوحِیب، ًلاء ب٩ ابورباح رضی اہلل  :  راوی

ا٢َ  َٗ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ ُس ب٩ُِ  ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َحِٔیٕب  َحسَّ

 ِٟ ِت ا ٌَ ِو٦َ َوُؤؿ َ٘ ِٟ ا َیلٔی ا ٔيیُّ ٤٣َّٔ ٦َ اٟؼَّ سِّ ُ٘ َٓ ِت َج٨َاَزةُ َػٔيٓیٕ َوا٣َِزأَةٕ  ا٢َ َحرَضَ َٗ إر  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٠َِیه٤َٔا َوفٔی َربَإح  ًَ َّی  ََٓؼل ٤َزِأَةُ َوَرائَُه 

ٌٔیسٕ  ِو٦ٔ أَبُو َس َ٘ ِٟ ٨َّةُ  ا اُٟوا اٟشُّ َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ُِٟتُه٥ِ  َ َشأ َٓ َتاَزَة َوأَبُو هَُزیَِزَة  َٗ ًَبَّإض َوأَبُو  ُِٟدِسرٔیُّ َواب٩ُِ   ا



 

 

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، دیعس، سیدی نب اوببیبح، اطعء نب اوبرابح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امعر ےک اسےنم اکی 

زہ آای وت اوہنں ےن ڑلےک وک زندکی راھک افر دفونں رپ امنز ادا رفنایئ اس فتق ولوگں ںیم رضحت اوبدیعس وعرت افر اکی ڑلےک اک انج

، وموجد ےھت۔ ںیم ےن اؿ ےس درایتف 

ه

 

عی

دخری افر رضحت دبعاہلل انب ابعس افر رضحت اوباتقدہ افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

 ایک وت اوہنں ےن رفناای ہی یہ تنس ےہ۔

  نب دبعاہلل نب سیدی، دیعس، سیدی نب اوببیبح، اطعء نب اوبرابح ریض اہلل ہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخانیت افر رمدفں ےک انجزہ وک اکی ہگج رانھک

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ وک اکی ہگج رانھک وخانیت افر رمدفں ےک

     1982    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٧آٍ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُت ٧َآ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ًَلَی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّی  ا َیز٥ًُُِ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َػل ٌّ

١َ اٟزَِّجا٢َ ی٠َُوَ٪ اِْل٣َٔا٦َ َوا٨َِّٟشاَئ ی٠َٔيَن  ٌَ َح َٓ ا  ٌّ ٍٔ َج٨َائٔزَ َج٤ٔی َُو٦ٔ َِٔش ِت َج٨َاَزةُ أ٦ُِّ ک٠ُِ ٌَ ا َواحّٔسا َوُؤؿ ٔا ُه٩َّ َػ َّٔ َؼ َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة  ا

ا َواِْل٣َٔا٦ُ َیِو٣َلٕٔذ َس  ٌّ ا َج٤ٔی ٌَ َٟهُ َزیِْس ُؤؿ ا٢ُ  َ٘ ََٟها يُ أب َواب٩ِٕ  َِٟدلَّ ٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ًَلٓٔیٕ ا٣َِزأَة أؾ َوفٔی ا٨َّٟأض ب٨ِٔٔت  ٌَ ِٟ ٌٔیُس ب٩ُِ ا

ٔ اب٩ُِ ٤ًََُز َوأَ  ُت ذَٟ أ٧َََِکِ َٓ ا٢َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ا یَلٔی اِْل٣َٔا٦َ  ََل٦ُ ٤٣َّٔ ُِ ِٟ ٍَ ا ُؤؿ َٓ َتاَزَة  َٗ ٌٔیٕس َوأَبُو  ٔلَی اب٩ِٔ بُو هَُزیَِزَة َوأَبُو َس ٨ََوزُِت إ َٓ  ََ

٨َّةُ  اُٟوا هَٔی اٟشُّ َٗ ٠ُِت ٣َا َهَذا  ُ٘ َٓ َتاَزَة  َٗ ٌٔیٕس َوأَبٔی   ًَبَّإض َوأَبٔی هَُزیَِزَة َوأَبٔی َس

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن ون انجزفں رپ اکی اسھت ادا یک 

وت رمدفں وک اناؾ ےک زندکی ایک افر وخانیت وک ہلبق ےک اپس رک دای۔ اؿ امتؾ یک اکی فص یک افر رضحت اؾ وثلکؾ رضحت یلع یک 

اہیلہ اک انجزہ افر اؿ ےک اکی ڑلےک اک نج وک زدی ےتہک ےھت اکی اسھت راھک ایگ افر دفونں ںیم احمک دیعس نب اصازبادی رضحت رمع یک 



 

 

اعص ےھت افر ولوگں ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع افر رضحت اوبرہریہ افر رضحت اوبدیعس افر رضحت اوباتقدہ ےھت افر ڑلاک اناؾ ےک 

ےن اس وک ربا ایخؽ ایک وت ںیم ےن رضحت انب ابعاسفر رضحت اوبدیعس افر رضحت اوباتقدہ زندکی راھک ایگ۔ اکی آدیم ےن اہک ہک ںیم 

 یک اجبن داھکی افر اہک ہک ہی ایک ےہ؟ اوہنں ےن رفناای یہی ونسمؿ ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخانیت افر رمدفں ےک انجزہ وک اکی ہگج رانھک

     1983    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ بزیسة، س٤زہ ب٩ ج٨سب  ًلی ب٩ ححز، اب٩ ٣بارک و ٓـ١ ب٩ ٣وسی، سویس، ًبساہلل، حشين ا٤ٟٜتب، ًبساہلل :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

 َ ا٢َ أ َٗ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی ح و أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ـِ َٔ ِٟ ٤َُِٟباَرٔک َوا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٩ًَِ حَُشيِٕن أَِخبََر٧َا  ًَِبُس اہللٔ  ٧َِبأ٧ََا 

٩ًَِ َس  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ ٤ُِِٟٜتٔٔب  ََُٓلٕ٪ ٣َاَتِت فٔی ا ًَلَی أ٦ُِّ  َّی  ٥َ َػل ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِسٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٦َ فٔی َوَسٔلَها َ٘ َٓ أسَها  َٔ ٔ  ن

، دبعاہلل نب ربدیة، رمسہ نب دنجب ریض اہلل  ت 

 

مکن
ل

ہنع ےس رفاتی یلع نب رجح، انب ابمرک ف لضف نب ومیس، وسدی، دبع اہلل، نیسح ا

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفنایئ اؾ الفں )ینعی رضحت اؾ بعک( رپ وج ہک افنس یک احتل ںیم 

 فافت رک یئگ یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک درایمؿ ںیم ڑھکے وہےئ )ینعی ےنیس ای رمک ےک اسےنم(۔

، دبعاہلل نب ربدیة، رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنعیلع نب رجح، انب ابم :  رافی ت 

 

مکن
ل

 رک ف لضف نب ومیس، وسدی، دبعاہلل، نیسح ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزہ رپ سک دقر ریبکتںی زپانھ اچےیہ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک دقر ریبکتںی زپانھ اچےیہانجزہ رپ 

     1984    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

َّی  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٥َ ٧ََعی ٨٠َّٟٔأض أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ٍَ َتِٜبٔيَرإت  ََّر أَِربَ ب َٛ َّٕ بٔه٥ِٔ َو َؼ َٓ َد بٔه٥ِٔ   ا٨ََّٟحأشیَّ َوََخَ

ہبیتق، ناکل، انب اہشب، دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجنیش ےک رمےن یک 

 اسھت ےلکن یلصم یک اجبن رھپ فص ابدنیھ افر اچر ریبکتںی زپںیھ۔االطع اچنہپیئ ولگ اؿ ےک 

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، دیعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اچےیہانجزہ رپ سک دقر ریبکتںی زپانھ 

     1985    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ابوا٣ا٣ة ب٩ سہ١ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ٣َزَٔؿِت ا٣َِزأَةْ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِه١ٕ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َوالٔی َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ  ٩ِ٣ٔ  أَِخبََر٧َا  ٌَ ِٟ أَه١ِٔ ا

 َٓ ِیَّل  َٟ ٤َاَتِت  َٓ َٓکذ٧ُٔونٔی  ا٢َ إَٔذا ٣َاَتِت  َ٘ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَش٩َ َطِیٕئ ًَٔیاَزّة ٤َ٠ِٟٔزٔیٔف  ًَ َّی اہللُ  ٤ُٔ٠وا ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٥َِٟ ُي ٨ُوَها َو َٓ َس



 

 

ا أَِػَبَح  َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌّ  َػل ََ ََّر أَِر ب َٛ ٠َِیَها َو ًَ َّی  ََٓؼل بَِرَها  َٗ َتَی  أ َٓ ََ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ه٨َِا أَِ٪ ٧ُوَٗٔو اُٟوا ََکٔ َ٘ َٓ ٨ًََِها   اَسأ٢ََ 

 نب لہس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ وعایل ےک ابدنشفں ںیم ےس  رامر وہیئگ )وعایل اؿ 

 

ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اوبانامة

اہک اجات ےہ ہک وج ہک دمہنی ونمرہ ےک ارطاػ ںیم ںیہ( افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بس ےس زایدہ زماج رپیس اگں وک 

رفناےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اس اخوتؿ یک فافت وہاجےئ وت مت ھجم وک اس یک االطع رکان۔ نان ہچ 

اپ یئگ۔ ولوگں ےن اس یک دتنیف رک دی افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک االطع ںیہن یک سج فہ اخوتؿ رات ںیم فافت 

 فتق حبص وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک احتل درایتف رفنایئ وت ولوگں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس!

ہیلع فآہل فملس وک رات ںیم اگجان وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اخوتؿ یک ربق رپ رشتفی الےئ امنز  مہ وک ربا ولعمؾ وہا آپ یلص اہلل

 ادا یک افر اچر ریبکت زپںیھ۔

 نب لہس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اوبانامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ رپ سک دقر ریبکتںی زپانھ اچےیہ

     1986    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، طٌبہ، ٤ًزوب٩ ٣زة، اب٩ ابی ٟیلی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َِٟیلَی أَ٪َّ َزیَِس ب٩َِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣ُزََّة  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ٥َ  َحسَّ َٗ أَِر

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ََّرَها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ب َٛ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیَها َخ٤ِّشا َو ََّر  َٜب َٓ ًَلَی َج٨َاَزةٕ  َّی   َػل

فنب یلع، ییحی، ہبعش، رمعفنب رمة، انب ایب ،یلی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زدینب ارمق ےن اکی انجزہ ںیم امنز ادا رمع

 رفنایئ وت اپچن ریبکتںی زپںیھ افر اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب اپچن ریبکتات زپںیھ۔



 

 

 رمعفنب رمة، انب ایب ،یلی ریض اہلل ہنعرمعفنب یلع، ییحی، ہبعش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعء انجزہ ےک ایبؿ ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 داعء انجزہ ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1987    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤سب٩ ٤ًزوب٩ رسح، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ حارث، ابوح٤زة ب٩ س٠ی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير، ًوٖ ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ٔح  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اَّٟسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ًَ  ٩ًَِ َح٤ِزََة ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ 

 ًَ َّی  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٕ ٔ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ِو ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ و٢ُ ا٠َُّٟه٥َّ اُرِٔفِ ب٩ِٔ ُجَبيِر ُ٘ لَی َج٨َاَزةٕ َي

ًَآٔهٔ  ٨ُِه َو ًَ  ُٕ ًِ ُه َواِرَح٤ُِه َوا ٤َا ی٨َُقَّی َٟ َٛ َِٟدَلایَا  هٔ ٩ِ٣ٔ ا ِّ٘ ٕ َوَن ٍِ ٣ُِسَخ٠َُه َوأُِش٠ِهُ ب٤َٔإئ َوث٠َِٕخ َوبََزز َٟهُ َوَوسِّ ُ ٦ِ ٧ُز َوأََِکٔ

ٔ َوأَهَِّل َخيِّرا ٩ِ٣ٔ أَه٠ِٔهٔ َوَزِوّجا َخيِرّ  ِٟهُ َزاّرا َخيِّرا ٩ِ٣ٔ َزارٔه ٧َٔص َوأَبِٔس ِوُب اِْلَبَِیُف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ََّ ًََذاَب ا ٩ِ٣ٔ َز اٟ ِؤجهٔ َوٗٔهٔ 

َّی اہللُ  ًَأئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َِٟیَِّت ُٟٔس ٨ُِت ا ُٛ ِو  َٟ َت٨٤ََِّیُت أَِ٪  َٓ  ْٖ ِو ًَ ا٢َ  َٗ ًََذاَب ا٨َّٟارٔ  ٔ َو بِر َ٘ ِٟ ٤َِٟیِّٔت ا ََ ا ٔ ٥َ َٟٔذٟ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ

ریبج، وعػ نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی  ادمحنب رمعفنب رسح، انب فبہ، رمعفنب احرث، اوبزمحة نب میلس، دبعارلنمح نب

ا ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی انجزہ رپ امنز زپیھ وت ںیم ےن انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی داع یک اے دخ

وک اعمػ رفنا افر اس وک الستم  اس یک رفغمت رفنا افر اس رپ رمح رفنا اے دخا اس یک رفغمت رفنا افر اس رپ رمح رفنا دے افر اس

رھک اس ذعاب ےس افر اس یک رتہب رطہقی ےس امہمؿ ونزی رفنا افر اس یک ہگج وک )ینعی ربق وک( اشکدہ رفنا افر اس وک اپین افر افےل افر 

 ربػ ےس دوھ دے ینعی اینپ رتمح یک ڈنھٹک ےس اس رطہقی ےس اصػ رک دے ہک سج رطہقی ےس ڑپکا لیم لیچک ےس اصػ ایک

اجات ےہ افر اس یک ہگج وک دبؽ دے افر اس وک اپین افر ربػ افر افولں ےس دوھ ڈاؽ )بلطم ہی ےہ ہک اینپ رتمح یک ڈنھٹک ےس 



 

 

اس صخش یک ویطلغں وک اعمػ رفنا دے( افر اس ےک انگوہں یک رگیم وک ڈنھٹا رک دے افر اس صخش وک انگوہں ےس اس رطہقی ےس 

ےس دیفس ڑپکا لیم ےس اصػ رک دای اجات ےہ افر اس وک اس ےک رھگ ےس دمعہ اکمؿ افر اکھٹان  اصػ افر اپک رفنا دے ہک سج رطہقی

اطع رفنا دے افر اس وک رتہبنی اقمؾ یک رطػ لقتنم رفنادے )بلطم ہی ےہ ہک اس رمےن فاےل وک داین ےک رھگ ےس دمعہ رھگ اطع رفنا 

افر اس وک ذعاب ربق ےس وفحمظ رفنا۔ رضحت وعػ ےن اہک ہک  دے( افر اس وک )داینفی ویبی ےس( دمعہ ویبی انعتئ رفنا دے

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی داع نس رک ںیم ےن اس ابت یک انمت یک ہک اکش ںیم اس رمےن فاےل یک ہگج وہات )وت 

 ںیم اس دمعہ مسق یک داع ےس عفن افر ربتک احلص رکات(۔

 فبہ، رمعفنب احرث، اوبزمحة نب میلس، دبعارلنمح نب ریبج، وعػ نب ناکل ریض اہلل ہنعادمحنب رمعفنب رسح، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 داعء انجزہ ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1988    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٩ٌ٣، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، حِیب ب٩ ًِیس اٟکَلعی، جبيرب٩ نٔيرحرضمی، ًوٖ ب٩ ٣اَٟ رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

اؤَیُة  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ ُجَبيِر ِٟکَََلعٔیِّ  ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ ًَُِِیٕس ا ب٩ُِ َػأٟٕح 

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َٕ َي ٔ َٖ ب٩َِ ٣َاٟ ِو ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ مٔیِّ  َِٟحرِضَ ٕ ا يِر َٔ ًَلَی ٣َیِّٕت ب٩ِٔ نُ ِّی  ٥ََّ٠ ُيَؼل

ًَائٔهٔ َوهَُو يَ  ُت فٔی زُ ٌِ َش٤ٔ َٓ ِٟ ٍِ ٣ُِسَخ٠َهُ َوأُِش٠ُِه بٔا ُه َوَوسِّ َٟ ُ ٦ِ ٧ُز ٨ًَِهُ َوأََِکٔ  ُٕ ًِ ًَآٔهٔ َوا َُٟه َواِرَح٤ُِه َو و٢ُ ا٠َُّٟه٥َّ اُرِٔفِ  ٤َأئ ُ٘

ِٟهُ َزاّرا َخ  ٧َٔص َوأَبِٔس ِوَب اِْلَبَِیَف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ََّ ِیَت اٟ َّ٘ ٤َا َن َٛ َِٟدَلایَا  هٔ ٩ِ٣ٔ ا ِّ٘ ٔ َوَن ِٟبََرز ٠ِٔخ َوا ََّ يِّرا ٩ِ٣ٔ َزارٔهٔ َوأَهَِّل َخيِّرا ٩ِ٣ٔ َواٟ

ًََذأب ا ا٢َ َوأًَِٔذُه ٩ِ٣ٔ  َٗ هٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَِو  َِٟح٨ََّة َو٧َحِّ ٔ أَه٠ِٔهٔ َوَزِوّجا َخيِّرا ٩ِ٣ٔ َزِؤجهٔ َوأَِزخ٠ُِٔه ا بِر َ٘ ِٟ 

وعػ نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ  اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، اعمفہی نب اصحل، بیبح نب دیبع االکلیع، ریبجنب ریفنرضحیم،



 

 

ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی تیم زپےتھ وہےئ ہی داع رفنایئ آرخ 

 کت۔

 کل ریض اہلل ہنعاہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، اعمفہی نب اصحل، بیبح نب دیبع االکلیع، ریبجنب ریفنرضحیم، وعػ نب نا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 داعء انجزہ ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1989    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طٌبہ، ٤ًزوب٩ ٣زة، ٤ًزوب٩ ٣ی٤و٪، ًبساہلل ب٩ ربیٌة س٠یم رضی اہلل ٨ًہسویس ب٩ نَر، ًبساہلل،  :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُث أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ٤ًََِزو ب٩َِ ٣َِی٤ُوٕ٪ یَُحسِّ ُت  ٌِ ٔ٤

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًَُِِیسٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٩ًَِ   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َیٔمِّ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َة اٟشُّ ٌَ ٠َیٔمِّ أَ٪َّ ُربَیِّ اٟشُّ

ت١َٔ أََحُسه٤َُا َو٣َاَت اِْلََخُ  ُ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ آخَی بَيَِن َرُج٠َئِن  َّی اہللُ  َّی  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ ََٓؼ٠َِّی٨َا  َسُه  ٌِ ََ

ِٟحٔ  ُه ا٠َُّٟه٥َّ اِرَح٤ُِه ا٠َُّٟه٥َّ أَ َٟ ُه ا٠َُّٟه٥َّ اُرِٔفِ  َٟ ًَِو٧َا  اُٟوا َز َٗ ٠ُُِٗت٥ِ  ٥َ ٣َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیهٔ اہللُ  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُه ََٔؼاحٔبٔهٔ  ِ٘

 َ أ َٓ  ٥َ اَوَس٠َّ َٗ ٤َأئ َواِْلَِرٔق  ٤َا بَيَِن اٟشَّ َٛ ٤َ٠َا بَِی٨َُه٤َا  َٓ ٠٤ًََٔهٔ  َس  ٌِ ََ ٠٤ًََُهُ  َس َػََلتٔهٔ َوأَی٩َِ  ٌِ ََ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪ ی٩َِ َػََلتُهُ   ٢َ

َُّه أَِس٨ََس لٔی ًَِحَبىٔی ْٔل٧َ  أَ

 یملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہبعش، رمعفنب رمة، رمعفنب ومیمؿ، دبعاہلل نب 

 

 ن عة
رب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس ےھت اوہنں ےن رضحت دیبع نب اخدلیملس ےس انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 وت اؿ دفونں ںیم ےس اکی

 

 لتق ایک ایگ افر دفرسا دنچ دونں ہیلع فآہل فملس ےن دف آدویمں ےک درایمؿ ربادراہن اقلعتت اقمئ رفنا دی 

؟ مہ ےک دعب رم ایگ مہ ےن اس رپ امنز ادا یک۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ےن ایک اہک ینعی ایک داع نایگن

ہلل اس وک اےنپ اسیھت ےس ےن اہک ہک مہ ےن اس ےک فاےطس داع نایگن اے دخا اس وک شخب دے افر اے اہلل اس رپ رمح رفنا دے اے ا



 

 

الم دے۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اس صخش یک امنز اہکں  یل یئگ افر اس اک لمع اہکں الچ ایگ۔ 

 اہتبل دفونں ںیم اس دقر رفؼ ےہ ہک ےسیج آامسؿ ںیم افر زنیم ںیم۔

 یملس ریض اہلل ہنعوسدی نب رصن، دبعاہلل، ہبعش، رمعفنب رمة،  :  رافی

 

 ن عة
 رمعفنب ومیمؿ، دبعاہلل نب رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 داعء انجزہ ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1990    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یزیس، اب٩ زریٍ، ہظا٦ ب٩ ابوًبساہلل، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوابزاہی٥ انؼاری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا هَٔظا٦ُ ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس َوهَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٕ  ٔس اہللٔ  َٔير َٛ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی 

و٢ُ فٔی  ُ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّهُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ ٨َا ٩ًَِ أَبٔی إٔبَِزاهٔی٥َ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٤َِٟیِّٔت ا٠َُّٟه٥َّ اُرِٔفِ َٟٔحیِّ ًَلَی ا ََلةٔ  اٟؼَّ

َُائ٨َِٔٔا َوَذََکٔ  ت٨َٔا َوَطاهٔس٧َٔا َو بٔير٧َٔاَو٣َیِّ َٛ ا٧َا َوَػِٔير٧َٔا َو ََ ِ  ٧َا َوأ٧ُ

اامسلیع نب دوعسد، سیدی، انب زرعی، اشہؾ نب اوبدبع اہلل، ییحی نب اوبریثک، اوباربامیہ ااصنری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں 

ہیلع فآہل فملس امنز انجزہ ںیم اراشد ےن اےنپ فادل ےس انس اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل 

رفناےت اے دخا اس یک رفغمت رفنا دے اے دخا امہرے زدنہ افر رمدہ افر احرض افر اغبئ افر رمد ف وعرت افر وھچےٹ افر ڑبے 

 یک رفغمت رفنا دے۔

 ااصنری ریض اہلل ہنعاامسلیع نب دوعسد، سیدی، انب زرعی، اشہؾ نب اوبدبعاہلل، ییحی نب اوبریثک، اوباربامیہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 داعء انجزہ ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1991    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥، اب٩ سٌس، ك٠حہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ًوٖ رضی اہلل ٨ًہہظی٥ ب٩ ایوب،  :  راوی

٩ًَِ ك٠ََِحَة  ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاهٔی٥ُ َوهَُو اب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٥ُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ََ َِٟهِی ا٢َ أَِخبََر٧َا ا َٗ  ٕٖ ِو ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ 

ًَلَی جَ  ًَبَّإض  َٕ اب٩ِٔ  ُِٟتُه َػ٠َِّیُت َخ٠ِ َ َشأ َٓ  ٔ ا ََفََْ أََخِذُت بَٔیسٔه َّ٤٠َ َٓ ٨َا  ٌَ َّی أَِس٤َ َٜٔتأب َوُسوَرةٕ َوَجَهَز َحً اتَٔحةٔ اِل َٔ أَ َٔ ََِٓقَ ٨َاَزةٕ 

 ٌّٙ ا٢َ ُس٨َّْة َوَح َ٘ َٓ 

ابعس یک  مثیہ نب اویب، اربامیہ، انب دعس، ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل انب

ادتقاء ںیم اکی انجزہ یک امنز ادا یک۔ اوہنں ےن وسرہ افہحت افر اکی وسرت زپیھ۔ دنلب آفاز ےس۔ اہیں کت ہک مہ وک اؿ یک آفاز انسیئ 

 دی سج فتق رفاتغ وہیئگ وت ںیم ےن اؿ اک اہھت ڑکپ ایل افر درایتف ایک ہک ہی ایک ےہ؟ اوہنں ےن رفناای ہک تنس ےہ افر قح ےہ۔

 میشہ نب اویب، اربامیہ، انب دعس، ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 داعء انجزہ ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1992    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ك٠حہ ب٩ ًبساہلل :  راوی

 َ ٩ًَِ ك سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ا٢َ ٠َِحَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ 

َٖ أََخِذُت بٔیَ  ا اِنََرَ َّ٤٠َ َٓ َٜٔتأب  اتَٔحٔة اِل َٔ أُ َٔ ُتهُ َيِِقَ ٌِ َش٤ٔ َٓ ًَلَی َج٨َاَزةٕ  ًَبَّإض  َٕ اب٩ِٔ  أُ َػ٠َِّیُت َخ٠ِ ِِقَ ََ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُِٟتهُ  َ َشأ َٓ  ٔ ٔسه



 

 

ٌّٙ َوُس٨َّْة  َُّه َح ٥ِ إ٧ٔ ٌَ ا٢َ َن َٗ 

میہ، ہحلط نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل انب ابعس یک ادتقاء ںیم اکی دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دعس نب اربا

 انجزہ یک امنز زپیھ وت اؿ وک وسرہ افہحت زپےتھ وہےئ انس۔ سج فتق فہ افرغ وہ ےئگ وت ںیم ےن اؿ اک اہھت ڑکپ ایل افر اؿ ےس درایتف ایک

 یج اہں ہی الزؾ افر ونسمؿ ےہ۔ہک مت ایک وسرت زپھ رےہ وہ؟ اوہنں ےن رفناای ہک 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دعس نب اربامیہ، ہحلط نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 داعء انجزہ ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1993    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ة رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ََل  ٨َُّة فٔی اٟؼَّ ا٢َ اٟشُّ َٗ َُّه  ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣ََة أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٔ أَِ٪ أَِخبََر٧َا  َِٟح٨َاَزة ًَلَی ا  ٔ أَ فٔی  ة َيِِقَ

 ٔ ة ِش٠ٔی٥ُ ٨ًَِٔس اِْلَٔخَ َِّر ثَََلثّا َواٟتَّ َٜب ُ َتّة ث٥َُّ ی َٓ آٔ٪ ٣َُدا ُِِٟقِ ِٜبٔيَرةٔ اِْلُولَی بٔأ٦ُِّ ا  اٟتَّ

 ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ونسمؿ ہی ےہ ہک امنز انجزہ ںیم یلہپ ریبکت ےک دعب وسرہ افہحت آہتسہ زپیھ 

 

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اوبانامة

 رھپ نیت ریبکت ےہک افر آرخ ںیم السؾ ریھپے۔ اجےئ

 ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اوبانامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 داعء انجزہ ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1994    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ٗتیبہ، ا٠ٟیث، اب٩ طہاب، ٣ح٤س ب٩ سویس اٟس٣ظقی، اٟـحاک ب٩ ٗیص، ابوا٣ا٣ہ :  راوی

ِٔٔهزٔیِّ  ِٟ ٣َِظقٔیِّ ا سٔ ب٩ِٔ ُسَویِٕس اٟسِّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ِیٕص ًَ  أَِخبََر٧َا  َٗ أک ب٩ِٔ  حَّ َـّ ٩ِ اٟ

 ََ ٔ ٔ ذَٟ ٣َِظقٔیِّ ب٨َِٔحو  اٟسِّ

 ہبیتق، اثیلل، انب اہشب، دمحم نب وسدی ادلیقشم، ااحضلک نب سیق، اوباناہم اس دحثی اک رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

 ہبیتق، اثیلل، انب اہشب، دمحم نب وسدی ادلیقشم، ااحضلک نب سیق، اوباناہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج یسک رپ اکی وس آدیم امنز ادا رکںی

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یسک رپ اکی وس آدیم امنز ادا رکںی

     1995    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس، ًبساہلل، سَل٦ ب٩ ابو٣لیٍ اٟس٣ظقی، ایوب، ابوَٗلبة، ًبساہلل ب٩ یزیس، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہ :  ویرا

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ أَیُّوَب  ٣َِظقٔیِّ  ٍٕ اٟسِّ ٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُٔلی ٦ ٩ًَِ َسَلَّ ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس   ٩ًَِ  ب٩ِٔ یَزٔیَس ََٗٔلبََة 

ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َ  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِه٤َا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ًَائَٔظَة   ٍٔ ْة ٩ِ٣ٔ َرٔؿی ٠َِیهٔ أ٣َُّ ًَ ِّی  یِّٕت ُيَؼل

و ٌُ ِّٔ وَ٪ إَٔلَّ ُط ٌُ َٔ وَ٪ أَِ٪ یَُٜو٧ُوا ٣ٔائَّة َيِظ ُِ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن یَِب٠ُ ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ َِٟحِبَحأب  ِیَب ب٩َِ ا ٌَ ثُِت بٔهٔ ُط َحسَّ َٓ  ٦ْ ا٢َ َسَلَّ َٗ ا ٓٔیهٔ 



 

 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َٕ ٔ  بٔهٔ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َاٟ

، دبعاہلل نب سیدی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ة
ی 
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت وسدی، دبع اہلل، السؾ نب اوبعیطم ادلیقشم، اویب، اوبالق

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج رمدہ رپ املسمونں اک اکی ہقبط امنز زپےھ وج ہک اکی وس کت چنہپ اجےئ اس یک 

 افسرش رکںی )اہلل ےک اپس( وت اہلل اس یک افسرش وبقؽ رفناےئ اگ۔

، دبعاہلل نب سیدی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع وسدی، دبعاہلل، السؾ نب اوبعیطم ادلیقشم، :  رافی

 

ة
ی 
 اویب، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یسک رپ اکی وس آدیم امنز ادا رکںی

     1996    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ زرارہ، اس٤ٌی١، ایوب، ابوَٗلبہ، ًبساہلل ب٩ یزیس رؿیٍ ًائظہ، ًائظہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  ًَ ٨ًََِها أَِخبََر٧َا  ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٌَ ٔ ٟ ٍٕ اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس َرٔؿی

 َ٠ًَ ِّی  ُیَؼل َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ا٢َ ََل ی٤َُوُت أََحْس ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة  وا أَِ٪ ٩ًَِ  ُِ َیِب٠ُ َٓ ْة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  ِیهٔ أ٣َُّ

یَ  َٓ وا ٓٔیهٔ َیُٜو٧ُوا ٣ٔائَّة  ٌُ ِّٔ وا إَٔلَّ ُط ٌُ َٔ  ِظ

رمعفنب زرارہ، اامسلیع، اویب، اوبالقہب، دبعاہلل نب سیدی رعیض اعہشئ، اعہشئ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک وہفمؾ سگہتش دحثی ےک 

 اطمقب ےہ۔

 رمعفنب زرارہ، الیعمس، اویب، اوبالقہب، دبعاہلل نب سیدی رعیض اعہشئ، اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یسک رپ اکی وس آدیم امنز ادا رکںی

     1997    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوخلاب، ابوبکار ح٥ٜ ب٩ َفوراسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ سواء  :  راوی

 َّ ث٨ََا أَبُو بَک ا٢َ َحسَّ َٗ أب  َِٟدلَّ ُس ب٩ُِ َسَوإئ أَبُو ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی ب٨َٔا أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ َػل َٗ ٥َُٜ ب٩ُِ ََفُّوَر  َِٟح إر ا

 َٗ َُّه  َو٨٨ََّا أ٧َ َٓ  ٕ ًَلَی َج٨َاَزة ٠٤َِٟٔیٔح  ا٢َ أَبُو أَبُو ا َٗ ًَُت٥ُِٜ  ا َٔ َِٟتِحُش٩ِ َط ٥ُِٜ َو َٓ ُٔو ا٢َ أَٗٔی٤ُوا ُػ َ٘ َٓ ٠َِی٨َا بَٔوِجهٔهٔ  ًَ َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ََّر  ب َٛ ِس 

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َوهَٔی ٣َِی٤ُو٧َُة َزِوُد اٟ َهأت ا ٩ًَِ إِٔحَسی أ٣َُّ ِبُس اہللٔ َوهَُو اب٩ُِ َس٠ٔیٕم  ًَ ثَىٔی  ٠٤َِٟٔیٔح َحسَّ َّی اہللُ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٨َّٔيیِّ َػل  

ْة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟا ٠َِیهٔ أ٣َُّ ًَ ِّی  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َیِّٕت ُيَؼل َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟت أَِخبََرنٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا ُِٟت أَبَا َٗ َ َشأ َٓ وا ٓٔیهٔ  ٌُ ِّٔ ٔض إَٔلَّ ُط

وَ٪  ٌُ ََ ا٢َ أَِر َ٘ َٓ ٔة  ٩ًَِ اِْل٣َُّ ٠٤َِٟٔیٔح   ا

ح ےن مہ ولوگں ےک اسھت اکی  ااحسؼ نب اربامیہ،

ملی 
ل

دمحم نب وساء اوباطخب، اوباکبر مکح نب رففخ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبا

ں وک انجزہ یک امنز زپاھیئ وت مہ ولوگں وک امگؿ وہا ہک فہ ریبکت ہہک ےکچ رھپ فہ مہ ولوگں یک اجبن وتمہج وہےئ افر رفناای مت ولگ اینپ وفص

ح ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس رضحت دبعاہلل نب طیلس اقمئ رکف افر مت ولوگں یک )ایق

ملی 
ل

تم ےک دؿ( رتہبنی افشتع وہیگ۔ رضحت اوبا

ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ ومیمہن ےس ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج تیم رپ 

ح ےس درایتف اکی اتم امنز )انجزہ( زپےھ وت اؿ یک افسرش وبق

ملی 
ل

ؽ وہیگ۔ رضحت مکح نب رففغ ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت اوبا

 ایک ہک اتم اک االطؼ ےنتک ارفاد رپ وہات ےہ؟ وت اوہنں ےن اہک اچسیل آدویمں رپ۔

 اقحس نب اربامیہ، دمحم نب وساء اوباطخب، اوباکبر مکح نب رففخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج وکیئ امنز انجزہ ادا رکے وت اس وک ایک وثاب وہاگ؟



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ امنز انجزہ ادا رکے وت اس وک ایک وثاب وہاگ؟

     1998    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حِیب، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ٧وح ب٩  :  راوی

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ  أَِخبََر٧َا ٧ُوُح ب٩ُِ َحِٔیٕب  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّٔب  ب٩ِٔ ا

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٍَ فٔی ا٠َّٟ َٗ َّی تُوَؿ ٠َهُ ٗٔيَراْن َو٩ِ٣َ ا٧َِتَوَزَها َحً َٓ  ٕ ًَلَی َج٨َاَزة َّی  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َػل ًَ َّی اہللُ  ٠َهُ  َػل َٓ ِحٔس 

ٔوی٤َئِن  ٌَ ِٟ َِٟحَب٠َئِن ا ١َُِ ا ِٟ٘ٔيَراكَأ٪ ٣ٔ  ٗٔيَراكَأ٪ َوا

ریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہ

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک وج صخش امنز انجزہ زپےھ اس وک اکی رقاط ربارب وثاب ےہ افر وج صخش ااظتنر رکے اس ےک دنف 

 وہےن کت اس وک دف رقاط ےک ربارب ارج ےہ افر دف رقاط ربارب دف ڑبے اہپڑفں ےک ںیہ۔

 ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ امنز انجزہ ادا رکے وت اس وک ایک وثاب وہاگ؟

     1999    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس، ًبساہلل، یو٧ص، زہزی، ًبساٟزح٩٤ اْعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْل ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ُد  ِْعَ



 

 

َّی  َّی ُيَؼل ٥َ ٩ِ٣َ َطهَٔس َج٨َاَزّة َحً ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َُه ٗٔيَراكَأ٪ ٗٔی١َ َو٣َا اہللٔ َػل َٓ  ٩َ َٓ َّی تُِس ٠َهُ ٗٔيَراْن َو٩ِ٣َ َطهَٔس َحً َٓ ٠َِیَها  ًَ

ٔوی٤َئِن  ٌَ ِٟ َِٟحَب٠َئِن ا ١َُِ ا ا٢َ ٣ٔ َٗ ِٟ٘ٔيَراكَأ٪ یَا َرُسو٢َ اہللٔ   ا

می یلص اہلل ہیلع فآہل وسدی، دبع اہلل، ویسن، زرہی، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رک

فملس ےن اراشد رفناای ہک وج وکیئ انجزہ ےک اسھت رےہ امنز وہےن کت اس وک اکی رقاط ےک ربارب ارج ےہ افر وج وکیئ رمےن فاےل ےک 

 دنف وہےن کت وموجد رےہ اس وک دف رقاط ےک ربارب وثاب ےہ۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقاط ایک

 ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک دف رقاط دف ڑبے اہپڑفں ےک ربارب ںیہ فرہن داین ےک رقاط یک رطح وج ہک یئک ریت اک وہات

 ےہ۔

 وسدی، دبعاہلل، ویسن، زرہی، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ امنز انجزہ ادا رکے وت اس وک ایک وثاب وہاگ؟

     2000    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ًوٖ، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ أَ  ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  بٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

ٍَ َج٨َاَزَة َرُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠ اِحتَٔشابّا ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َتب َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِیَها  َػل ًَ َّی  ٠َُه ٗٔيَراكَأ٪ َو٩ِ٣َ َػل َٓ ٨ََها  َٓ ٠َِیَها َوَز ًَ َّی  ََٓؼل

 ٔ ٍُ َٔ٘ٔيَرإن ٩ِ٣ٔ اِْلَِجز َُّه َیزِٔج إ٧ٔ َٓ  ٩َ َٓ ِب١َ أَِ٪ تُِس َٗ  ٍَ  ث٥َُّ َرَج

 اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، وعػ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص

 فملس ےن اراشد رفناای وج وکیئ املسمؿ انجزہ ےک اسھت اجےئ دخا ےئلیک اس رپ امنز انجزہ ادا رکے وت اس صخش وک دف رقاط ےک ربارب ارج ف



 

 

 وثاب ےلم اگ افر وج وکیئ امنز ادا رک ےک فاسپ آےئ دنف ےس لبق وت اس وک اکی رقاط ےک ربارب وثاب ےلم اگ۔

  اشبر، دمحم نب رفعج، وعػ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ امنز انجزہ ادا رکے وت اس وک ایک وثاب وہاگ؟

     2001    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٗزًة، ٣ش٤٠ة ب٩ ٤٘٠ًہ، زاؤز، ًا٣ز، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َزاُوزُ  َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا ٣َِش٤َ٠َُة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََة  زَ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ بٔی هَُزیِزَ أَِخبََر٧َا ا َٗ ا٢َ  َٗ َة 

ٔ َو٣َ  ٠َهُ ٗٔيَراْن ٩ِ٣ٔ اِْلَِجز َٓ  َٖ ٠َِیَها ث٥َُّ اِنََرَ ًَ َّی  ََٓؼل ٍَ َج٨َاَزّة  ٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َتب َّی اہللُ  َس َػل ٌَ َٗ ٠َِیَها ث٥َُّ  ًَ َّی  ََٓؼل َها  ٌَ ٔ ٩ِ َتب

٠َهُ ٗٔيَراكَأ٪ ٩ِ٣ٔ  َٓ ٨َِٓٔها  َْ ٩ِ٣ٔ َز َّی ُيرِفَ ًَِو٥ُ ٩ِ٣ٔ أُحُسٕ  َحً ٔ ک١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔه٤َا أَ  اِْلَِجز

 نب ب ہمق، داؤد، اعرم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 

مة
شل
م

 ،

 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  نسح نب زقعة

ےن اراشد رفناای ہک وج صخش انجزہ ےک اسھت اجےئ رھپ امنز ادا رکے افر فاسپ آےئ وت اس وک اکی رقاط ےک ربارب ارج ےلم اگ افر وج وکیئ 

ہک دنف ےس افرغ وہ رک اس وک دف رقاط ےک  صخش انجزہ ےک اسھت اسھت اجےئ افر رھپ اس رپ امنز ادا رکے رھپ اھٹیب رےہ اہیں کت

 ربارب وثاب ےلم افر اکی رقاط ادح اہپڑ ےس زایدہ ےہ۔

 نب ب ہمق، داؤد، اعرم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
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 نسح نب زقعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنھک ےس لبق انھٹیب اسیک ےہ؟انجزہ ر



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ رےنھک ےس لبق انھٹیب اسیک ےہ؟

     2002    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ہظا٦ و اوزاعی، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ، ابوسٌیس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ َ َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ هَٔظا٦ٕ َواِْلَِوَزاعٔیُّ  ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ ير

َِٟح٨َاَز  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٍَ َّی تُوَؿ َس٪َّ َحً ٌُ ِ٘ ََل َي َٓ َها  ٌَ ٔ و٣ُوا َو٩ِ٣َ َتب ُ٘ َٓ  َة 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، اشہؾ ف افزایع، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس، اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ڑھکے وہ افر وج وکیئ انجزہ ےک اسھت اسھت اجےئ فہ اس ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق مت ولگ انجزہ وک دوھکی وت اھٹ

 فتق کت ہن ےھٹیب سج فتق کت انجزہ ربق ںیم ہن راھک اجےئ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اشہؾ ف افزایع، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس، اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے وہےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے وہےن ےس قلعتم

     2003    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ابوكاٟب رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ، ٟیث، یحٌی، واٗس، ٧آٍ ب٩ جبير، ٣شٌوز ب٩ ح٥ٜ، ًلی  :  راوی

 ِٟ وزٔ ب٩ِٔ ا ٌُ ٩ًَِ ٣َِش  ٕ ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ َوإٗٔس  ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ  ٥َٜٔ َح



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ َّی تُوَؿ َِٟح٨َاَزةٔ َحً ًَلَی ا َِٟ٘ٔیا٦ُ  َُّه ذَُٔکَ ا َس  أ٧َ ٌَ َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب 

ہبیتق، ثیل، ییحی، فادق، انعف نب ریبج، دوعسد نب مکح، یلع نب اوباطبل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجزہ ےک فاےطس ڑھکے وہےن 

فتق کت ہک انجزہ دنف ہن ایک اجےئ رھپ اوہنں ےن رفناای ہک ےلہپ رضحت روسؽ رکمی  ےک قلعتم اوہنں ےن رفناای ہک ڑھکے روہ سج

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے رےتہ ےھت اس ےک دعب ےنھٹیب ےگل۔

 ہبیتق، ثیل، ییحی، فادق، انعف نب ریبج، دوعسد نب مکح، یلع نب اوباطبل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے وہےن ےس قلعتم

     2004    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی رضی اہلل ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، ٣شٌوزب٩ ح٥ٜ، حرضت  :  راوی

 ِٟ ُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ وز ٌُ ٩ًَِ ٣َِش ٨ِ٤َُٜسٔرٔ 

٠َِیهٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ِس٧َاا ٌَ َ٘ َٓ َس  ٌَ َٗ ٨َ٤ِا َوَرأَی٨َِاُه  ُ٘ َٓ ا٦َ  َٗ  ٥َ َّ٠ 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، دمحم نب ر دکر، دوعسدنب مکح، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

فر  ےتھٹی وہےئ داھکی وت مہ ولگ اہلل ہیلع فآہل فملس وک مہ ولوگں ےن )انجزہ ےک ےیل( ڑھکے وہےئ داھکی وت مہ ولگ ڑھکے وہےئ ا

 ےنھٹیب گل ےئگ۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، دمحم نب ر دکر، دوعسدنب مکح، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےک فاےطس ڑھکے وہےن ےس قلعتم

     2005    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ اسحٙ، ابوخاٟساح٤ز، ٤ًزوب٩ ٗیص، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو، زاذا٪، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبُو َخاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ِٟبََرأئ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ إِٔسَح ٩ًَِ ا ٩ًَِ َزاَذاَ٪  ٤ِزٕو  ًَ ٨ِٔ٤َِٟها٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ِیٕص  َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٕس اِْلَِح٤َزُ 

ٔ َو  بِر َ٘ ِٟ ٔلَی ا ا ا٧َِتَهِی٨َا إ َّ٤٠ََٓ  ٕ ٥َ فٔی َج٨َاَزة ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َح٠ََص َوَج٠َِش َٗ َٓ ٥ِ ی٠َُِحِس  َٟهُ َٟ ٨َا َحِو

يِرَ  ًَلَی ُرُؤٔس٨َا اٟلَّ أَ٪َّ  َٛ 

اہرفؿ نب ااحسؼ ، اوباخدلارمح، رمعفنب سیق، اہنمؽ نب رمعف، زاذاؿ، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ 

 فملس ےک ارماہ ےلکن اکی انجزہ ںیم ہک سج فتق ربق کت ےچنہپ وت ربق ایتر ںیہن وہیئ یھت رضحت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب ےئگ افر مہ ولگ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی ھٹیب ےئگ )ےسیج ہک( مہ ولوگں 

 (ادب وہ رک اخومش رطہقی ےس ھٹیب ےئگےک رسفں رپ رپدنے ےھت )بلطم ہی ےہ ہک مہ ولگ اب 

 اہرفؿ نب اقحس، اوباخدلارمح، رمعفنب سیق، اہنمؽ نب رمعف، زاذاؿ، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیہش وک وخؿ ںیم تل تپ دنف رکان

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیہش وک وخؿ ںیم تل تپ دنف رکان

     2006    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ہ٨از، اب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبساہلل ب٩ ث٠ٌبہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ََبَة  ٌِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َث ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا َه٨َّاْز  َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِٟیَص ک٥ْ٠َِ یُک٥ُ٠َِ فٔی  َّهُ  إ٧ٔ َٓ ٠ُوه٥ُِ بٔٔس٣َائٔه٥ِٔ  ِتلَی أُحُٕس َز٣ِّ َ٘ ٔ ٟ َٔ ٤ِِٟٔش ٦ٔ َورٔیُحُه رٔیُح ا َِٟوُ٪ اٟسَّ ِو٧ُُه  َٟ َِٟ٘ٔیا٣َٔة یَِسمَی  ِتٔی یَِو٦َ ا  اہللٔ إَٔلَّ َیأ

انہد، انب ابمرک، رمعم، زرہی، دبعاہلل نب ہبلعث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 )ینعی رضحات دہشاء رکاؾ وک( زمخ ےگل وہےئ افر وخؿ آولد ڑپکفں ںیم ٹیپل دف ویکہکن اراشد رفناای مت ولگ ٹیپل دف اؿ ےک وخؿ ںیم

وکیئ اس مسق اک زمخ ںیہن ےہ ہک وج راہ دخا ںیم اگل ےہ نکیل فہ ایقتم ےک دؿ آےئ اگ اتہب وہا وخؿ اس اک رگن وہاگ افر اس یک وخوبش 

 کشم یک وہیگ۔

 اہلل نب ہبلعث ریض اہلل ہنعانہد، انب ابمرک، رمعم، زرہی، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیہش وک سک ہگج دنف ایک اجےئ؟

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیہش وک سک ہگج دنف ایک اجےئ؟

     2007    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، سٌیس ب٩ سائب، ًح١، ًِیساہلل ب٩ ٣ٌیہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢ُ  َ٘ ٩ًَِ َرُج١ٕ ُي ائٔٔب  ٌٔیُس ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َوٛٔی َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َٗ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح َة  یَّ ٌَ ُه ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َٟ

 َ أ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُح٤ََٔل إ َٓ  ٕٔ ٔ ائ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن یَِو٦َ اٟلَّ ٨َا َحِیُث أُٔػیَبا أُٔػیَب َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٣ََز أَِ٪ یُِس

٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ًَِهٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  َة ُؤَٟس  یَّ ٌَ  ٥َ َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٣ُ

ی ہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دف املسمؿ زغفہ اطفئ ںیم دیہش 
ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، دیعس نب اسبئ، لجع، دیبع اہلل نب مع



 

 

وہ ےئگ اؿ وک ولگ ااھٹ رک دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےل رک احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک دنف 

ناای سج ہگج رپ فہ ولگ نارے ےئگ ےھت۔ رضحت دبعاہلل نب دیعسرافی دحثی دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رکےن اک مکح رف

 دیپا وہےئ ےھت۔

ی ہ ریض اہلل ہنع :  رافی
 اقحس نب اربامیہ، فعیک، دیعس نب اسبئ، لجع، دیبعاہلل نب مع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیہش وک سک ہگج دنف ایک اجےئ؟

     2008    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، اسوزب٩ ٗیص، ٧ِیح ا٨ٌٟزی، جابزب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٨َزٔیِّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ٧َُِِیٕح ا ِیٕص  َٗ ث٨ََا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ  َجابٔز

ٔلَی ٣ََؼارٔ ِتلَی أُحُٕس أَِ٪ یَُززُّوا إ َ٘ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز َٔ َّی اہللُ  ٤َِٟٔسی٨َةٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔلَی ا ِس ن٠ُُٔ٘وا إ َٗ  ًٔه٥ِٔ َوکَا٧ُوا 

ری، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

ر

 

لعت
  ا

 

 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوسدنب سیق، ن

ریمے فادل وک دمہنی ونمرہ ںیم ااھٹ رک فآہل فملس ےن دہشا ادح ےک ابرے ںیم مکح رفناای اؿ ےک رگےن یک ہگج رپ ےل اجےن اک افر ولگ 

 ےل آےئ۔

ری، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ر

 

لعت
  ا

 

 

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوسدنب سیق، ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 سک ہگج دنف ایک اجےئ؟دیہش وک 

     2009    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، وٛیٍ، سٔیا٪، اسوزب٩ ٗیص، ٧ِیح ٨ًزی، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٨َزٔیِّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ٧َُِِیٕح ا ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِسَوز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس

ِتلَی فٔی ٣ََؼارًٔٔه٥ِٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ اِز٨ُٔٓوا ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  َجابٔز

  زنعی، اجرب ریض اہلل

 

 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص  دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، اوسدنب سیق، ن

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اؿ ولوگں وک دنف رک دف وج ہک گنج ںیم دیہش ےیک اجںیئ اؿ ےک رگےن یک ںوہگں ںیم۔

  زنعی، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، اوسدنب سیق، ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشمک یک دتنیف ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشمک یک دتنیف ےس قلعتم

     2010    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابواسحٙ، ٧اجیة ب٩ ٌٛب، حرضت ًلی رضی اہلل ٨ًہًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، سٔیا٪،  :  راوی

٩ًَِ ٧َأجیَ   َٙ ثَىٔی أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ا٢َ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ٕب  ٌِ َٛ َة ب٩ِٔ 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َوارٔ أَبَاَک َوََل تُِحٔسث٩ََّ َحَسثّا  ٠ُُِٗت ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٓ ا٢َ اذَِهِب  َٗ ٩ِ٤َ یَُوارٔیهٔ  َٓ ا٢َّ ٣َاَت  َـّ ِیَذ اٟ ََ اٟظَّ َّ٤ًَ إٔ٪َّ 



 

 

ِوهُ  َٔ ٥َِٟ أَِح ًَاّئ  ًَا لٔی َوَذََکَ زُ اَُِتَش٠ُِت َوَز َٓ أ٣َََزنٔی  َٓ َواَریُِتهُ ث٥َُّ ٔجئُِت  َٓ َّی َتأِتَٔیىٔی   َحً

 نب بعک، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل دیبع اہلل نب دیعس، ییحی

 

 ی ة
، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، انح

ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وبڑاھ اچچ اوباطبل رم ایگ ےہ۔ اب اؿ وک وکؿ آدیم دنف رکے اگ؟ آپ 

اجؤ افر اےنپ فادل وک دنف رک ےک آاجؤ افر مت ولگ یسک مسق یک وکیئ  یئ ابت ہن رکان نان ہچ ںیم  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ولگ

 ایگ افر ںیم اؿ وک زنیم ےک ادنر اپھچ رک فاسپ آایگ رھپ ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے فاےطس داع رفنایئ افر اکی داع اس مسق یک ایبؿ رفنایئ فملس ےن ھجم وک لسغ رکےن اک مکح رفناای۔ 

 ہک وج ھجم وک اید ںیہن۔

 نب بعک، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ی ة
 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، اوباقحس، انح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یلغب افر دنصفیق ربق ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 یلغب افر دنصفیق ربق ےس قلعتم

     2011    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سٌس، سٌس ب٩ وٗاؾ٤ًزوب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، ًبساہلل ب٩ جٌرف،  :  راوی

٩ًَِ إِٔس٤َ  رَفٕ  ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٕس  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َس ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

َِٟحّسا  ِٟٔحُسوا لٔی  ا٢َ أَ َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َس ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَبٔیهٔ  َّی اہللُ  ١ٌَٔ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٓ ٤َا  َٛ ًَلَیَّ َنِؼّبا   َواِنٔؼبُوا 

رمعفنب یلع، دبعارلنمح، دبعاہلل نب رفعج، اامسلیع نب دمحم نب دعس، دعس نب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک مت ولگ 

  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس یک یھت۔ریمے فاےطس یلغب ربق وھکد دف افر اٹنی ڑھکی رکف  یسی ہک



 

 

 رمعفنب یلع، دبعارلنمح، دبعاہلل نب رفعج، اامسلیع نب دمحم نب دعس، دعس نب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دثیانجزئ ےک قلعتم ااح :   ابب

 یلغب افر دنصفیق ربق ےس قلعتم

     2012    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ابوًا٣ز، ًبساہلل ب٩ جٌرف، اس٤اًی١ ب٩ ٣ح٤س، ًا٣ز ب٩ سٌس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٕس أَ٪َّ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٕس  ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ إِٔس٤َ رَفٕ  ٌِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َج  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز

١ٌَٔ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ  ُٓ ٤َا  َٛ ًَلَیَّ َنِؼّبا  َِٟحّسا َواِنٔؼبُوا  ِٟٔحُسوا لٔی  ا٢َ أَ َٗ َٓاةُ  َو ِٟ ِتُه ا ا َحرَضَ َّ٤َٟ ّسا  ٌِ ٠َِیهٔ َو َس ًَ َّی اہللُ   َس٥ََّ٠ َػل

اہرفؿ نب دبع اہلل، اوباعرم، دبعاہلل نب رفعج، اامسلیع نب دمحم، اعرم نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب فاقص 

یک سج فتق فافت وہےن یگل وت اوہنں ےن اہک ہک ریمے فاےطس مت یلغب ربق وھکدف افر اس رپ اںیٹنی ڑھکی رک دف سج رطہقی ےس رضحت 

  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس ایک اھت۔روسؽ رکمی یلص

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوباعرم، دبعاہلل نب رفعج، اامسلیع نب دمحم، اعرم نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 یلغب افر دنصفیق ربق ےس قلعتم

     2013    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ابوًبساٟزح٩٤ اذرمی، حکا٦ ب٩ س٥٠ رازی، ًلی ب٩ ًبساَلًلی، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩  :  راوی



 

 

 ًباض رضی اہلل ٨ًہ

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ًَ أَِخبََر٧َا  ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ًَلٔیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َّا٦ٔ ب٩ِٔ َس٥ٕ٠ِ اٟزَّازٔیِّ  ٩ًَِ حُک ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلَذَِرمٔیُّ  ٕس أَبُو  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ِ أَبٔیهٔ 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َِّٟحُس  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر يِر٧َٔاَس َِ ٔ ٟ ُّٙ  ٨ََٟا َواٟظَّ

دبع اہلل نب دمحم اوبدبعارلنمح اذریم، اکحؾ نب ملس رازی، یلع نب دبعاالیلع، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس 

ربق دفرسے  رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای یلغب ربق مہ ولوگں ےک فاےطس ےہ افر دنصفیق

 ولوگں ےک فاےطس ےہ۔

 دبعاہلل نب دمحم اوبدبعارلنمح اذریم، اکحؾ نب ملس رازی، یلع نب دبعاالیلع، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ان رتہب ےہربق رہگی وھکد

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق رہگی وھکدان رتہب ےہ

     2014    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، اسحٙ ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ایوب، ح٤یسب٩ ہَل٢، ہظا٦ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ هَٔظا٦ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ هََٔل٢ٕ  ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُٙ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ

٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ُ٘ َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ أُحُٕس  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٜو٧َا إ ا٢َ َط َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َِٟحرِفُ ب٩ِٔ  ٠َِی٨َا ٟٔک١ُِّ إِٔنَشإ٪ َطٔسیْس  ا ًَ  

 ََّ وا َوأَِحٔش٨ُوا َواِز٨ُٔٓوا أَلث٨َِئِن َواٟ ُ٘ ٔ٤ًِ وا َوأَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِحرٔفُ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٩ِ٤َ َٓ اُٟوا  َٗ ٕ َواحٕٔس  بِر َٗ ََلثََة فٔی 

 ِٛ ٣ُوا أَ سِّ َٗ ا٢َ  َٗ ٦ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  سِّ َ٘ ٕ َواحٔسٕ نُ بِر َٗ َٓکَاَ٪ أَبٔی ثَأَٟث ثَََلثَٕة فٔی  ا٢َ  َٗ آ٧ّا   ثََره٥ُِ رُقِ



 

 

دمحم نب اشبر، ااحسؼ نب ویفس، ایفسؿ، اویب، دیمحنب الہؽ، اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ادح ےک دؿ مہ 

ےک فاےطس امہرے فاےطس ربق وھکدان لکشم ےہ۔ آپ یلص ولوگں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک رہ اکی صخش 

 دنف اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ربق وھکدف افر رہگا وھکدف افر ا ےھ رطہقی ےس وھکدف افر دف دف نیت نیت آدویمں وک اکی ربق ںیم

 رکںی؟ )ینعی ہلبق ےک زندکی رںیھک( آپ یلص رک دف۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولگ سک وک آےگ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش رقآؿ رکمی زایدہ اید راتھک وہ۔ رضحت اشہؾ ےن رعض ایک ہک ریما فادل اس رفز نیت 

 آدویمں ںیم رسیتا اھت وج ہک اکی ربق ںیم رےھک ےئگ ےھت

 ویب، دیمحنب الہؽ، اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، اقحس نب ویفس، ایفسؿ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق وک اشکدہ رانھک بحتسم ےہ

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق وک اشکدہ رانھک بحتسم ےہ

     2015    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، وہب ب٩ جزیز، ح٤یسب٩ ہَل٢، سٌس ب٩ ہظا٦ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُت ح٤َُِیَس ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا َوهُِب ب٩ُِ َجزٔیز ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٔس ب٩ِٔ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َس هََٔل٢ٕ 

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوأََػاَب ا٨َّٟاَض ٔجَزاَحاْت  ا کَاَ٪ َیِو٦ُ أُحُٕس أُٔػیَب ٩ِ٣َ أُٔػیَب ٩ِ٣ٔ ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ َّی ًَا٣ٔز ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ

وا َواِز٨ُٔٓوا  ٌُ وا َوأَِؤس ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِحرٔفُ آ٧ّااہللُ  ثََره٥ُِ رُقِ ِٛ ٣ُوا أَ سِّ َٗ ٔ َو بِر َ٘ ِٟ ََلثََة فٔی ا ََّ  أَلث٨َِئِن َواٟ

دمحم نب رمعم، فبہ نب رجری، دیمحنب الہؽ، دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج رفز زغفہ ادح وہا وت دعتمد 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مت ولگ ربق وھکد ڈاول افر اس املسمؿ دیہش وہےئ افر دعتمد زیمخ وہ ےئگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 



 

 

 وک اشکدہ رکف افر دف دف نیت نیت آدویمں وک ربق ںیم دنف رک دف افر وج صخش رقآؿ رکمی اک زایدہ ملع راتھک وہ اس وک آےگ ڑباھ۔

 ہنع دمحم نب رمعم، فبہ نب رجری، دیمحنب الہؽ، دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق ںیم اکی ڑپکا اھچبےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق ںیم اکی ڑپکا اھچبےن ےس قلعتم

     2016    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یزیس، ب٩ زریٍ، طٌبہ، ابوج٤زة، ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َج٤َِزَة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َیزٔیَس َوهَُو اب٩ُِ ُزَریِ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ١ٌَٔ َتِحَت أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ا٢َ ُج َٗ ًَبَّإض  اب٩ِٔ 

ْة َح٤َِزاُئ َرُسو٢ٔ  َٔ ٔلی َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ز٩َُٔٓ  َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اامسلیع نب دوعسد، سیدی، نب زرعی، ہبعش، اوبرمجة، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

رےھک ےئگ اکی الؽ رگن یک اچدر اھچبیئ یئگ )ینعی الؽ یلمک اھچبیئ  ہیلع فآہل فملس ےک ےچین سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربق ںیم

 (یئگ

 اامسلیع نب دوعسد، سیدی، نب زرعی، ہبعش، اوبرمجة، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم یک دتنیف ونممع ےہنج افاقت ںیم 



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 نج افاقت ںیم تیم یک دتنیف ونممع ےہ

     2017    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، ٣وسٰی ب٩ ًلی ب٩ رباح، ً٘بة ب٩ ًا٣ز جہىی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزُو  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ُت أَبٔی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َربَإح  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  َبَة  ب٩ُِ  ِ٘ ُت ًُ ٌِ َس٤ٔ

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨ََِها ًَ َّی اہللُ  ًَإت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ثَََلُث َسا َٗ ُِٟحَهىٔیَّ  ٕ ا ًَا٣ٔز بَُر ٓٔیه٩َّٔ ب٩َِ  ِ٘ َِّی ٓٔیه٩َّٔ أَِو َن ٧َا أَِ٪ نَُؼل

٤ُِص  َّی َتزُو٢َ اٟظَّ ٔ َحً هٔيَرة ائ٥ُٔ اٟوَّ َٗ و٦ُ  ُ٘ ٍَ َوحٔيَن َي ٔٔ ََ َّی َتزِ ٤ُِص بَازَُّٔة َحً ٍُ اٟظَّ ٤ُِص  ٣َِوَتا٧َا حٔيَن َتِل٠ُ ُٕ اٟظَّ یَّ ـَ ََ َوحٔيَن 

زُؤب  ُِ ٠ِٟٔ 

رابح، ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ہک نیت ایسی رمعفنب یلع، دبعارلنمح، ومٰیس نب یلع نب 

استع )ڑھگایں( ںیہ ہک سج ںیم ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں وک امنز زپےنھ افر رمدفں وک اگڑےن ےس 

 وہاجےئ افر کیھٹ دفرہپ ےک فتق اہیں کت ہک وسرج ڈلھ عنم رفناےت ےھت اکی وت سج فتق وسرج لکن راہ وہ اہیں کت ہک فہ دنلب

 اجےئ افر اس فتق ہک سج فتق وسرج رغفب وہےن ےگل۔

 نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
 رمعفنب یلع، دبعارلنمح، ومٰیس نب یلع نب رابح، عم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 نج افاقت ںیم تیم یک دتنیف ونممع ےہ

     2018    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟسٗلا٪ رقی، ححاد، اب٩ جزیخ، ابوزبير، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرن َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ِّیُّ  اُ٪ اٟزَّق لَّ َ٘ ِٟ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس ا ًَ و٢ُ أَِخبََرنٔی  ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َي َُّه َس٤ٔ ٔ أ٧َ ی أَبُو اٟزُّبَيِر

ََٓذََکَ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ   ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓزََجَز َرُسو٢ُ َخَلَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ كَائ١ٕٔ  َُيِر  ٩ٕ َٔ َٛ ٩َ فٔی  ِّٔ ُٛ ِیَّل َو َٟ بَٔر  ُ٘ َٓ أَِػَحابٔهٔ ٣َاَت 

 ََ ٔ ٔلَی ذَٟ َْطَّ إ ـِ ِیَّل إَٔلَّ أَِ٪ يُ َٟ بََر إِٔنَشاْ٪  ِ٘ ٥َ أَِ٪ ُي ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دبعارلنمح نب اخدلاطقؿ ریق، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض

فآہل فملس ےن ہبطخ دای وت اکی آدیم اک ذترکہ وہا رضحات احصہب رکاؾ ںیم ےس اکی صخش سج یک فافت وہیکچ یھت افر اس وک رات یہ 

 رفناای رات ںیم دنف رکےن ےس نکیل رات ںیم اکی انصق مسق اک نفک دے رک دنف رک دای ایگ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم

 سج فتق ہک ایسی یہ وبجمری وہ۔

 دبعارلنمح نب اخدلاطقؿ ریق، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  دنف رکاندنچ ولوگں وک اکی یہ ربق ںیم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دنچ ولوگں وک اکی یہ ربق ںیم دنف رکان

     2019    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، وٛیٍ، س٠امی٪ ب٩ ٣ِيرة، ح٤یسب٩ ہَل٢، ہظا٦ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیسٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٤ُِِٟٔيَرةٔ  َ٪ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ هَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  هََٔل٢ٕ 

َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ا کَاَ٪ َیِو٦ُ أُحُٕس أََػاَب ا٨َّٟاَض َجِهْس َطٔسیْس  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ وا َواِز٨ُٔٓوا ًَا٣ٔز ٌُ وا َوأَِؤس ٥َ اِحرٔفُ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ  

آ٧ّا ثََره٥ُِ رُقِ ِٛ ٣ُوا أَ سِّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٦ُ سِّ َ٘ ٩ِ٤َ نُ َٓ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٕ بِر َٗ ََلثََة فٔی  ََّ  أَلث٨َِئِن َواٟ

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق زغفہ  دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، امیلسؿ نب ریغمة، دیمحنب الہؽ، اشہؾ نب اعرم



 

 

ادح اک دؿ وہا وت ولوگں وک تہب فیلکت وہیئ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ)ربق( وھکد ڈاول افر اس وک فف ع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولگ دنف رکف افر اکی ربق ںیم دف دف نیت نیت ارفاد یک دتنیف رکف۔ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص

 رکےن ںیم سک وک دقمؾ رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک وج صخش رقآؿ رکمی اک ملع راتھک وہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، امیلسؿ نب ریغمة، دیمحنب الہؽ، اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دنچ ولوگں وک اکی یہ ربق ںیم دنف رکان

     2020    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ایوب، ح٤یسب٩ ہَل٢، سٌس ب٩ ہظا٦ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل ٨ًہابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤ازب٩ زیس :  راوی

 ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس٠َامِیَ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ هََٔل٢ٕ  أَیُّوَب 

 ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز ٔ ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ هَٔظا٦ ٌِ ا َس َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََ إ ٔ ُظکَٔی َذٟ َٓ ِٟحَٔزاُح َیِو٦َ أُحُٕس  ا٢َ اِطَتسَّ ا َٗ ٢َ أَبٔیهٔ 

آ٧ّا ثََره٥ُِ رُقِ ِٛ ٣ُوا أَ سِّ َٗ ََلثََة َو ََّ ٔ أَلث٨َِئِن َواٟ بِر َ٘ ِٟ وا َوأَِحٔش٨ُوا َواِز٨ُٔٓوا فٔی ا ٌُ وا َوأَِؤس  اِحرٔفُ

امیہ نب وقعیب، امیلسؿ نب رحب، امحدنب زدی، اویب، دیمحنب الہؽ، دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ارب

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای زغفہ ادح ےک رفز احصہب رکاؾ تہب زایدہ زیمخ )دیہش( وہ ےئگ ےھت ولوگں 

ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ربق وھکد ڈاول افر ربق فف ع وھکد ےن اس ابت یک آپ یلص اہلل 

ڈاول افر اکی اکی ربق ںیم دف دف نیت نیت رضحات یک دتنیف رکف افر وج رقآؿ رکمی اک زایدہ ملع راتھک وہ مت ولگ اس وک دتنیف ںیم دقمؾ 

 رکف۔

 ، امیلسؿ نب رحب، امحدنب زدی، اویب، دیمحنب الہؽ، دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنعاربامیہ نب وقعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دنچ ولوگں وک اکی یہ ربق ںیم دنف رکان

     2021    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزا٫ی٥ ب٩ يٌ٘وب، ٣شسز، ًبس اٟوارث، ایوب، ح٤یسب٩ ہَل٢، ابو اٟس٤٫اء، ہظا٦ ب٩ ًا٣ز :  راوی

٩ًَِ حُ  ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ٤َِیٔس ب٩ِٔ هََٔل٢ٕ 

وا َوأَِحٔش٨ُوا َو  ا٢َ اِحرٔفُ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَا٣ٔز ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ هَٔظا٦ ه٤َِأئ  ََلثََة اٟسَّ ََّ اِز٨ُٔٓوا أَلث٨َِئِن َواٟ

آ٧ّا ثََره٥ُِ رُقِ ِٛ ٣ُوا أَ سِّ َٗ  َو

اولارث، اویب، دیمحنب الہؽ، اوب ادلامھء، اشہؾ نب اعرم اس دحثی رشفی اک رتہمج اسہقب دحثی  اربامیہ نب وقعیب، دسمد، دبع

 ےک اطمقب ےہ۔

 اربامیھ نب وقعیب، دسمد، دبع اولارث، اویب، دیمحنب الہؽ، اوب ادلامھء، اشہؾ نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق ںیم دتنیف ےک فتق سک وک آےگ ایک اجےئ؟

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق ںیم دتنیف ےک فتق سک وک آےگ ایک اجےئ؟

     2022    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًا٣ز٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ایوب، ح٤یسب٩ ہَل٢، ہظا٦ ب٩  :  راوی



 

 

٩ًَِ هَٔظ  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ هََٔل٢ٕ  ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُٗت١َٔ أَبٔی َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ا٦ٔ ب٩ِٔ 

وا  ٌُ وا َوأَِؤس ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِحرٔفُ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٣ُوا َیِو٦َ أُحُٕس  سِّ َٗ ٔ َو بِر َ٘ ِٟ ََلثََة فٔی ا ََّ َوأَِحٔش٨ُوا َواِز٨ُٔٓوا أَلث٨َِئِن َواٟ

 ٦َ سِّ ُ٘ َٓ آ٧ّا  ثََره٥ُِ رُقِ ِٛ َٓکَاَ٪ أَبٔی ثَأَٟث ثَََلثَٕة َوکَاَ٪ أَ آ٧ّا  ثََره٥ُِ رُقِ ِٛ  أَ

زغفہ ادح ےک دؿ دیہش ےیک ےئگ وت  دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، دیمحنب الہؽ، اشہؾ نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل نادج

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ )اؿ ےئلیک ربق( وھکدف افر ربق وک ایھچ رطح ےس اصػ رکف افر اس 

 افر ریمے فادل نادج )وج ںیم دف افر نیت وک اکی یہ ربق ںیم دنف رک دف افر دنف ںیم اس وک دقمؾ رکف وج رقآؿ رکمی اک زایدہ ملع راتھک وہ

 ہک اکی یہ ربق ںیم دنف ےیک ےئگ ےھت( فہ رسیتے ےھت افر اؿ امتؾ ںیم فہ یہ وج رقآؿ رکمی اک زایدہ ملع رےتھک ےھت۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، دیمحنب الہؽ، اشہؾ نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتنیف ےک دعب رمدہ وک ربق ےس ابرہ اکنےنل ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دتنیف ےک دعب رمدہ وک ربق ےس ابرہ اکنےنل ےس قلعتم

     2023    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜين، سٔیا٪، ٤ًزو، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ و٢ُ أَت ُ٘ ٤ِْزو َجابّٔزا َي ًَ  ٍَ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍُ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ٠َِیهٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ی ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ  ٥َ ٠َِیهٔ ٩ِ٣ٔ رٔي٘ٔهٔ  َوَس٠َّ ًَ َث  َٔ َِتَِیهٔ َوَن ِٛ ًَلَی ُر هُ  ٌَ َوَؿ َٓ َد  أَُِخٔ َٓ أ٣َََز بٔهٔ  َٓ  ٔ بِرٔه َٗ َس ٣َا أُِزخ١َٔ فٔی  ٌِ ََ َِٟبَشُه أُبَٓیٕ   َوأَ

 ُ٥٠ًَِ ٤ٔیَؼُه َواہللُ أَ َٗ 

 فآہل فملس رضحت دبعاہلل نب احرث نب نیکسم، ایفسؿ، رمعف، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع



 

 

اےنپ ایب ےک اپس ےچنہپ بج ہک فہ ربق ںیم دنف ایک اج اکچ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای فہ ربق ےس اکنال ایگ رھپ اس وک 

ایھچ رطح فافق ےہ ہک اس لمع ونٹھگں رپ الھٹبای افر اانپ )ابمرک( وھتک ڈاال افر اانپ )ابمرک( رکہت اس وک انہپای افر دخافدن دقفس 

 ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک دصقم اھت؟

 احرث نب نیکسم، ایفسؿ، رمعف، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دعب رمدہ وک ربق ےس ابرہ اکنےنل ےس قلعتمدتنیف ےک 

     2024    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسی، حشين ب٩ واٗس، ٤ًزوب٩ زی٨ار، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی  حشين ب٩ رحیث،ٓ 

١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ رُحَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ا َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ٩ًَِ ا ٣ُوَسی 

َجهُ  أََِخَ َٓ ِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أُبَٓیٕ  ٌَ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز َٔ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ ُت َجابّٔزا َي ٌِ َِتَیِ َس٤ٔ ِٛ ًَلَی ُر ٍَ َرأَِسُه  َوَؿ َٓ بِرٔهٔ  َٗ هٔ  ٩ِ٣ٔ 

 ُ٥٠ًَِ ٠ًََِیهٔ َواہللُ أَ َّی  ا٢َ َجابْٔز َوَػل َٗ ٤ٔیَؼهُ  َٗ َِٟبَشُه  ١َ ٓٔیهٔ ٩ِ٣ٔ رٔي٘ٔهٔ َوأَ َٔ َت َٓ 

نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، رمعفنب دانیر، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ےک فاےطس اس وک ربق ںیم دنف ےیک اجےن ےک دعب ربق ےس ولکناای افر رھپ اس اک رس اےنپ ونٹھگں ہیلع فآہل فملس ےن رضحت دبعاہلل نب ایب 

 رپ راھک افر اانپ وھتک اس رپ ڈاال افر اس وک اانپ رکہت انہپای۔

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، رمعفنب دانیر، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رمدہ وک دتنیف ےک دعب ربق ےس اکنےنل ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمدہ وک دتنیف ےک دعب ربق ےس اکنےنل ےس قلعتم

     2025    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًبساٌٟوی٥، سٌیس ب٩ ًا٣ز، طٌبہ، اب٩ ابو٧حیح، ًلاء، جابز رضی اہلل ٨ًہًباض  :  راوی

ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ٍَ أَبٔی أَِخبََر٧َا ا ا٢َ ز٩َُٔٓ ٣َ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز

 َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ٕ َرُج١ْ فٔی ا ًَلَی حَٔسة ٨ُِتُه  َٓ ِجُتهُ َوَز َّی أََِخَ ٠ِٔيی َحً َٗ  ٥ِ٠َ یَٔلِب 

ابعس نب دبعامیظعل، دیعس نب اعرم، ہبعش، انب اوبحیجن، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل افر اکی افر آدیم ربق 

  ایکںیم رےھک ےئگ ریما دؽ وخش ہن وہا ںیم ےن اس وک اکنؽ رک اس وک دحیلعہ دنف

 ابعس نب دبعامیظعل، دیعس نب اعرم، ہبعش، انب اوبحیجن، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق رپ امنز زپےنھ ےس قلعتم ااحدثی

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 زپےنھ ےس قلعتم ااحدثیربق رپ امنز 

     2026    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، ابوٗسا٣ة، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ٤ًَا٪ ب٩ حٜی٥، خارجة ب٩ زیسب٩ ثابت، یزیس ب٩ ثابت :  راوی

 َِ ث٨ََا ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ٌٔیٕس أَبُو  ٩ًَِ َخارَٔجَة ب٩ِٔ َزیِٔس أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٜٔی٥ٕ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ َح



 

 

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ ُجوا ٣َ َُّه٥ِ ََخَ هٔ یَزٔیَس ب٩ِٔ ثَابٕٔت أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ا٢َ  ب٩ِٔ ثَابٕٔت  َ٘ َٓ بِّرا َجسٔیّسا  َٗ أَی  ٥َ َذاَت یَِو٦ٕ ََفَ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

٥َ ٣َاتَ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓها َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َز ٌَ َٓ ََُٓل٧َُة ٣َِوََلةُ بَىٔی ََُٓلٕ٪   ٔ اُٟوا هَٔذه َٗ ٥ِ٠َ ٣َا َهَذا  َٓ ائ١ْٔ  َٗ ِت ُهِهّزا َوأ٧ََِت ٧َائ٥ْٔ 

٠َِیَها  ٧ُٔحبَّ  ًَ ََّر  ب َٛ هُ َو َٔ َّٕ ا٨َّٟاَض َخ٠ِ ٥َ َوَػ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََ بَٔها  ا٢َ ََل ی٤َُوُت أَِ٪ ٧ُوَٗٔو َٗ ا ث٥َُّ  ٌّ ََ أَِر

َٟهُ  إٔ٪َّ َػََلتٔی  َٓ ٥ِ إَٔلَّ آَذ٧ُِت٤ُونٔی بٔهٔ  ُٛ ٔ  َرِح٤َْة  ٓٔی٥ُِٜ ٣َیِّْت ٣َا ز٣ُُِت بَيَِن أَِهُهز

 نب زدینب باتب، سیدی نب باتب ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ 

 

ة ، دبعاہلل نب ریمن، امثعؿ نب میکح، اخرح 

 

دیبع اہلل نب دیعس، اوبدقامة

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ےلکن اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اتزہ ربق دیھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

درایتف رفناای ہک ہی ایک ےھت؟ ولوگں ےن رعض ایک ہی الفں اخوتؿ ےہ الفں ولوگں یک ابدنی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس  ےن

یک انشتخ رفنایئ۔ دفرہپ ںیم اس یک فافت وہیئگ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفزہ رھک راھک اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع 

۔ مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دیبار رکان انمبس ولعمؾ ہن وہا۔ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فآہل فملس وس رےہ ےھت

ڑھکے وہ ےئگ افر ولوگں ےن فص ابدنھ یل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر رمہبت ریبکت رفنایئ افر رفناای ہک مت ولوگں ےس سج 

 وک االطع رکان ویکہکن ریمی امنز اس ےک فاےطس رتمح ےہ۔فتق وکیئ صخش فافت رکے وت ھجم 

 نب زدینب باتب، سیدی نب باتب :  رافی

 

، دبعاہلل نب ریمن، امثعؿ نب میکح، اخرح ة

 

 دیبعاہلل نب دیعس، اوبدقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک قلعتم ااحدثی انجزئ :   ابب

 ربق رپ امنز زپےنھ ےس قلعتم ااحدثی

     2027    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، س٠امی٪ طیبانی، طٌيی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٍَ َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٔيیِّ أَِخبََرنٔی ٩ِ٣َ ٣َزَّ ٣َ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِیَبانٔیِّ  َ٪ اٟظَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ُط

 ِ٤ًَ ٠ُُِٗت ٩ِ٣َ هَُو یَا أَبَا  هُ  َٔ َّٕ َخ٠ِ ُه٥ِ َوَػ أ٣ََّ َٓ ٕ ٨ِ٣ُتَبٕٔذ  بِر َٗ ًَلَی   ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض اہللٔ َػل ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  زٕو 



 

 

دوعسد، اخدل، ہبعش، امیلسؿ ابیشین، یبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس اس صخش ےن لقن ایک وج ہک اکی ربق رپ  الیعمس نب

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ایگ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اناتم رفنایئ افر ولوگں ےن آپ یلص اہلل 

 فص ابدنیھ۔ امیلسؿ ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت یبعش ےس درایتف ایک ہک فہ وکؿ آدیم ےھت؟ اوہنں ےن ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ

 رفناای ہک رضحت دبعاہلل انب ابعس۔

 الیعمس نب دوعسد، اخدل، ہبعش، امیلسؿ ابیشین، یبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق رپ امنز زپےنھ ےس قلعتم ااحدثی

     2028    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اٟظیبانی، طٌيیيٌ٘وب ب٩ ابزا٫ی٥، ہظی٥،  :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِیَبانٔیُّ أ٧ََِبأ٧ََا  ا٢َ اٟظَّ َٗ ث٨ََا هَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ُ٘ ٌِ َّی اہللُ أَِخبََر٧َا َي ِخبََرنٔی ٩ِ٣َ َرأَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 َّٕ ٠َِیهٔ َوَػ ًَ َّی  ََٓؼل ٕ ٨ِ٣ُتَبٕٔذ  بِر َ٘ ًَبَّإض  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ َٔ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ََ َ ث هُ ٗٔی١َ ٩ِ٣َ َحسَّ َٔ  أَِػَحابَُه َخ٠ِ

 وقعیب نب اربامیہ ، میشہ، اابیشلین، یبعش اس دحثی اک رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 وقعیب نب اربامیھ، میشہ، اابیشلین، یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق رپ امنز زپےنھ ےس قلعتم ااحدثی



 

 

     2029    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًہ٣ِيرة ب٩ ًبساٟزح٩٤، زیس ب٩ ًلی، ابواسا٣ة، جٌرفب٩ بزٗا٪، حِیب ب٩ ابو٣ززرٚ، ًلاء، جابز رضی اہلل  :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ َوهَُو أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحِٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی  أَِخبََر٧َا ا اَ٪  َٗ رَفُ ب٩ُِ بُزِ ٌِ َج

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ  ٕٚ َس ٣َا ز٨َُِٔٓت ٣َزُِزو ٌِ ََ ٔ ا٣َِزأَةٕ  بِر َٗ ًَلَی  َّی  ٥َ َػل  َس٠َّ

، رفعجنب رباقؿ، بیبح نب اوبرمزرؼ، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ریغمة نب دبعارلنمح، زدی نب یلع، اوبااسمة

 ز )انجزہ( زپیھ۔رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اخوتؿ یک ربق رپ اس یک دتنیف ےک دعب امن

، رفعجنب رباقؿ، بیبح نب اوبرمزرؼ، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ریغمة نب دبعارلنمح، زدی نب یلع، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ ےس رفاتغ ےک دعب وسار وہےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انجزہ ےس رفاتغ ےک دعب وسار وہےن ےس قلعتم

     2030    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ س٠امی٪، ابونٌی٥ و یحٌی ب٩ آز٦، ٣اَٟ ب٩ ٣ِو٢، س٤اک، جابزب٩ س٤زہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َجاأَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ٔس٤َإک  َو٢ٕ  ِِ َُ ب٩ُِ ٣ٔ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ َوَیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٔ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ بٔز

 ٍَ ا َرَج َّ٤٠َ َٓ ِحَساحٔ  ٔ أَبٔی اٟسَّ ًَلَی َج٨َاَزة  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََخَ َٗ َٛٔب  َس٤َُزَة  زَِوّری ََفَ ٌِ ٕض ٣ُ ُتَٔی َرَٔفَ أ

هُ  ٌَ  َو٣ََظِی٨َا ٣َ

ادمحنب امیلسؿ، اوبمیعن ف ییحی نب آدؾ، ناکل نب وغمؽ، امسک، اجربنب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 



 

 

وھگڑا ربہنہ تشپ )ریغب زنی( اک آای۔ آپ فآہل فملس اکی دؿ اوب ددحاح ےک انجزہ ےک اسھت ےلکن سج فتق فاسپ آےن ےگل وت اکی 

۔

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ وسار وہےئ افر مہ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت لچ دی 

 ادمحنب امیلسؿ، اوبمیعن ف ییحی نب آدؾ، ناکل نب وغمؽ، امسک، اجربنب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق وک دنلب رکےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق وک دنلب رکےن ےس قلعتم

     2031    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حٔؽ، اب٩ جزیخ، س٠امی٪ ب٩ ٣وسٰی و ابوزبير، جابز رضی اہلل ٨ًہ ہارو٪ ب٩ اسحٙ، :  راوی

 ِ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوَسی َوأَبٔی اٟزُّبَي ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ْؽ  ِٔ ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ إِٔسَح َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ر

٠َِیهٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ اہللٔ َػل ًَ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِو یَُِٜتَب  َؽ َزاَز ُس٠َامِیَ ٠ًََِیهٔ أَِو یَُحؼَّ ٔ أَِو یُزَاَز  بِر َ٘ ِٟ ًَلَی ا ٥َ أَِ٪ یُِبىَی   َس٠َّ

اہرفؿ نب ااحسؼ ، ب ص، انب رججی، امیلسؿ نب ومٰیس ف اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ےن ربق رپ امعرت ریمعت رکےن ےس عنم رفناای افر ربق ںیم زایدیت رکےن ےس عنم رفناای اس رپ اکچن اگلےن ےس ای اس رپ ےنھک ہیلع فآہل فملس

 ےس عنم رفناای۔

 اہرفؿ نب اقحس، ب ص، انب رججی، امیلسؿ نب ومٰیس ف اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق رپ امعرت ریمعت رکان



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق رپ امعرت ریمعت رکان

     2032    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، ابوزبير، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َُّه َس  ٔ أ٧َ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس و٢ُ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا یُوُس ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َي ٔ٤

٠َِیَها أَِو  ًَ بُورٔ أَِو یُِبىَی  ُ٘ ِٟ ٔؼیٔؽ ا ِ٘ ََ  ٩ًَِ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِیَها أََحْس  َػل ًَ  َیِح٠َٔص 

ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربق 

 رپ اکچن اگلےن ےس ای اس رپ ریمعت انبےن ےس ای اس رپ ےنھٹیب ےس عنم رفناای ےہ۔

 ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنعویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربقفں رپ اکچن اگلےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربقفں رپ اکچن اگلےن ےس قلعتم

     2033    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساٟوارث، ایوب، ابوزبير، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ جَ   ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ ابٔز



 

 

 ًَ بُورٔ اہللُ  ُ٘ ِٟ ٩ًَِ َتِحٔؼیٔؽ ا  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ 

دبعاولارث، اویب، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  رمعاؿ نب ومیس،

 ربقفں رپ اکچن اگلےن ےس عنم رفناای۔

 ہنع رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، اویب، اوبزریب، اجرب ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ ربق افیچن وہ وت اس وک دہنمؾ رک ےک ربارب رکان اسیک ےہ؟

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ ربق افیچن وہ وت اس وک دہنمؾ رک ےک ربارب رکان اسیک ےہ؟

     2034    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ حارث، ث٤ا٣ة ب٩ طفی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ث٤َُا٣َةَ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوهِٕب  َٗ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  ٍَ  ب٩َِ ُطفَٓیٕ  أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ثَُه  َحسَّ

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُشوَِّی ث٥َُّ  َٓ  ٔ بِرٔه َ٘ َُٟة َٔ ا ـَ َٓ أ٣َََز  َٓ ٨ََٟا  َِّی َػاحْٔب  ُتُوف َٓ  ٔ َة ب٩ِٔ ًَُِِیٕس بٔأَِرٔق اٟزُّو٦ َٟ ا ـَ ٠َِیهٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٥َ َیأ٣ُِزُ بَٔتِشؤیَتَٔها  َوَس٠َّ

 نب  یف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رفؾ ںیم رضحت اضفہل ریض اہلل امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ

 

، رمعفنب احرث، امثمة

ہنع ےک اسھت ےھت فاہں رپ امہرے اکی اسیھت یک فافت وہیئگ رضحت اضفہل نب دیبع ےن مکح رفناای اؿ یک ربق ربارب یک یئگ رھپ ایبؿ ایک 

 فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ربقفں ےک ربارب رکےن ہک مہ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 اک۔



 

 

 نب  یف ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعفنب احرث، امثمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک قلعتم ااحدثی انجزئ :   ابب

 ارگ ربق افیچن وہ وت اس وک دہنمؾ رک ےک ربارب رکان اسیک ےہ؟

     2035    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، سٔیا٪، حِیب، ابووائ١، ابوہیاد :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ًَلٔیٌّ َرضَٔی أَِخبََر٧َا  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َِٟهیَّأد  ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ َحِٔیٕب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ

 َّ٩ًَ ٥َ ََل َتَس ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ىٔی  ََ ٌَ ََ ًَلَی ٣َا   ََ َُ ٌَ ٨ُِه أَََل أََِ ًَ ا إَٔلَّ اہللُ  ّٓ بِّرا ٣ُرِشٔ یَِتُه َوََل ُػوَرّة فٔی َٗ  َسوَّ

 بَِیٕت إَٔلَّ ك٤ََِشَتَها

رمعفنب یلع، ییحی، ایفسؿ، بیبح، اوبفالئ، اوبایہج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن اؿ ےس درایتف ایک ںیم مت وک 

رفناای اھت ہک وکیئ یھب ربق افیچن ہن وھچڑفں نکیل  اس اکؾ رپ ہن رفاہن رکفں ہک سج رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک رفاہن

 اس وک ربارب رک دفں۔ وکیئ یھب وصتری یسک اکمؿ ںیم ہن دوھکیں رگم اس وک رفدن ڈاولں افر اٹم دفں۔

 رمعفنب یلع، ییحی، ایفسؿ، بیبح، اوبفالئ، اوبایہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زایرت وبقر ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 زایرت وبقر ےس قلعتم



 

 

     2036    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، اب٩ ٓـی١، ابوس٨ا٪، ٣حارب ب٩ زثار، ًبساہلل ب٩ بزیس ة رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر  ٩ًَِ أَبٔی ٔس٨َإ٪  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  بَُزیَِسَة 

زُوُر  َٓ بُورٔ  ُ٘ ِٟ ٔ ا ٩ًَِ زَٔیاَرة ٥َ ٧ََهِیُت٥ُِٜ  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِو َٓ ٔ اِْلََؿاؤیِّ  ٩ًَِ ُُٟحو٦ وَها َو٧ََهِیُت٥ُِٜ 

 ََ بُوا فٔی اِْلَِسَ٘ٔیٔة ک٠َُِّها َوََل  َٓارِشَ إئ  َ٘ ٩ًَِ ا٨َِّٟٔیٔذ إَٔلَّ فٔی ٔس ا٣ِٔشُٜوا ٣َا بََسا َل٥ُِٜ َو٧ََهِیُت٥ُِٜ  آَ بُوا ٣ُِشَٔکّ  رِشَ

نب دبار، دبعاہلل نب ربدیة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل  دمحم نب آدؾ، انب لیضف، اوبانسؿ، احمرب

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ںیم ےن مت ولوگں وک عنم ایک اھت ربقفں یک زایرت رکےن ےس نکیل اب مت ولگ زایرت وبقر رک ےتکس وہ 

فز ےس زایدہ رےنھک ےس اب سج ہگج کت دؽ اچےہ رھک ول افر ںیم ےن مت ولوگں افر ںیم ےن مت وک عنم ایک اھت رقابین ےک وگتش وک نیت ر

 وک وجھکر ےک رےنھک ےس عنم ایک اھت ہک یسک ربنت ںیم وجھکر ہن وگھبان العفہ کشم ےک اب مت ولگ سج ربنت ںیم دؽ اچےہ اس وک وگھب دف افر

 مت ولگ یپ ول نکیل ہشن الےن فایل زیچ ہن وہ۔

 ؾ، انب لیضف، اوبانسؿ، احمرب نب دبار، دبعاہلل نب ربدی ة ریض اہلل ہنعدمحم نب آد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 زایرت وبقر ےس قلعتم

     2037    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ابوَفوة، ٣ِيرة ب٩ سِیٍ، ًبساہلل ب٩ بزیسة رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی  ٍٕ َحسَّ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ب٩ِٔ ُسَِِی ٩ًَِ ا َوَة  ٩ًَِ أَبٔی ََفِ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ َُّه ًَ ٩ًَِ أَبٔیهٔ أ٧َ

٨ُِت ٧ََهِیُت٥ُِٜ أَِ٪ َتأِک٠ُُوا ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ک٠ُُوا  کَاَ٪ فٔی ٣َِح٠ٕٔص ٓٔیهٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ُُٟحو٦َ اِْلََؿاؤیِّ إَٔلَّ ثَََلثّا 



 

 

ُت َل٥ُِٜ أَ  وا ٣َا بََسا َل٥ُِٜ َوَذََکِ ٤ُوا َوازََّٔخُ ٌٔ ِ َِٟح٨َِت٥ٔ ا٧ِتَبُٔذوا ٓامَٔی َوأَك ٔ َوا ٔت َوا٨َّٟ٘ٔير َّٓ ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٖٔ اٟسُّ زُو ِ٪ ََل َت٨ِتَبُٔذوا فٔی اٟوُّ

٠َِیزُِر َوََل  َٓ ٩ِ٤َ أََراَز أَِ٪ َیزُوَر  َٓ بُورٔ  ُ٘ ِٟ ٩ًَِ زَٔیاَرةٔ ا وُٟوا هُِحّزا َرأَیُِت٥ِ َواِجت٨َٔبُوا ک١َُّ ٣ُِشَٔکٕ َو٧ََهِیُت٥ُِٜ  ُ٘ ََ 

ع، دبعاہلل نب ربدیة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اکی سلجم ںیم ےھت ہک سج ںیم دمحم

 ن 
سی

، رجری، اوبرففة، ریغمة نب 

 

 نب دقامة

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیم ےن مت وک رقابین اک وگتش نیت رفز ےک 

ایک اھت اب مت ولگ اھکؤ افر الھکؤ افر سج دقر دؽ اچےہ مت اس وک عمج رکول سج دقر مت وک انمبس ولعمؾ وہ افر ںیم  دعب اھکےن ےس عنم

ےن مت وکذیبن انبےن ےس عنم ایک اھت دنچ ربونتں ںیم رمابتؿ افر وجھکر ےک وتےبن ںیم ذیبن انبےن ےس عنم ایک اھت افر رہے رگن ےک رفنغ 

ےس عنم ایک اھت اب مت ولگ سج ربنت ںیم دؽ اچےہ ذیبن انب ول نکیل مت ولگ رہ اکی یئ ےس وچب وج ہک ہشن  فاےل ربنت ںیم ذیبن انبےن

الےن فایل وہ افر ںیم ےن مت وک عنم ایک اھت زایرت وبقر ےس ہک سج اک دؽ اچےہ ربقفں یک زایرت رکے نکیل زابؿ ےس ربی ابت ہن 

 ےہک۔

، رجری، اوبرففة، :  رافی

 

ع، دبعاہلل نب ربدیة ریض اہلل ہنع دمحم نب دقامة

 ن 
سی

 ریغمة نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکرف افر رشمک یک ربق یک زایرت ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکرف افر رشمک یک ربق یک زایرت ےس قلعتم

     2038    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًِیس، یزیس ب٩ ٛیشا٪، ابوحاز٦، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی هُزَ   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ ًَُِِیٕس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی یِزَ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َزاَر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َة 

زَّ َوَج١َّ فٔی أَِ٪  ًَ ِّی  ا٢َ اِسَتأَِذ٧ُِت َرب َٗ َُٟه َو َبکَی َوأَبِکَی ٩ِ٣َ َحِو َٓ هٔ  بَِر أ٣ُِّ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ٥ِ٠َ یُِؤَذِ٪ لٔی َواِسَتأَِذ٧ُِت  اہللُ  َٓ ََٟها  رٔفَ  ِِ أَِسَت



 

 

 ٔ أَذَٔ٪ ل َٓ بَِرَها  َٗ ٤َِِٟوَت فٔی أَِ٪ أَُزوَر  ٥ِ ا ُٛ ُ
ََّها تَُذَکِّ إ٧ٔ َٓ بُوَر  ُ٘ ِٟ َٓزُوُروا ا  ی 

ہبیتق، دمحم نب دیبع، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت فہ یھب رفےن ےگل اینپ فادلہ رتحمہم یک ربق رپ رشتفی ےل ےئگ وت رفےن گل ےئگ افر وج ولگ آپ یلص 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ںیم ےن اےنپ رپفرداگر ےس اینپ فادلہ ےک فاےطس داع رکےن یک ااجزت نایگن وت ھجم وک 

 اؿ یک ربق رپ احرضی یک داع نایگن وت اس یک ااجزت ںیہن لم یکس )ویکہکن دخافدن دقفس رشمک یک رفغمت ںیہن رفناےئ اگ( رھپ ںیم ےن

 ھجم وک اس یک ااجزت لم یئگ وت مت ولگ یھب زایرت وبقر ایک رکف۔ ویکہکن زایرت وبقر ومت وک اید دالیت ےہ۔

 ہبیتق، دمحم نب دیبع، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الہ رشک ےک ےیل داع ناےنگن یک اممتعن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہ رشک ےک ےیل داع ناےنگن یک اممتعن ےس قلعتم

     2039    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، ٣ح٤س و اب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ْس َوهَُو اب٩ُِ ثَِوٕر  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ٤َُِٟشیَّٔب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔیهٔ ٩ِ َس

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َو٨ًَِٔسُه أَبُو  َّی اہللُ  ٠ًََِیهٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل اةُ َزَخ١َ  َٓ َو ِٟ ِت أَبَا كَأٟٕب ا ا َحرَضَ َّ٤َٟ ا٢َ  ا٢َ َٗ َ٘ َٓ َة  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی أ٣َُیَّ ًَ َجِه١ٕ َو

 ََ َٟ َه إَٔلَّ اہللُ ک٤َٔ٠َّة أَُحادُّ  َٟ ٔ ١ُِٗ ََل إ  ِّ٥ًَ َة یَا أَبَا كَأٟٕب أَِی  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی أ٣َُیَّ ًَ َُٟه أَبُو َجِه١ٕ َو ا٢َ  َ٘ َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ بَٔها ٨ًَِٔس اہللٔ 

ًَلَی ٣ٔ  َّی کَاَ٪ آَٔخُ َطِیٕئ ک٤ََّ٠َُه٥ِ بٔهٔ  ٥ِ٠َ یَزَاََل یُک٤َِّ٠َا٧ٔهٔ َحً َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ًَِبٔس ا ٔة  َّ٩ًَِ ٠٣ٔ َُُب  ِبٔس أََتزِ ًَ ُه ا٨َّٟٔيیُّ ٠َّةٔ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ا

َّٟٔذی٩َ  َِٟت ٣َا کَاَ٪ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َوا ٨َزَ َٓ  ََ ٨ِ ًَ ٥ِ أ٧َُِه  َٟ ََ ٣َا  َٟ  َّ٪ رٔفَ ِِ ٥َ َْلَِسَت ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٛٔيَن َػل وا ٤ُ٠ِٟٔرِشٔ رٔفُ ِِ آ٨٣َُوا أَِ٪ َيِشَت



 

 

ََ ََل َتِهٔسی ٩ِ٣َ أَِحَِِبَت  َّ َِٟت إ٧ٔ  َو٧َزَ

 نب دبعاالیلع، دمحم ف انب وثر، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل نادج ےس انس ہک دمحم

سج فتق )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اچچ( اوباطبل یک فافت اک فتق آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس رشتفی 

  ےلےئگ فاہں رپ اوبلہج 
َ
  اہِِٰل اِّل
َ
افر دبعاہلل نب اہیم ےھٹیب وہےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے ریمے اچچ! مت ل

اہلل وہک اس ہلمج یک فہج ےس ںیم اہمترے فاےطس ابراگہ دخافدنی ںیم تجح رکفں اگ )افسرش یک وکشش رکفں اگ( اس رپ اوبلہج افر 

اطبل! ایک مت دبعابلطمل ےک دنی ےس رفنت رکےت وہ؟ رھپ فہ دفونں اؿ ےس وگتفگ رکےن ےگل۔ دبعاہلل نب اہیم ےن اہک اے اوب

اہیں کت ہک اوباطبل یک زابؿ ےس آرخی ہلمج ہی الکن ہک ںیم وت دبعابلطمل ےک دنی رپ یہ اقمئ وہں۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اگ ہک بج کت ھجم وک اممتعن ہن وہیگ اس رپ آتی رکہمی انزؽ وہیئ۔ فملس ےن اراشد رفناای ںیم اہمترے فاےطس اس فتق کت داع ناوگن

ینعی یبن )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وک افر وج ولگ اامیؿ الےئ اؿ وک رشمک ےک فاےطس داع ںیہن ناانگن اچےیہ افر ہی آتی رکہمی انزؽ 

  وک اچےہ دہاتی رپ ال اتکس ےہ۔وہیئ ینعی مت سج وک اچےہ راہ دہاتی رپ ںیہن ال ےتکس نکیل دخا اعتیل یہ سج

 دمحم نب دبعاالیلع، دمحم ف انب وثر، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 یک اممتعن ےس قلعتم الہ رشک ےک ےیل داع ناےنگن

     2040    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابواسحٙ، ابوخ٠ی١، حرضت ًلی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُت أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ َِٟد٠ٔی١ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا  َٙ أَبٔی إِٔسَح

٥ِ يَ  َٟ ا٢َ أََو  َ٘ َٓ کَأ٪  ُه٤َا َوه٤َُا ٣ُرِشٔ َٟ رٔفُ  ِِ ِشَت ََ ٠ُِت أَ ُ٘ َٓ کَأ٪  رٔفُ ْٔلَبََویِهٔ َوه٤َُا ٣ُرِشٔ ِِ أََتِیُت َرُجَّل َيِشَت َٓ رٔفِ إٔبَِزاهٔی٥ُ ْٔلَبٔیهٔ  ِِ ِشَت

َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ ٣َِوً اُر إٔبَِزاهٔی٥َ ْٔلَبٔیهٔ إَٔلَّ  َٔ ِِ ٔ َِٟت َو٣َا کَاَ٪ اِست ٨َزَ َٓ َٟهُ   ََ ٔ ُت َذٟ ََٓذََکِ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًََسَها إٔیَّاهُ    َسةٕ َو



 

 

وک انس فہ ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، اوبلیلخ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی صخش 

آذر آدیم داع نااگن رکات اھت اےنپ فادلنی ےئلیک وج رشمک ےھت۔ اس ےن اہک اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن اےنپ فادل ےک فاےطس داع نایگن ےہ ینعی 

 ےک فاےطس احالہکن فہ رشمک اھت۔ ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےس رعض ایک۔ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ ہک اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن اےنپ فادل ےک فاےطس وج داع نایگن یھت فہ اکی فدعہ یک فہج ےس یھت 

 اھت وتوج ہک اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن ایک اھت اس فہج ےس اہک اھت ںیم اہمترے فاےطس داع ناوگنں اگ سج فتق اؿ اک ملع وہا ہک فہ دخا اک دنمش 

 فہ اس ےس زیبار افر دحیلعہ وہےئگ۔

 اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوباقحس، اوبلیلخ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 املسمونں ےک فاےطس داع ناےنگن اک مکح

 ےک قلعتم ااحدثیانجزئ  :   ابب

 املسمونں ےک فاےطس داع ناےنگن اک مکح

     2041    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، ًبساہلل ب٩ ابو٠٣یٜة، ٣ح٤س ب٩ ٗیص ب٩ ٣ِخ٣ة رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی ٣ُ  ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس َس ب٩َِ أَِخبََر٧َا یُوُس ٍَ ٣َُح٤َّ َُّه َس٤ٔ ََٜة أ٧َ ٠َِی

ًَىِّ  ث٥ُُِٜ  َِٟت أَََل أَُحسِّ ا َٗ ُث  ًَائَٔظَة تَُحسِّ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٣ََة َي ِیٔص ب٩ِٔ ٣َِِخَ ٨َ٠ُِٗا بَلَی َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ی َو

 ٍَ َوَؿ َٓ ٠ََب  َ٘ ٥َ اِن ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ىٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ََ ًَّٟٔی هَُو ٨ًِٔسٔی  َِٟی٠ًَٔی ا ا کَا٧َِت  َّ٤َٟ َِٟت  ا َََشَم  َٗ ٠َِیهٔ ٨ًَِٔس رِٔج٠َِیهٔ َو ٌِ َن

ًَلَی   ٔ َٖ إَٔزارٔه ١َ ُرَویِّسا َوأََخَذ رَٔزائَُه ُرَویِّسا ََطَ ٌَ ِسُت ث٥َُّ ا٧َِت َٗ ِس َر َٗ ِّی  ٤َا َه٩َّ أَن ََ ٥ِ٠َ َی٠َِبِث إَٔلَّ َریِ َٓ أطهٔ  َِٟباَب َٔفَ ََٓتَح ا ث٥َُّ 

ُت  ِ٘ ُت إَٔزارٔی َوا٧َِل٠َ ٌِ َّ٨ َ٘ ََ ٠ُِت زِٔرعٔی فٔی َرأِٔسی َواِخَت٤َزُِت َو ٌَ َد ُرَویِّسا َوَج ٍَ یََسیِهٔ  ُرَویِّسا َوََخَ َٓ ٍَ ََفَ َِٟب٘ٔی َّی َجاَئ ا فٔی إٔثِزٔهٔ َحً

أَِحرَضِ  َٓ أَِحرَضَ  َٓ ُِٟت  َهزَِو َٓ َهزَِو٢َ  َٓ ًُِت  أرَِسَ َٓ  ََ أرَِسَ َٓ ُِٓت  َٓا٧َِْحَ  َٖ أَكَا٢َ ث٥َُّ ا٧َِْحَ َٓ ََٓسَخ٠ُِت ثَََلَث ٣َزَّإت  ُتهُ  ِ٘ ُت َوَسَب



 

 

 َ٘ َٓ ََٓسَخ١َ  ُت  ٌِ ٠َِیَص إَٔلَّ أَِ٪ اِؿَلَح َِٟدبٔيرُ َٓ ُٕ ا ِّی ا٠َّٟٔلی َُٟیِدبَٔرن ِّی أَِو  ٔن َُٟتِدبٔر ا٢َ  َٗ َِٟت ََل  ا َٗ ًَائَٔظُة َحِظَیا َرابَٔیّة  َٔ َیا  َٟ ا٢َ ٣َا 

 ٔ َّٟٔذی َرأَیُِت أ٣ََام َوازُ ا أ٧َِٔت اٟشَّ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟدبََر  أَِخبَرِتُُه ا َٓ ِّی  َِٟت ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ بٔأَبٔی أ٧ََِت َوأُم ا َٗ ٠ََهزَنٔی فٔی َػِسرٔی ی  َٓ  ٥ِ ٌَ َن

 َ٘ َٓ ٠ُُِٗت ٣َِه٤َا یَُِٜت٥ُ ا٨َّٟاُض  َٔ َوَرُسوُٟهُ  ٠َِی ًَ َٕ اہللُ  ا٢َ أََه٨ِ٨َٔت أَِ٪ َیٔحی َٗ ِتىٔی ث٥َُّ  ٌَ ِهزَّة أَِوَج َٓإٔ٪َّ ٔجبِرٔی١َ َٟ ا٢َ  َٗ ٤َٔ٠ًَُه اہللُ  ِس 

ِس َو  َٗ ًَلَیَّ َو ٥ِ یَِسُخ١ِ  َٟ ِس أََتانٔی حٔيَن َرأَیِٔت َو َٗ َو٨ِ٨َُت أَِ٪  َٓ  َٔ ِیُتُه ٨ِ٣ٔ َٔ أَِخ َٓ َٓأََجُِِتُه   َٔ أَِخفَی ٨ِ٣ٔ َٓ ٨َاَزانٔی  َٓ  َٔ ٔت ثَٔیابَ ٌِ َؿ

٠ُُِٗت  َُٟه٥ِ  رٔفَ  ِِ أَِسَت َٓ  ٍَ َِٟب٘ٔی أ٣َََزنٔی أَِ٪ آتَٔی ا َٓ ِٔی  ٔ ِشَتِوح ََ َٔ َوَخٔظیُت أَِ٪  هُِت أَِ٪ أُوَٗٔو ِسٔت َوََکٔ َٗ ُٗو٢ُ یَا َرُسو٢َ َر َٕ أَ ِی َٛ   

ٔس٣ٔ  ِ٘ ٤ُِِٟشَت ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َیزَِح٥ُ اہللُ ا ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َوا یَارٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَلَی أَه١ِٔ اٟسِّ ََل٦ُ  ُٗولٔی اٟشَّ ا٢َ  َٗ َّا إِٔ٪ اہللٔ  ی٩َ َوإ٧ٔ ٤ُِِٟشَتأَِٔخٔ يَن ٨٣َّٔا َوا

وَ٪  ُ٘ ٔ  َطاَئ اہللُ ب٥ُِٜٔ ََلح

، دمحم

 

ی کة
 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفناای رکےت ےھت ہک ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، دبعاہلل نب اوبمل

 

 نب سیق نب رخممة

ھا  ےس انس اوہنں ےن اہک ہک ںیم مت ےس اانپ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک احتل 

 

عی

ںیم ےن اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رمہبت ریمی آپ یک ابری فایل رات ںیم رضحت روسؽ رعض رکفں مہ ےن اہک ہک یج اہں رضفر ایبؿ رکف۔ اوہنں ےن اہک ہک اکی 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ےھت ہک اس دفراؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی رکفٹ یل افر دفونں وجےت اےنپ 

 اس دقر ہک آپ یلص اہلل ہیلع اپس رھک ےیل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ابمرک اچدر اک رتسب اھچبای رھپ ںیہن رہھٹے نکیل

فآہل فملس وک ایخؽ وہا ہک ںیم وس یئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخومیش ےس وجےت نہپ ےیل افر اخومیش ےس اچدر ااھٹیئ رھپ 

دفہٹپ ڈاال افر ہہت دنب  اخومیش ےس درفازہ وھکال افر اخومیش ےس لکن ےئگ ںیم ےن یھب ہی احتل دھکی رک اےنپ رس ںیم رکہت ڈاال افر رس رپ

رک ابدناھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھچیپ  یل اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربقاتسؿ عیقب چنہپ ےئگ فاہں اج 

فاسپ آیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت دفونں اہھت ااھٹےئ افر اکیف دری کت ڑھکے رےہ رھپ فاسپ آےئ ںیم یھب 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دلجی ےس رفاہن وہےئ ںیم یھب دلجی یہ لچ زپی۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفڑ زپے ںیم یھب 

دفڑی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر زایدہ زفر ےس دفڑے نان ہچ ںیم یھب زفر ےس دفڑی افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 چنہپ یئگ۔ نکیل ںیم یٹیل یہ ریہ یھت ہک اس دفراؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےس لبق رھگ

فملس ےن درایتف رفناای اے اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہمترا اسسن وھپؽ ایگ ےہ افر اہمترا ٹیپ افرپ یک اجبن اھٹ ایگ ےہ )سج رطہقی 

یک احتل وہیت ےہ( ںیم ےن رعض ایک ہک وکیئ ابت ںیہن ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد  ےس ہک یسک دفڑےن فاےل صخش

رفناای مت ھجم ےس ہہک دف فرہن وج ذات ےک امتؾ ابرکی ےس ابرکی ابت اک ملع راتھک ےہ )ینعی دخافدن دقفس( ھجم ےس ہہک دے اگ۔ ںیم 



 

 

فملس ریمی فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دفا وہ اجںیئ ہی ببس افر ذرہعی ےہ ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

اھت۔ ںیم  افر ںیم ےن امتؾ احؽ ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک فہ ایک وت یہ یھت فہ ایسیہ وج ںیم اےنپ اسےنم داتھکی

 ےن ریمے ہنیس رپ اکی وھگم ہ نارا سج ےس ھجم وک دصہم وہا۔ رھپ رفناای ہک ایک مت ہی ےن اہک ہک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ھا  ےن دؽ ںیم ہی 

 

عی

یتھجمس وہ ہک دخا افر اس اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت رپ ملظ رکے اگ ینعی رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

یسک دفرسی ویبی ےک اپس اجےت ںیہ اس فہج ےس ںیم اسھت وہیئ یھت۔ ںیم  ایخؽ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ہیف رطہقی ےس

ےن رعض ایک ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک ابت وپ ہدہ رںیھک ےگ دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

ای ہک رضحت ربجالیئ ریمے اپس رشتفی الےئ التبای ےہ ہک ریمے بلق ںیم ہی اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفنا

سج فتق مت ےن داھکی نکیل ادنر رشتفی ہن الےئ اس فہج ےس ہک مت ڑپکے ااتر یکچ ںیھت۔ اوہنں ےن ھجم وک مت ےس  ہیف وہ رک ھجم وک 

ار رکان ربا وسحمس وہا افر ھجم وک آفاز دی ںیم ےن یھب اؿ وک وجاب دای۔ مت ےس اپھچ رک رھپ ںیم ہی اھجمس ہک مت وس یئگ افر ھجم وک اہمترا دیب

ں اس ابت اک ادنہشی وہا ہک مت اہنت رپاشیؿ ہن وہ۔ رہباحؽ رضحت ربجالیئ ےن ھجم وک ربق اتسؿ عیقب ںیم اجےن اک مکح دای افر فاہں ےک ولوگ

ں )سج فتق( ںیم )ربقاتسؿ( ےک فاےطس داع ناےنگن اک۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم سک رطہقی ےس وہک
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 ریض اہلل ہنع :  رافی

 

، دمحم نب سیق نب رخممة

 

ی کة
 ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، دبعاہلل نب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 مکحاملسمونں ےک فاےطس داع ناےنگن اک 

     2042    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ٤٘٠ًہ ب٩ ابو٤٘٠ًہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

٠َِیهٔ َوأ٧ََا ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا َْ  أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َُٟه  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ أَِس٤َ



 

 

 ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ََ ًَائَٔظَة  ِت  ٌَ ََّها َس٤ٔ هٔ أ٧َ ٩ًَِ أ٣ُِّ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ََة ب٩ِٔ أَبٔی  َ٘ ٠ِ ًَ ٠َبَٔص ٩ًَِ  َٓ ِی٠َٕة  َٟ ٥َ َذاَت  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

َٕ فٔی أَِز٧َاُه ٣َا َطا ثَٔیابَُه ث٥َُّ  َٗ َو َٓ  ٍَ َِٟب٘ٔی َّی َجاَئ ا ِتُه َحً ٌَ ٔ َٓتَب ُه  ٌُ أ٣ََزُِت َجارَٔیًٔی بَزٔیَزَة َتتَِب َٓ َِٟت  ا َٗ َد  َٕ ث٥َُّ ََخَ ٔ َئ اہللُ أَِ٪ َي٘

َّی أَِػَبِحُت ث٥َُّ  َُٟه َطِیّئا َحً ٥ِ٠َ أَذَُِکِ  َٓ َٓأَِخبََرِتىٔی  ِتُه بَزٔیَزةُ  َ٘ ََٓشَب  َٖ ٍٔ  اِنََرَ َِٟب٘ٔی ٔلَی أَه١ِٔ ا َُِت إ ٌٔ ِّی َُ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ُه  َٟ  ََ ٔ ُت ذَٟ َذََکِ

٠َِیه٥ِٔ  ًَ َِّی   ْٔلَُػل

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 

عی

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، ب ہمق نب اوبب ہمق، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ے ےنہپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ ےلکن ںیم ےن اینپ ابدنی ربدیہ ےس اہک اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رات ڑھکے وہےئ افر ڑپک

فس ہک مت ےھچیپ ےھچیپ اج۔نان ہچ فہ  یل یئگ یتح ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ربقاتسؿ( عیقب ںیم ےچنہپ افر فاہں رپ سج دقر دخافدن دق

ربدیہ آےگ آیئ افر ھجم ےس لقن ایک ہک ںیم ےن ھچک ںیہن اہک سج فتق حبص اک فتق  وک وظنمر اھت ڑھکے رےہ رھپ فاسپ آےئ وت فہ ابدنی

 وہا وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک ذترکہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیم عیقب فاولں یک اجبن

 داع رکےن ےک فاےطس اجیھب ایگ اھت۔

ھا  دمحم نب ہملس  :  رافی

 

عی

 ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، ب ہمق نب اوبب ہمق، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 املسمونں ےک فاےطس داع ناےنگن اک مکح

     2043    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، رشیَ، اب٩ ابو٤٧ير، ًلاء، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًََلإئ   ٩ًَِ  ٕ َْ َوهَُو اب٩ُِ أَبٔی ٤َ٧ٔز ی ث٨ََا رَشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ا َٗ ًَائَٔظَة 

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِی٠َُتَها ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٟ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ ک٤ََّ٠ُا کَا٧َِت  َّی اہللُ  و٢ُ  اہللٔ َػل ُ٘ َی َٓ  ٍٔ َِٟب٘ٔی ٔلَی ا ِی١ٔ إ ُد فٔی آَٔخٔ ا٠َّٟ یَِِخُ

ٕ ٣ُِؤ٣ٔ  ِو٦ َٗ ٠َِی٥ُِٜ َزاَر  ًَ ََل٦ُ  وَ٪ ا٠َُّٟه٥َّ ااٟشَّ ُ٘ ٔ َّا إِٔ٪ َطاَئ اہللُ ب٥ُِٜٔ ََلح ٥ِ ٣َُتَوأًُسوَ٪ َُّسا أَِو ٣َُواک٠ُٔوَ٪ َوإ٧ٔ ُٛ َّا َوإٔیَّا ُرِٔفِ ٨ٔيَن َوإ٧ٔ



 

 

سٔ  َٗ زِ َِ ِٟ ٍٔ ا ََ٘ٔی  ْٔلَه١ِٔ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

 

عی

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلع نب رجح، اامسلیع، رشکی، انب اوبریمن، اطعء، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ے افر رفناےت السؾ ےہ 

 

کلن

 

ت
یک ابری سج فتق اؿ ےک رھگ وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلھچپ رات وک )ربقاتسؿ( عیقب یک اجبن 

رغدق فاولں  اے رھگ املسمونں ےک افر مہ مت فدعہ دےیئ ےئگ ںیہ افر ارگ دخا اچےہ وت مہ مت ےس الماقت رکےن فاےل ںیہ اے دخا عیقب

 یک رفغمت رفنا دے۔

ھا  :  رافی

 

عی

 یلع نب رجح، اامسلیع، رشکی، انب اوبریمن، اطعء، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ناےنگن اک مکحاملسمونں ےک فاےطس داع 

     2044    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، رحمی ب٩ ٤ًارة، طٌبہ، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، س٠امی٪ ب٩ بزیسة رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ مٔیُّ ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة  ث٨ََا رَحَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َ٪ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة  أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا أَ  ًَ َّی اہللُ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ٩ًَِ أَبٔیهٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َیارٔ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِی٥ُِٜ أَه١َِ اٟسِّ ًَ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ  ٔ ابٔز َ٘ ٤َِٟ ًَلَی ا تَی 

ٍْ أَِسأ٢َُ اہللَ  ْن َو٧َِح٩ُ َل٥ُِٜ َتَب ٨ََٟا ََفَ وَ٪ أْمُتَْن  ُ٘ ٔ َّا إِٔ٪ َطاَئ اہللُ ب٥ُِٜٔ ََلح ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوإ٧ٔ ٨ََٟا َوَل٥ُِٜ َوا آَٔیَة  ٌَ ِٟ  ا

دیعس، رحیم نب امعرة، ہبعش، ب ہمق نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  دیبع اہلل نب

فآہل فملس سج فتق وبقر رپ رشتفی ےل اجےت وت رفناےت آرخ کت۔ ینعی اے ومنم اہمترے افرپ السؾ ےہ افر املسمونں مت رپ السؾ 

ؾ ےہ اہلل اچےہ وت مہ مت ےس الماقت رکںی ےگ مت مہ ےس آےگ ےئگ وہ افر مہ اہمترے ےھچیپ ںیہ۔ ےہ املسمونں ےک رھگ فاول مت رپ الس

 ںیم دخافدن دقفس ےس السیتم اچاتہ وہں مت ولوگں ےک فاےطس افر اےنپ فاےطس۔



 

 

 دیبعاہلل نب دیعس، رحیم نب امعرة، ہبعش، ب ہمق نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیة ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 املسمونں ےک فاےطس داع ناےنگن اک مکح

     2045    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ،  :  راوی

ا ٣َ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ أَِخبََر٧َا  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ اَت ا٨ََّٟحأشیُّ 

َٟهُ  وا  رٔفُ ِِ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَت

وبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ابداشہ اجنیش یک فافت وہیئگ وت رضحت روسؽ ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، ا

 رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفناای ہک مت ولگ اؿ یک رفغمت ےک ےئل داع ناوگن۔

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 املسمونں ےک فاےطس داع ناےنگن اک مکح

     2046    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طہاب، ابوس٤٠ہ و اب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہابوزاؤز، يٌ٘وب، ػاٟح، اب٩  :  راوی



 

 

ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟشیَّٔب أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  أَبُو َس٤َ٠ََة َواب٩ُِ ا

َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیهٔ أَ٪َّ أَبَا هَُزیَِزَة أَِخبََره٤َُا أَ٪َّ َرُس  َِٟیِو٦ٔ ا َِٟحَبَظةٔ فٔی ا ُه٥ِ ا٨ََّٟحأشیَّ َػاحَٔب ا َٟ ٥َ ٧ََعی  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   و٢َ اہللٔ َػل

وا ْٔلَخٔی٥ُِٜ  رٔفُ ِِ ا٢َ اِسَت َ٘ َٓ 

روسؽ رکمی یلص اہلل اوبداؤد، وقعیب، اصحل، انب اہشب، اوبہملس ف انب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

ہیلع فآہل فملس ےن اشہ اجنیش یک ومت یک االطع اس دؿ دی ہک سج دؿ اس یک فافت وہیئ یھت افر اراشد رفناای ہک مت ولگ اےنپ اھبیئ 

 ےک ےیل رفغمت یک داع رکف۔

 اوبداؤد، وقعیب، اصحل، انب اہشب، اوبہملس ف انب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبقر رپ رچاغ الجےن یک فدیع ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبقر رپ رچاغ الجےن یک فدیع ےس قلعتم

     2047    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٟوارث ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ جحازة، ابوػاٟح، ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٔس ب٩ِٔ ُجَحاَزَة  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  َِٟوارٔٔث ب٩ُِ َس ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩َ أَِخبََر٧َا  ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  اب٩ِٔ 

َّی  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ ٤ََِٟشأجَس َواَّٟسُّ ٠َِیَها ا ًَ دٔٔذی٩َ  ٤ُِٟتَّ بُورٔ َوا ُ٘ ِٟ ٥َ َزائَٔزأت ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

ہبیتق، دبعاولارث نب دیعس، دمحم نب احجدة، اوباصحل، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

رفنایئ وج وبقر یک زایرت رکںی افر اؿ ولوگں رپ تنعل رفنایئ ہک وج ہک وبقر وک دجسم انبںیئ )ینعی  ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وخانیت رپ تنعل

 وبقر رپ دجسہ رکںی( افر فاہں رپ رچاغ رفنش رکںی۔



 

 

 ہبیتق، دبعاولارث نب دیعس، دمحم نب احجدة، اوباصحل، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبقر رپ ےنھٹیب یک ربایئ ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبقر رپ ےنھٹیب یک ربایئ ےس قلعتم

     2048    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، وٛیٍ، سٔیا٪، سہی١، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ ُسَهِی١ٕ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ٤َُِٟباَرٔک  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ هَُزیَِزَة 

٠ًََِیهٔ  َّی اہللُ  ٕ َػل بِر َٗ ًَلَی  َٟهُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َیِح٠َٔص  َٚ ثَٔیابَُه َخيِْر  َّی َتِْحُ ًَلَی َج٤َِزةٕ َحً  ٥ِ ُٛ ٥َ َْلَِ٪ یَِح٠َٔص أََحُس  َوَس٠َّ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ای ارگ اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش آگ ےک ےلعش رپ ھٹیب اجےئ اہیں کت ہک اس ےک ڑپکے لج اجںیئ وت اس ےس فملس ےن اراشد رفنا

 رتہب ےہ ہک فہ وبقر رپ ےھٹیب۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبقر رپ ےنھٹیب یک ربایئ ےس قلعتم



 

 

     2049    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب، ٟیث، خاٟس، اب٩ ابوہَل٢، ابوبَک ب٩ حز٦ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َخا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی هََٔل٢ٕ  ْٟٔس 

 ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ  ٩ًَِ ٠َیٔمِّ  ًَِبسٔ اہللٔ اٟشَّ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ   ٕ ُسوا  بََِکٔ ب٩ِٔ َحز٦ِ ٌُ ِ٘ ََ ا٢َ ََل  َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

بُورٔ  ُ٘ ِٟ  ًَلَی ا

دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، اوبرکب نب زحؾ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 ولگ ربقفں رپ ہن وھٹیب۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مت

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، اوبرکب نب زحؾ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبقر وک دجسم انبےن ےس قلعتم

 قلعتم ااحدثیانجزئ ےک  :   ابب

 وبقر وک دجسم انبےن ےس قلعتم

     2050    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، خاٟسب٩ حارث، طٌبة، ٗتازہ، سٌیس ب٩ ٣شیب، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ا

ُٗبُوَر أ٧ََِِٔیائٔه٥ِٔ ٣ََشأجَس  ِو٣ّا اتََّدُذوا  َٗ ٩َ اہللُ  ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

، اتق

 

ی ة
ع

 

دہ، دیعس نب بیسم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص رمعفنب یلع، اخدلنب احرث، ص



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس وقؾ رپ دخافدن دقفس ےن تنعل رفنایئ ہک سج ےن اےنپ ربمغیپفں یک وبقر وک دجسم انب ایل۔

، اتقدہ، دیعس نب بیسم :  رافی

 

ی ة
ع

 

 ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنعرمعفنب یلع، اخدلنب احرث، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبقر وک دجسم انبےن ےس قلعتم

     2051    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساٟزحی٥ ابویحٌی، ابوس٤٠ة خزاعی، ٟیث ب٩ سٌس، یزیس ب٩ ہاز، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ

ا٢َ َحسَّ  َٗ ُِٟدزَاعٔیُّ  ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َ٘ ٔ ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ أَبُو یَِحٌَی َػاً ُس ب٩ُِ  ٌِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَزٔیَس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ٕس 

 ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   ٔ َِٟهاز ٩َ اہللُ ب٩ِٔ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

ُٗبُوَر أ٧ََِِٔیائٔه٥ِٔ ٣ََشأجَس  َِٟیُهوَز َوا٨ََّٟؼاَری اتََّدُذوا   ا

 زخایع، ثیل نب دعس، سیدی نب اہد، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی  دمحم نب

 

مة
سل
دبعارلمیح اوبییحی، اوب

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دخافدن دقفس ےن وہید افر اصنری رپ تنعل رفنایئ ہک اوہنں ےن 

  دجسم انب ایل۔اےنپ ربمغیپفں یک وبقر وک

 زخایع، ثیل نب دعس، سیدی نب اہد، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

مة
سل
 دمحم نب دبعارلمیح اوبییحی، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نہپ رک اجےن یک رکاتہتبس ےک ےنب وہےئ وجےت ربقاتسؿ 



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 تبس ےک ےنب وہےئ وجےت ربقاتسؿ نہپ رک اجےن یک رکاتہ

     2052    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 خؼاػیہ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، وٛیٍ، اسوزب٩ طیبا٪، خاٟسب٩ س٤ير، َظيرب٩ ٧ہیَ، َظير اب٩  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َطِیَباَ٪ َوکَاَ٪  ٩ًَِ اِْلَِسَوز  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٕ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ُس٤َيِر ّة  َ٘ ٔث

ٍَ َرُس  ِٔی ٣َ ٨ُِت أ٣َِ ُٛ ا٢َ  َٗ َِٟدَؼأػَیةٔ  ََٔظيَر اب٩َِ ا َٕ أَ٪َّ  ٔ ب٩ِٔ ٧َهٔی ُٗبُورٔ ََٔظير ًَلَی  ٤َزَّ  َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ٔ اہللٔ َػل

 َٙ ِس َسَب َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ُٗبُورٔ ا ًَلَی  َٔيّرا ث٥َُّ ٣َزَّ  َٛ ا  َٙ َهُؤََلٔئ رَشا ِس َسَب َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ََٓحا٧َِت  ا َٔيّرا  َٛ َهُؤََلٔئ َخيِّرا 

اَتْة ََفَ  َٔ ٔ ِٟت ِٟ٘ٔه٤َٔا٨ِ٣ُٔه ا َ ِِتٔیََّتئِن أ ا٢َ یَا َػاحَٔب اٟشِّ َ٘ َٓ ٠َِیهٔ  ٌِ بُورٔ فٔی َن ُ٘ ِٟ ی بَيَِن ا ِٔ  أَی َرُجَّل ی٤َِ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، اوسدنب ابیشؿ، اخدلنب ریمس، ریشبنب کیہن، ریشب انب اصخہیص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت 

 اجراہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس املسمونں یک ربق ےک اپس ےس سگرے وت رفناای ہی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت

ولگ ڑبی ربایئ افر رش ےس وفحمظ وہےئگ افر آےگ ےلچ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشمنیک یک ربقفں ےک اپس ےس سگرے 

 ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی ہک اکی آدیم وت اراشد رفناای ہک ہی ولگ ڑبی الھبیئ ےس رحمفؾ رےہ افر آےگ ےلچ

ی وجےت فاےل اؿ وک اکنؽ ڈاؽ۔

 

سی ی

ی وجےت نہپ رک ربقفں ےک درایمؿ لچ راہ ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اے 

 

سی ی

 

 ریشب انب اصخہیص دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، اوسدنب ابیشؿ، اخدلنب ریمس، ریشبنب کیہن، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی ےک العفہ دفرسی مسق ےک وجوتں یک ااجزت

 

 سی ی

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

ی ےک العفہ دفرسی مسق ےک وجوتں یک ااجزت

 

 سی ی



 

 

     2053    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ابوًِیساہلل وراٚ، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َتازَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٚ ا َِٟورَّ َّی اہللُ َة أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ أَبٔی ًَُِِیٔس اہللٔ ا ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ٔ ََ ن ٍُ رَقِ َیِش٤َ َٟ َّهُ  ٨ِهُ أَِػَحابُهُ إ٧ٔ ًَ َّی  ٔ َوَتَول بِرٔه َٗ ٍَ فٔی  ِبَس إَٔذا ُؤؿ ٌَ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ أٟه٥ِٔ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ٌَ 

 ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ادمحنب اوبدیبع اہلل فراؼ، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

فملس ےن اراشد رفناای سج فتق دنبہ اینپ ربق ںیم دنف ایک اجات ےہ افر اس ےک اسیھت فاسپ آےت ںیہ وت فہ اؿ ےک وجےت یک آفاز اتنس 

 ےہ۔

 ادمحنب اوبدیبعاہلل فراؼ، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

ی ےک العفہ دفرسی مسق ےک وجوتں یک ااجزت

 

 سی ی

     2054    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ يٌ٘وب ب٩ اسحٙ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، طیبا٪، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک و ابزاہی٥  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

ث٨ََا یُو اََل َحسَّ َٗ  َٙ وَب ب٩ِٔ إِٔسَح ُ٘ ٌِ ٤َُِٟباَرٔک َوإٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ َي ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ٕس  ٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

َتاَزَة  َٗ ٔ ٍَ ف ِبَس إَٔذا ُؤؿ ٌَ ِٟ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ َّهُ أ٧ََِبأ٧ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َاٟ ٨ِهُ أَِػَحابُهُ إ٧ٔ ًَ َّی  بِرٔهٔ َوَتَول َٗ ی 

وََل  ُ٘ َی َٓ ٌَٔسا٧ٔهٔ  ِ٘ یُ َٓ َیأِتٔیهٔ ٠َ٣َکَأ٪  َٓ ا٢َ  َٗ أٟه٥ِٔ  ٌَ ٔ ََ ن ٍُ رَقِ َیِش٤َ و٢ُ َٟ ُ٘ َی َٓ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  ا ا أ٣ََّ َٓ و٢ُ فٔی َهَذا اٟزَُّج١ٔ  ُ٘ ََ ٨َِت  ُٛ َٟهُ ٣َا   ٪ٔ

ََ اہللُ بٔهٔ  َٟ ِس أَبَِس َٗ سَٔک ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ِ٘ ٔلَی ٣َ َُٟه ا٧ُِوزِ إ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ِبُس اہللٔ َوَرُسوُُٟه  ًَ َُّه  َّیأَِطَهُس أ٧َ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟح٨َّٔة  ّسا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ ٣َ  



 

 

ا ٌّ يََراه٤َُا َج٤ٔی َٓ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ف اربامیہ نب وقعیب نب ااحسؼ ، ویسن نب دمحم، ابیشؿ، اتقدہ، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ایک اجات ےہ افر اس ےک اسیھت فاسپ  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق دنبہ اینپ ربق ںیم دنف

آےت ںیہ وت فہ اؿ ےک وجےت یک آفاز اتنس ےہ۔ رھپ دف رفط ے )رکنم ریکن( اس صخش ےک زندکی آےت ںیہ اس وک الھٹبےت ںیہ افر اس 

 ںیم اس ابت یک ےس وساؽ رکےت ںیہ ہک وت اس صخش )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےک ابرے ںیم ایک اہک رکات اھت؟ وت فہ ومنم اتہک ےہ ہک

اہشدت داتی وہں ہک فہ دخا ےک دنبے افر اس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ رھپ اےس اہک اجات ےہ ہک دوھکی مت اانپ اکھٹہن دفزخ ںیم دوھکی۔ رھپ 

دخافدن دقفس ےن اس ےک وعض تنج ںیم ھجت وک اکھٹہن دای ےہ۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رھپ فہ ومنم 

 ں اکھٹےن داتھکی ےہ۔دفون

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ف اربامیہ نب وقعیب نب اقحس، ویسن نب دمحم، ابیشؿ، اتقدہ، اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکرف ےس ربق ںیم وساؽ فوجاب

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اکرف ےس ربق ںیم وساؽ فوجاب

     2055    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤سب٩ ابوًِیساہلل، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َِیهٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ أَبٔی ًَُِِیٔس اہللٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس  ٍٕ یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ

أٟه٥ِٔ  ٌَ ٔ ََ ن ٍُ رَقِ َیِش٤َ َٟ َُّه  ٨ًَُِه أَِػَحابُُه إ٧ٔ َّی  ٔ َوَتَول بِرٔه َٗ ٍَ فٔی  ِبَس إَٔذا ُؤؿ ٌَ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٌَٔس  َوَس٠َّ ِ٘ ُی َٓ َٟهُ أََتاُه ٠َ٣َکَأ٪  وََلٔ٪  ُ٘ َی َٓ ا٧ٔهٔ 

 َ و٢ُ أَِطَهُس أ ُ٘ َی َٓ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  ا ا أ٣ََّ َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕس َػل و٢ُ فٔی َهَذا اٟزَُّج١ٔ ٣َُح٤َّ ُ٘ ََ ٨َِت  ُٛ َٟهُ ٣َا  ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ِبُس اہللٔ َوَرُسوُُٟه  ًَ َّهُ  ٧

ََ اہللُ َٟ ِس أَبَِس َٗ ٔسَک ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ِ٘ ٔلَی ٣َ ا ا٧ُِوزِ إ ٌّ يَرَاه٤َُا َج٤ٔی َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ّسا َخيِّرا ٨ِ٣ُٔه  ٌَ ِ٘  بٔهٔ ٣َ



 

 

 ُٗ ٨ُِت أَ ُٛ و٢ُ ََل أَِزرٔی  ُ٘ َی َٓ و٢ُ فٔی هََذا اٟزَُّج١ٔ  ُ٘ ََ ٨َِت  ُٛ َُٟه ٣َا  ا٢ُ  َ٘ َٓیُ  ُٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ِٟکَأَفُ أَِو ا ا ا و٢ُ َوأ٣ََّ ُ٘ ٤َا َي َٛ َٟهُ و٢ُ  ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ا٨َّٟاُض 

 ََّ َها ٩ِ٣َ َی٠ٔیهٔ َُيِرُ اٟ ٌُ َیٔؼیُح َػِیَحّة َيِش٤َ َٓ بَّة بَيَِن أُذ٧َُِیهٔ  ُب ََرِ ٠َئِن ََل َزَریَِت َوََل َت٠َِیَت ث٥َُّ ُيرِضَ َ٘ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادمحنب اوبدیبع اہلل، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص

اراشد رفناای ہک سج فتق دنبہ اینپ ربق ںیم دنف ایک اجات ےہ افر اس ےک اسیھت )اس وک دنف رک ےک( فاسپ آےت ںیہ وت فہ اؿ ےک 

وجےت یک آفاز اتنس ےہ۔ رھپ اس ےک اپس دف رفط ے آےت ںیہ افر اس ےس درایتف رکےت ںیہ ہک وت اؿ اصبح )یلص اہلل ہیلع فآہل 

( ےک ابرے ںیم ایک اتہک اھت؟ وت وج ومنم آدیم وہات ےہ وت فہ اتہک ےہ ہک ںیم اس ابت یک اہشدت داتی وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس

فآہل فملس دخافدن دقفس ےک دنبے افر اس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ اس ےس ہی اہک اجات ےہ ہک دوھکی مت اینپ ہگج دفزخ ںیم۔ دخافدن 

ض فہ اکھٹہن اطع رفناای ہک وج ہک اس ےس رتہب ےہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد دقفس ےن مت وک اس ےک وع

رفناای رھپ فہ اےنپ دفونں اکھٹےن داتھکی ےہ۔ نکیل اکرف افر انمقف صخش وج وہات ےہ بج اس ےس اہک اجات ےہ ہک مت اس صخش ےک ابرے 

 ںیہن اسیج ہک ولگ ےتہک ےھت ںیم یھب اہک رکات اھت وت اس ےس اہک اجات ےہ ہک وت ےن اینپ ھجمس ںیم ایک ےتہک ےھت وت فہ اتہک ےہ ہک ںیم فافق

وبھج ےس ولعمؾ رک ایل ہن رقآؿ رکمی یک التفت یک رھپ اس رپ اکی نار اگلیئ اجیت ےہ۔ اس ےک دعب دفونں اکؿ ےک درایمؿ ںیم افر فہ 

 ےتنس ںیہ العفہ ااسنؿ افر نج ےک۔ صخش اکی زربدتس خیچ نارات ےہ سج وک رقبی فاےل ولگ

 ادمحنب اوبدیبعاہلل، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش ٹیپ یک فیلکت ںیم وفت وہاجےئ؟

 ااحدثیانجزئ ےک قلعتم  :   ابب

 وج صخش ٹیپ یک فیلکت ںیم وفت وہاجےئ؟

     2056    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَلًلی، خاٟس، طٌبہ، جا٣ٍ ب٩ طساز، ًبساہلل ب٩ يشار رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ ُس ب٩ُِ  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ از ٍُ ب٩ُِ َطسَّ ا٢َ أَِخبََرنٔی َجا٣ٔ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َخأْٟس 

َِّی ٣َاَت بٔبَ  وا أَ٪َّ َرُجَّل تُُوف ََٓذََکُ َُٓلَة  ٕ وَخأُٟس ب٩ُِ ُْعِ ز ُ٪ ب٩ُِ رُصَ ٨ُِت َجأّٟشا َوُس٠َامِیَ ُٛ ا٢َ  َٗ إَٔذا ه٤َُا َيِظَتهَٔیا٪ٔ َيَشإر  َٓ  ِل٨ٔهٔ 

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ١ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٥َِٟ َي ا٢َ أََحُسه٤َُا ِْٟٔلََخٔ أَ َ٘ َٓ ٩ِ٠َ أَِ٪ یَُٜو٧َا ُطَهَساَئ َج٨َاَزتٔهٔ  َٓ ُت٠ِهُ بَِل٨ُهُ  ِ٘ ٥َ ٩ِ٣َ َي

ا٢َ اِْلََخُ بَلَی َ٘ َٓ  ٔ بِرٔه َٗ َب فٔی  ذَّ ٌَ  ُي

اہلل نب اسیر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ امیلسؿ رصد افر اخدلنب دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اجعم نب دشاد، دبع

یک فیلکت ںیم وفت وہایگ ےہ اؿ دفونں احصہب ےن اس ابت یک انمت یک ہک  رعہطف ےھٹیب وہےئ ےھت ولوگں ےن اہک ہک الفں آدیم ٹیپ

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکش اس صخش ےک انجزہ ںیم مہ ولگ رشتک رکےت۔ رھپ اکی دفرسے ےن اہک ہک ایک

 ےن ہی اراشد ںیہن رفناای ہک سج یسک وک اس اک ٹیپ )فیلکت ےس( الہک رکدے وت اس وک ذعاب ربق ہن وہاگ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اجعم نب دشاد، دبعاہلل نب اسیر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیہش ےک قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیہش ےک قلعتم

     2057    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 رضی اہلل ٨ًہابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، ٟیث ب٩ سٌس، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًزو، راطسب٩ سٌس  :  راوی

اؤیََة ب٩ِٔ َػأٟٕح أَ٪َّ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٕس  ٌِ َِٟیٔث ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا إٔبَِزاهٔی٥ُ ب٩ُِ ا ثَُه  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ َواَ٪ ب٩َِ  ِٔ َػ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٕس  ٌِ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َرأطسٔ ب٩ِٔ َس ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا بَا٢ُ ا َٗ هٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُجَّل 

ًَلَی َرأِٔسهٔ ٓٔت٨َِّة   ٖٔ ُیو ةٔ اٟشُّ َٗ فَی بَٔبارٔ َٛ ا٢َ  َٗ هٔیَس  ُٗبُورٔه٥ِٔ إَٔلَّ اٟظَّ ت٨َُوَ٪ فٔی  ِٔ  ُي



 

 

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اربامیہ نب نسح، اجحج، ثیل نب دعس، اعمفہی نب اصحل، وفصاؿ نب رمعف، رادشنب دعس

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی احصیب ےس انس ہک اس صخش ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک 

 بلطم ےہ فہ رفناؿ ہی ےہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایک احتل ےہ )ینعی رفناؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک

ہک( امتؾ املسمونں یک ربق ںیم آزناشئ یک اجیت ےہ ینعی اؿ وک ذعاب وہات ےہ نکیل دیہش یک آزناشئ ںیہن وہیت۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن ہی نس رک اراشد رفناای ہک اؿ ےک رسفں رپ ولتار یک کم یک آزناشئ اکیف ےہ۔

 اجحج، ثیل نب دعس، اعمفہی نب اصحل، وفصاؿ نب رمعف، رادشنب دعس ریض اہلل ہنعاربامیہ نب نسح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیہش ےک قلعتم

     2058    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، اٟتییم، ابو٤ًَا٪، ًا٣ز ب٩ ٠٠٣َ، ػٔوا٪ ب٩ ا٣یہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ٣َ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٤َاَ٪  َِ ٩ًَِ أَبٔی ًُ َِّییٔمِّ  ٩ًَِ اٟت ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َواَ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ِٔ ٩ًَِ َػ  َٕ ٔ ا٢َ اٟ َٗ َة  أ٣َُیَّ

ُه ٣َزَّ  ٌَ َٓ ٤َاَ٪ ٣َٔزاّرا َوَر َِ ث٨ََا أَبُو ًُ ا٢َ َوَحسَّ َٗ َشاُئ َطَهاَزْة  َٔ ُٙ َوا٨ُّٟ زٔی َِ ِٟ ٤َِِٟبُلوُ٪ َوا اًُوُ٪ َوا ٠ًََِیهٔ اٟلَّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ّة إ

 ٥َ  َوَس٠َّ

ؿ نب اہیم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمض اطوعؿ )فاب( افر ٹیپ دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ا،یمیت، اوبامثعؿ، اعرم نب مللک، وفصا

ےک رمض ںیم رم اجان افر اپین ںیم رغؼ وہ رک رمان افر یسک اخوتؿ اک ہچب یک فالدت یک فیلکت ںیم وفت وہان اس اک دیہش وہان ےہ۔ رضحت 

 دحثی رضحت اوبامثعؿ ےن یئک رمہبت لقن یک یمیت وج ہک اس دحثی رشفی ےک رفاتی رکےن فاےل ںیہ اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس ہی

 افر اکی رمہبت اس وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد لقن ایک۔



 

 

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، ا،یمیت، اوبامثعؿ، اعرم نب مللک، وفصاؿ نب اہیم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق ےک تیم وک دابےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق ےک تیم وک دابےن ےس قلعتم

     2059    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥، ٤ًزوب٩ ٣ح٤س٨ً٘زی، اب٩ ازریص ، ًِیساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہاسحٙ ب٩  :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ا٢َ َحسَّ َٗ زٔیُّ  َ٘ ٨ِ ٌَ ِٟ ٕس ا ٤ِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًَُِِیسٔ اہللٔ   

َٟهُ أَ  اب٩ِٔ  ُٓتَٔحِت  زُِغ َو ٌَ ِٟ َٟهُ ا َک  َّٟٔذی َتَْحَّ ا٢َ هََذا ا َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َأئ َوَطهَٔسُه ٤ًََُز  بَِواُب اٟشَّ

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذاُب ا ٨ُِه  ًَ َد  ّة ث٥َُّ َُفِّ ِس ُؿ٥َّ َؿ٤َّ َ٘ َٟ َٜٔة  ٔ ٤َََِٟلئ ا ٩ِ٣ٔ ا ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ  َسِب

ری، انب ادرسی ، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ ااحس

 

ر
ق

 

عن
ؼ نب اربامیہ، رمعفنب دمحم

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک )رضحت دعس نب اعمذ ااصنری ریض اہلل ہنع( ےک قح ںیم ہی فہ صخش ےہ ہک سج 

ایگ افر آامسؿ ےک درفازے لھک ےئگ افر اس ےک انجزہ ںیم رتس زہار رفط ے احرض وہےئ نکیل اس یک ربق ےک رمےن ےس رعش ایہل لہ 

 ےن اکی رمہبت اس وک دابای اس ےک دعب رھپ فہ ذعاب متخ وہایگ۔

ری، انب ادرسی ، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ر
ق

 

عن
 اقحس نب اربامیہ، رمعفنب دمحم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ربق ےک تیم وک دابےن ےس قلعتم

     2060    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل ٨ًہاسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، خی٤َة،  :  راوی

 َ ِٟب ٩ًَِ ا ٤ََة  ََ ٩ًَِ َخِی ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّٟٔذی٩َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ُت اہللُ ا بِّ ََ ا٢َ یُ َٗ َرأئ 

٧َِیا َوفٔی ا َِٟحَیاةٔ اٟسُّ ابٔٔت فٔی ا ََّ ِو٢ٔ اٟ َ٘ ِٟ ٔ آ٨٣َُوا بٔا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا َِٟت فٔی  ا٢َ ٧َزَ َٗ ةٔ   ِْلَٔخَ

، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی رکہمی آرخ کت۔ ینعی دخافدن 

 

مة

 

ی ی

 

ح
ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، 

 ےس قلعتم انزؽ وہیئ ےہ۔دقفس ومنینم وک داین افر آرخت ںیم کیھٹ ابت رپ اقمئ رےھک اگ رفناای ایگ ےہ ہی آتی رکہمی ذعاب ربق 

، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

 

مة

 

ی ی

 

ح
 اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق ےک تیم وک دابےن ےس قلعتم

     2061    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ َظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، سٌس ب٩ ًِیسة، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِث َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ََظَّ ُس ب٩ُِ  ِٟبََرأئ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا ٔس ب٩ِٔ ًَُِِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٕس 

 ٔ اب ََّ ِو٢ٔ اٟ َ٘ ِٟ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا بٔا ُت اہللُ ا بِّ ََ ا٢َ یُ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَازٕٔب  ٔ ب٩ِٔ  ة ٧َِیا َوفٔی اِْلَٔخَ ٔ اٟسُّ َِٟحَیاة ٔت فٔی ا

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا َِٟت فٔی  ا٢َ ٧َزَ ِوُٟ َٗ َٗ  ََ ٔ َذٟ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل َِّی اہللُ َوزٔیىٔی زٔی٩ُ ٣َُح٤َّ و٢ُ َرب ُ٘ َی َٓ  ََ َٟهُ ٩ِ٣َ َربُّ ا٢ُ  َ٘ هُ ُي

 ٔ ة ٧َِیا َوفٔی اِْلَٔخَ َِٟحَیاةٔ اٟسُّ ابٔٔت فٔی ا ََّ ِو٢ٔ اٟ َ٘ ِٟ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا بٔا ُت اہللُ ا بِّ ََ  یُ



 

 

ب ہمق نب رمدث، دعس نب دیبعة، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش،

فملس ےن اراشد رفناای آرخکت۔ ذعاب ربق ےس قلعتم انزؽ وہیئ رمےن فاےل ےس وساؽ وہاگ ہک ریتا رپفرداگر وکؿ ےہ افر وکؿ ریتا 

دقفس ےہ افر رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ربمغیپ ےس یہ رماد ےہ۔ اس  ربمغیپ ےہ فہ ےہک اگ ہک ریما رپفرداگر دخافدن

آتی رکہمی ےس دخافدن دقفس ومنینم وک کیھٹ ابت رپ داین افر آرخت ںیم باتب رےھک اگ دخافدن دقفس اس ےک ولقب وک وبضمط 

 (رکدے اگ )افر افکر ربھگا اجںیئ ےگ

 ب ہمق نب رمدث، دعس نب دیبعة، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق ےک تیم وک دابےن ےس قلعتم

     2062    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نَر، ًبساہلل، ح٤یس، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  بِر َٗ ٍَ َػِوّتا ٩ِ٣ٔ  ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َس٤ٔ

ا٢َ ٣ًََی ٣َاَت َهَذ  َ٘ َٓ ٥ُِٜ ٌَ ًَِوُت اہلَل أَِ٪ ُيِش٤ٔ ََٟس ٨ُوا  َٓ َِٟوََل أَِ٪ ََل َتَسا ا٢َ  َٗ ََ َو ٔ ََُّٓسَّ بَٔذٟ ٔة  َِٟحاه٠ٔٔیَّ اُٟوا ٣َاَت فٔی ا َٗ ًََذاَب ا   

 ٔ بِر َ٘ ِٟ  ا

از ینس وت وسدی نب رصن، دبع اہلل، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربق ےس اکی آف

وپاھچ اس صخش اک بک ااقتنؽ وہا ےہ؟ ولوگں ےن اہک دفر اجتیلہ ںیم اس صخش اک ااقتنؽ وہا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخش 

وہےئ ہی ابت نس رک )رمےن فاال املسمؿ ںیہن ےہ( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ارگ مت ہن ربھگاےت وت ںیم دخافدن اعتیل 

  نااتگن وہں ہک مت وک ذعاب ربق انس دے۔ےس داع



 

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق ےک تیم وک دابےن ےس قلعتم

     2063    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًِیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، طٌبہ، ًو٪ ب٩ ابوجحیٔة، بزاء ب٩ ًازب، ابوایوب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِوُ٪ ب٩ُِ أَبٔی جُ  ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ًَُِِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َة  َٔ َحِی

َش  َٓ ٤ُِص  بَِت اٟظَّ َس ٣َا ََغَ ٌِ ََ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب  ا٢َ یَُهوزُ ًَازٔٔب  َ٘ َٓ ٍَ َػِوّتا  ٔ٤

ُٗبُورٔهَا ُب فٔی  ذَّ ٌَ َُ 

، رباء نب اعزب، اوباویب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ہبعش، وع

 

ن فة
ح
ھ 
ؿ نب اوب

اکی آفاز ینس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وہید وک ذعاب وہات ےہ  اہلل ہیلع فآہل فملس وسرج رغفب وہےن ےک دعب ےلکن ہک

 ہللِ 
ِ
ُو ُذ ئ 
َع

 

ت
 (اؿ یک ربقفں ںیم۔ )

، رباء نب اعزب، اوباویب ریض اہلل ہنع دیبعاہلل :  رافی

 

ن فة
ح
ھ 
 نب دیعس، ییحی، ہبعش، وعؿ نب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذعاب ربق ےس انپہ ےک قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذعاب ربق ےس انپہ ےک قلعتم



 

 

     2064    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ زرست، ابواس٤اًی١، یحٌی ب٩ ابوَٛير، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ  َٔير َٛ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا أَبُو إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ زُُرِسَت  ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ثَهُ  أَبَا َس٤َ٠ََة َحسَّ

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  ٩ِ٣ٔ ََ ٔ ِّی أًَُوذُ ب ٔن ُه٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ َُّه کَاَ٪ َي ٥َ أ٧َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًََذأب ا٨َّٟارٔ َوأًَُوذُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٩ِ٣ٔ ََ ٔ َوأًَُوذُ ب

٤َِِٟحَیا َو  ََ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا ٔ ا٢ٔ ب جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ََ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا ٔ ٤َ٤َِٟأت َوأًَُوذُ ب  ا

ییحی نب درتس، اوباامسلیع، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

اب ربق ےس افر ریتی انپہ نااتگن وہں ذعاب دفزخ ےس افر فملس اراشد رفناےت ےھت آرخ کت۔ ینعی اے دخا ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی ذع

 انپہ نااتگن وہں ریتی حیسم داجؽ ےک ہنتف ےس۔

 ییحی نب درتس، اوباامسلیع، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذعاب ربق ےس انپہ ےک قلعتم

     2065    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ سوازب٩ اسوزب٩ ٤ًزو، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ِزُو ًَ ٩ًَِ حُ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ٤ًَِزٕو  ٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز از ٤َِیٔس ب٩ِٔ ب٩ُِ َسوَّ

 ٔ َس ذَٟ ٌِ ََ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٌٔیُذ ٩ِ٣ٔ   ََ َيِشَت

رمعفنب وسادنب اوسدنب رمعف، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، دیمحنب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 



 

 

 ۔ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذعاب ربق ےس انپہ نااگن رکےت ےھت

 رمعفنب وسادنب اوسدنب رمعف، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، دیمحنب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذعاب ربق ےس انپہ ےک قلعتم

     2066    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ْعوہ ب٩ زبير، اس٤اء ب٨ت ابی بَک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  ٍَ أَِس٤َاَئ ب٨َِٔت  أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ َّهُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر أَِخبََرنٔی ُْعِ

 َ٤ِٟ تَُن بَٔها ا ِٔ ًَّٟٔی ُي ٔٔت٨ََِة ا ِٟ ََٓذََکَ ا  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ََ ََ َؿخَّ أَبٔی بََِکٕ  ٔ ا َذََکَ َذٟ َّ٤٠َ َٓ  ٔ بِرٔه َٗ زُِئ فٔی 

٤ُِِٟش٤ُٔ٠و ٨ََِٜت ا ا َس َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َه٥َ لََکَ ِٓ َِٟت بَِیىٔی َوبَيَِن أَِ٪ أَ ّة َحا ٠ُُِٗت َٟٔزُج١ٕ  َ٪ َؿحَّ ُتُه٥ِ  َؿحَّ

٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََ ٣َاَذا  َٟ یٕب ٣ٔىِّی أَِی بَاَرَک اہللُ  ت٨َُوَ٪ فٔی  رَقٔ ِٔ َُ  ٥ُِ َّٜ ٔلَیَّ أ٧َ ِس أُوؤَی إ َٗ ا٢َ  َٗ ِؤٟهٔ  َٗ فٔی آَٔخٔ 

ا٢ٔ  جَّ یّبا ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ اٟسَّ بُورٔ رَقٔ ُ٘ ِٟ  ا

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

فملس ڑھکے وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہنتف ےک ابرے ںیم ایبؿ رفناای وج ہک ااسنؿ وک ربق رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیم وہات ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک قلعتم اراشد رفناای وت الہ االسؾ ےن ذعاب ربق ےک ابرے ںیم نس رک اکی خیچ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اراشد اک وہفمؾ ہن ھجمس یکس سج فتق اؿ یک خیچ ںیم ااف ہ وہا ناری سج یک فہج ےس ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص

وت ںیم ےن اکی اصبح ےس رعض ایک وج ہک ریمے اپس یہ وموجد اھت ہک دخافدندقفس مت وک ربتک اطع رفناےئ رضحت روسؽ رکمی 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ریمے افرپ فیح یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آرخ ںیم ایک اراشد رفناای اس ےن اہک ہک

 انزؽ وہیئ ےہ ہک مت ولگ ربق ںیم آزناشئ ےیک اجؤ ےگ رقبی رقبی اس آزناشئ ےک وج ہک داجؽ ےک اسےنم وہیگ۔



 

 

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذعاب ربق ےس انپہ ےک قلعتم

     2067    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ، ٣اَٟ، ابوزبير، كاؤض، ًبساہلل ب٩  :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ كَاُوٕض   ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٥َ کَاَ٪ أَِخبََر٧َا  ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ِٟ وَرَة ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِّ٠ُه٥ِ اٟشُّ ٌَ ٤َا ُي َٛ ًَاَئ  ٤ُِّ٠ُه٥ِ َهَذا اٟسُّ ٌَ ََ ٩ِ٣ٔ ُي ٔ ًََذأب َجَه٥ََّ٨ َوأًَُوذُ ب  ٩ِ٣ٔ ََ ٔ وذُ ب ٌُ َّا َن ُٗوُٟوا ا٠َُّٟه٥َّ إ٧ٔ آٔ٪  ُِقِ

٤َ٤َِٟأت  ٤َِِٟحَیا َوا ََ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ ا ٔ ا٢ٔ َوأًَُوذُ ب جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ََ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا ٔ ٔ َوأًَُوذُ ب بِر َ٘ ِٟ  ًََذأب ا

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احصہب  ہبیتق، ناکل، اوبزریب، اطؤس، دبعاہلل نب ابعس

رکاؾ وک ہی داع اس رطہقی ےس الھکسای رکےت ےھت ہک سج رطہقی ےس رقآؿ رکمی یک وکیئ وسرت الھکسےت ںیہ۔ سج اک بلطم ف 

 افر ذعاب ربق ےس افر حیسم داجؽ ےک ہنتف رتہمج اس رطح ےس ےہ ہک اے دخافدن دقفس مہ ھجت ےس انپہ ناےتگن ںیہ ذعاب دفزخ ےس

 ےس افر مہ انپہ ناےتگن ںیہ زدنیگ افر ومت ےک ہنتف ےس۔

 ہبیتق، ناکل، اوبزریب، اطؤس، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذعاب ربق ےس انپہ ےک قلعتم



 

 

     2068    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أَخِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوهِٕب  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  َِٟت َزَخ١َ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ا َٗ ًَائَٔظَة  َوةُ أَ٪َّ  ثَىٔی ُْعِ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب  بََرنٔی یُو٧ُُص 

 َ ت ِٔ َُ  ٥ُِ َّٜ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ََ َِٟیُهوزٔ َوهَٔی  ٥َ َو٨ًِٔٔسی ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓاِرَتا بُورٔ  ُ٘ ِٟ اہللٔ  ٨ُوَ٪ فٔی ا

ا٢َ َرُس  َٗ ََٟیالَٔی ث٥َُّ  ٨َا  َِ ٔ ٠َب َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ تَُن یَُهوزُ َو ِٔ َُ ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّهُ َػل ٥َ إ٧ٔ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

ًَائَٔظ  َِٟت  ا َٗ بُورٔ  ُ٘ ِٟ ت٨َُوَ٪ فٔی ا ِٔ َُ  ٥ُِ َّٜ ٔلَیَّ أ٧َ ًََذأب أُوؤَی إ ٌٔیُذ ٩ِ٣ٔ  ُس َيِشَت ٌِ ََ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َش٤ٔ َٓ ُة 

 ٔ بِر َ٘ ِٟ  ا

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

فتق اکی وہیدی وعرت ریمے اپس یھت فہ وعرت ےنہک یگل ہک ربق ںیم اہمترا ااحتمؿ ایل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی الےئ اس 

اجےئ اگ ینعی مت ولگ ربق ںیم آزناےئ اجؤ ےگ ہی ابت نس رک آپ ربھگا ےئگ افر اراشد رفناای ہک وہیدی یک آزناشئ وہیگ۔ رضحت اعہشئ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رھپ مہ یئک رات کت ڑھکے

 

عی

رےہ اس ےک دعب رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دصہقی ریض اہلل 

 ےن اراشد رفناای ھجم رپ فیح انزؽ وہیت ےہ ہک مت ولوگں یک ربق ںیم آزناشئ یک اجےئ یگ رھپ ںیم ےن انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 انپہ نااگن رکےت ےھت ذعاب ربق ےس۔

 اہشب، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنعامیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذعاب ربق ےس انپہ ےک قلعتم

     2069    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، سٔیا٪، یحٌی، ٤ًزة، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ یَِحٌَی  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٌٔیُذ ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا  ٥َ کَاَ٪ َيِشَت ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

ٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة اٟسَّ  بِر َ٘ ِٟ ٥ِ ًََذأب ا ُٛ ُٗبُورٔ ت٨َُوَ٪ فٔی  ِٔ َُ  ٥ُِ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا٢ٔ َو  جَّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذعاب ربق ےس 

 

عی

ہبیتق، ایفسؿ، ییحی، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ربق  انپہ نااگن رکےت ےھت )ذعاب ربق ےک اسھت اسھت( حیسم داجؽ ےک ہنتف ےس انپہ ناےتگن ےھت افر

 ںیم اہمتری آزناشئ وہیگ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق، ایفسؿ، ییحی، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 انپہ ےک قلعتم ذعاب ربق ےس

     2070    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَائَٔظَة َزَخ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ اِسَتِوَهَِِتَها َطِیّئا أَِخبََر٧َا َه٨َّاْز  َٓ ٠َِیَها  ًَ ٠َِت یَُهوزٔیَّْة 

 ٔ ٔسی ٩ِ٣ٔ َذٟ ِٔ ٍَ فٔی َن َٗ َو َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا َِٟت أََجاَرٔک اہللُ ٩ِ٣ٔ  ا َ٘ َٓ ًَائَٔظُة  ََٟها  َوَهَبِت  َّی َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ ََ َحً

ُت  ََٓذََکِ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟبَهائ٥ُٔ  َػل هُ ا ٌُ ِش٤َ ََ ًََذابّا  ُٗبُورٔه٥ِٔ  بُوَ٪ فٔی  ذَّ ٌَ ُی َٟ َُّه٥ِ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٟهُ   ََ ٔ  َذٟ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز اکی وہیدی وعرت اؿ ےک اپس 

 

عی

انہد، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےن اس وہیدی وعرت وک ھچک دے دای۔ اس رپ اس وہیدی وعرت ےن اہک ہک دخا اعتیل مت  احرض وہیئ افر اؿ ےس ھچک وساؽ ایک۔ اوہنں

ھا  ےن وجاب دای ہک ہی ابت نس رک ریمے داؽ ںیم اکی ایخؽ دیپا 

 

عی

وک ذعاب ربق ےس وفحمظ رےھک۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک۔ آپ یلص اہلل وہا اہیں کت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ ںیم ےن 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اؿ ولوگں وک ربق ںیم ذعاب وہات ےہ ہک سج وک اجونر ےتنس ںیہ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 انہد، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذعاب ربق ےس انپہ ےک قلعتم

     2071    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ٣َّسوٚ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

َِٟت َزَخ أَِخبََر٧َا  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ًَلَیَّ ٣َُح٤َّ ٠َِت 

َٜذَّ  َٓ ُٗبُورٔه٥ِٔ  بُوَ٪ فٔی  ذَّ ٌَ بُورٔ ُي ُ٘ ِٟ ََٟتا إٔ٪َّ أَه١َِ ا ا َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔ ا ٔ یَُهوز ُه٤َا ًَُحوَزَتأ٪ ٩ِ٣ٔ ًُُحز َٗ ٥ِ أَِ٪ أَُػسِّ ٌَ ٥ِ أَِن َٟ بُِتُه٤َا َو

 ِ ًَُحوَزَتي ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َجَتا َوَزَخ١َ  َِخَ ََٟتا َٓ ا َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔ یَُهوزٔ ا ٔن ٩ِ٣ٔ ًُُحز

بُوَ٪ فٔی ذَّ ٌَ بُورٔ يُ ُ٘ ِٟ َّی َػََلّة  إٔ٪َّ أَه١َِ ا ٤َا َرأَیُِتهُ َػل َٓ َها  َِٟبَهائ٥ُٔ ک٠ُُّ هُ ا ٌُ ِش٤َ ََ ًََذابّا  بُوَ٪  ذَّ ٌَ َُّه٥ِ ُي َتا إ٧ٔ َٗ ا٢َ َػَس َٗ إَٔلَّ ُٗبُورٔه٥ِٔ 

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا َذ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ََ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ریمے 

 

عی

، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

اپس دمہنی ونمرہ یک دف وبڑیھ دمحم نب دقامة

اچس  وخانیت آںیئ افر اوہنں ےن اہک ہک الہ وبقر ذعاب ںیم التبم وہےت ںیہ وت ںیم ےن اؿ وک الٹھجای افر ھجم وک ااھچ ںیہن ولعمؾ وہا اؿ وک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  رکان رھپ فہ دفونں  یل ںیئگ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ ںیم ےن رعض ایک ای

فآہل فملس دف وبڑیھ وخانیت آںیئ ںیھت فہ یتہک ںیھت ہک ربق فاولں وک ربق ںیم ذعاب وہات ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای 

اہلل ہیلع فآہل اوہنں ےن چس اہک ےب کش اؿ وک ذعاب وہات ےہ اس رطح اک ہک امتؾ اجونر اس وک ےتنس ںیہ رھپ ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص 

 فملس رہ اکی امنز ےک دعب ذعاب ربق ےس انپہ نااگن رکےت ےھت۔



 

 

ھا  :  رافی

 

عی

، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اشخ اگلےن ےس قلعتم ااحدثیربق رپ درتخ یک 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق رپ درتخ یک اشخ اگلےن ےس قلعتم ااحدثی

     2072    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حاہس، ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُس  َّی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٣َزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ٠ًََِیهٔ ب٩ُِ  اہللُ 

 ٔ ُٗبُورٔه بَأ٪ فٔی  ذَّ ٌَ ٍَ َػِوَت إِٔنَشا٧َئِن يُ ٤َِٟسٔی٨َةٔ َس٤ٔ ََّٜة أَِو ا ٥َ بَٔحائٕٔم ٩ِ٣ٔ حٔیَلأ٪ ٣َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َا 

 َ ا٢َ بَلَی کَاَ٪ أََحُسه٤َُا ََل َيِشَتبِرُٔئ ٩ِ٣ٔ بَِؤٟهٔ َوک َٗ ٕ ث٥َُّ  بٔير َٛ بَأ٪ فٔی  ذَّ ٌَ بَأ٪ َو٣َا ُي ذَّ ٌَ ٥َ ُي ًَا َوَس٠َّ ِٔی بٔا٤َّ٨ٟٔی٤َٔة ث٥َُّ َز اَ٪ اِْلََخُ ی٤َِ

تَ  َها َِّٛٔسَ َََّٜسَ َٓ  ٕ ٠َّهُ أَِ٪ بَٔحزٔیَسة ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٠َِت َهَذا  ٌَ َٓ َٟهُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٥َٟٔ  َٓ٘ٔی١َ  ّة  ٕ ٨ِ٣ُٔه٤َا َِّٛٔسَ بِر َٗ ًَلَی ک١ُِّ   ٍَ َوَؿ َٓ َٕ  ئِن  َّٔ یَُد

ٔلَی أَِ٪ یَِیَبَشا ٥َِٟ یَِیَبَشا أَِو إ ٨ُِه٤َا ٣َا  ًَ 

، رجری، وصنمر، اجمدہ، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع

 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم  دمحم نب دقامة

رکمہم ای دمہنی ونمرہ ےک اکی ابغ ےک اپس ےس سگرے۔ فاہں رپ دف آدویمں یک وگتفگ ینس ہک نج وک ربق ںیم ذعاب وہ راہ اھت۔ رضحت 

ڑبے انگہ یک فہج ےس ںیہن وہات ہکلب اکی وت اےنپ  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اؿ وک ذعاب وہات ےہ افر ھچک

اشیپب ےک رطقات ےس اایتحط ںیہن رکات اھت افر دفرسا فہ صخش اھت وج ہک لغچ وخری رکات اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اکی اشخ اگنمیئ افر اؿ ےک دف ڑکٹے ےیک افر رہ اکی ربق رپ اکی ڑکٹا اگلای۔ ولوگں ےن رعض ایک ای

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس ویکں ایک؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اشدی اؿ ےک ذعاب ںیم یمک 

 فاعق وہ اجےئ سج فتق کت ہک ہی اشںیخ کشخ ہن وہں۔



 

 

، رجری، وصنمر، اجمدہ، دبعاہلل انب  :  رافی

 

 ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق رپ درتخ یک اشخ اگلےن ےس قلعتم ااحدثی

     2073    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نَری، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣حاہس، كاؤض، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ ہ٨از ب٩ :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ كَاُوٕض  ٩ًَِ ٣َُحاهٕٔس  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ یِّ فٔی َحٔسیَٔهٔ  ٔ ا٢َ ٣َزَّ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا َه٨َّازُ ب٩ُِ اَّٟسَّ َٗ ًَبَّإض  ب٩ِٔ 

٠َِیهٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َٓکَاَ٪ ََل َيِشَتبِرُٔئ اہللٔ َػل ا أََحُسه٤َُا  ٕ أ٣ََّ بٔير َٛ بَأ٪ فٔی  ذَّ ٌَ بَأ٪ َو٣َا ُي ذَّ ٌَ َٟیُ َُّه٤َا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ بَِری٩ِٔ  َ٘ ٔ ٩ِ٣ٔ بَِؤٟهٔ ٥ََ 

َز  ئِن ث٥َُّ ََغَ َٔ َها نِٔؼ َّ٘ َظ َٓ ِٔی بٔا٤َّ٨ٟٔی٤َٔة ث٥َُّ أََخَذ َجزٔیَسّة َركَِبّة  َٓکَاَ٪ ی٤َِ ا اِْلََخُ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٥َٟٔ َوأ٣ََّ َ٘ َٓ ٕ َواحَٔسّة  بِر َٗ فٔی ک١ُِّ 

٥ِ یَِیَبَشا َٟ ٨ًَُِه٤َا ٣َا   َٕ َّٔ ٠َُّه٤َا أَِ٪ یَُد ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َت َهَذا  ٌِ  َػ٨َ

 انہد نب رصنی، اوباعمفہی، اشمع، اجمدہ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس دف وبقر ےک اپس ےس سگرے افر رفناای ہک اؿ وک ذعاب وہات ےہ )ولوگں ےک اابتعر ےس( افر ھچک یسک ڑبے انگہ یک فہج ےس ںیہن 

وہات اکی وت اشیپب ےس اایتحط ںیہن رکات اھت دفرسا صخش لغچ وخری رکات اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اتزہ اشخ 

 دف ڑکٹے رفناےئ رھپ رہ اکی ربق رپ اکی ڑکٹا اگلای۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احلص رفنایئ افر اس ےک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس سک فہج ےس ایک؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وہ اتکس ےہ ہک )دف اشخ 

 ربق فاولں ےک ذعاب ںیم یمک فاعق وہاجےئ۔ وک ربق رپ اگلےن یک فہج ےس( اؿ

 انہد نب رصنی، اوباعمفہی، اشمع، اجمدہ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 اگلےن ےس قلعتم ااحدثیربق رپ درتخ یک اشخ 

     2074    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥ِ إَٔذا ٣َاَت أَِخبََر٧َا  ُٛ ا٢َ أَََل إٔ٪َّ أََحَس َٗ  ٥َ ِیهٔ َوَس٠َّ

َِٟح٨َّٔة َوإِٔ٪ کَاَ٪  ٩ِٔ٤َٓ أَه١ِٔ ا َِٟح٨َّٔة  یِّ إِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ا ِٔ ٌَ ِٟ َساةٔ َوا َِ ِٟ ُسُه بٔا ٌَ ِ٘ ٠َِیهٔ ٣َ ًَ َق  ٩ِٔ٤ أَه١ِٔ ا٨َّٟارٔ ُْعٔ َٓ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ا٨َّٟارٔ 

 َّ ًَز ُه اہللُ  ََ ٌَ َّی یَِب َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َحً  َوَج١َّ یَِو٦َ ا

ہبیتق، ثیل، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج 

یتنج وہات ےہ وت تنج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش یک فافت وہاجیت ےہ وت حبص ف اشؾ اس اک اکھٹہن اس وک دالھکای اجات ےہ ارگ فہ صخش 

 ںیم ےس افر ارگ دفزیخ وہات ےہ وت دفزخ ںیم ےس۔ اہیں کت ہک دخافدن دقفس اس وک ایقتم ےک رفز ااھٹ ےل۔

 ہبیتق، ثیل، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ربق رپ درتخ یک اشخ اگلےن ےس قلعتم ااحدثی

     2075    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌت٤ز، ًِیساہلل، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُث  ُت ًَُِِیَس اہللٔ یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  َّی  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 



 

 

ُسُه ٣ٔ  ٌَ ِ٘ ٥ِ إَٔذا ٣َاَت ٣َ ُٛ ًَلَی أََحٔس َزُق  ٌِ ا٢َ ُي َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٩ِٔ٤ أَه١ِٔ اہللُ  َٓ إِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ا٨َّٟارٔ  َٓ ِٔیِّ  ٌَ ِٟ ٔ َوا َساة َِ ِٟ ٩ِ ا

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  زَّ َوَج١َّ َیِو٦َ ا ًَ ََ اہللُ  ََ ٌَ َّی یَِب ُسَک َحً ٌَ ِ٘  ا٨َّٟارٔ ٗٔی١َ هََذا ٣َ

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضح

ےن اراشد رفناای ہک اہمترے ںیم ےس بج وکیئ صخش وفت وہ اجات ےہ وت اس وک حبص ف اشؾ اس اک اکھٹہن دالھکای اجات ےہ سپ ارگ فہ صخش 

ریتا اکھٹہن ےہ اہیں  الہ تنج ںیم ےس وہ وت تنج ںیم ےہ افر ارگ فہ صخش دفزیخ ےہ وت فہ صخش دفزخ فاولں ںیم ےس اہک اجات ےہ ہی

 کت ہک دخافدن دقفس اس وک ایقتم ےک رفز ااھٹ ےل۔

 اقحس نب اربامیہ، رمتعم، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیانجزئ ےک قلعتم  :   ابب

 ربق رپ درتخ یک اشخ اگلےن ےس قلعتم ااحدثی

     2076    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜين، اب٩ ٗاس٥، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َِٟحارُٔث ب٩ُِ  ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  َْ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َٟهُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیهٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔيٕن رٔقَ ٣ِٔش

ًَلَی ٣َ  َق  ٥ِ ُْعٔ ُٛ ا٢َ إَٔذا ٣َاَت أََحُس َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٔ ٧َآ َساة َِ ِٟ ٔ بٔا سٔه ٌَ ِٔیِّ إِٔ٪  ِ٘ ٌَ ِٟ َوا

ا٢ُ َهَذ  َ٘ َٓیُ ٩ِٔ٤ أَه١ِٔ ا٨َّٟارٔ  َٓ َِٟح٨َّةٔ َوإِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ٩ِٔ٤ أَه١ِٔ ا َٓ َِٟح٨َّٔة  زَّ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَه١ِٔ ا ًَ ََ اہللُ  ََ ٌَ َّی یَِب ُسَک َحً ٌَ ِ٘ ا ٣َ

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   َوَج١َّ َیِو٦َ ا

ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل  دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس،

فہ  ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اہمترے ںیم ےس سج فتق یسک اک ااقتنؽ وہات ےہ وت اس وک اس اک حبص ف اشؾ اکھٹہن دالھکای اجات ےہ ارگ

صخش دفزیخ ےہ وت دفزخ فاولں ںیم ےس۔ فہ صخش اہک اجات ےہ ہی ریتا اکھٹہن ےہ صخش تنج فاولں ںیم ےس وہ وت تنج ںیم افر ارگ فہ 



 

 

 اہیں کت ہک دخافدن دقفس اس وک ایقتم ےک دؿ ااھٹ ےل اگ۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ناکل، انعف، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الہ اامیؿ یک رفوحں ےس قلعتم ااحدثی

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہ اامیؿ یک رفوحں ےس قلعتم ااحدثی

     2077    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٌٛب، ٌٛب ب٩ ٣اَٟ رضی اہلل ٨ًہٗتیبہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 َٛ َُّه أَِخبََرُه أَ٪َّ أَبَاُه  ٕب أ٧َ ٌِ َٛ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَهإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ُث  َٕ کَاَ٪ یَُحسِّ ٔ َب ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ

 َّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ یَِو٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَی َجَشٔسه زَّ َوَج١َّ إ ًَ ُه اہللُ  ََ ٌَ َّی یَِب َِٟح٨َّٔة َحً ٔ ا ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ كَائْٔز فٔی َطَحز ٤َا َنَش٤َُة ا

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   ا

ہبیتق، ناکل، انب اہشب، دبعارلنمح نب بعک، بعک نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

د رفناای ہک ومنم یک اجؿ تنج ےک دروتخں رپ رپفاز رکیت رےہ یگ اہیں کت ہک دخافدن دقفس اس وک ایقتم ےک دؿ فملس ےن اراش

 اس ےک مسج یک رطػ جیھب دے اگ۔

 ہبیتق، ناکل، انب اہشب، دبعارلنمح نب بعک، بعک نب ناکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 الہ اامیؿ یک رفوحں ےس قلعتم ااحدثی

     2078    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، س٠امی٪، اب٩ ٣ِيرة، ثابت، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزُو  َ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أ ث٨ََا ثَابْٔت  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ُ٪ َوهَُو اب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٍَ ب٩ُِ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٧َٕص 

ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  َ٘ َٓ ٩ًَِ أَه١ِٔ بَِسٕر  ث٨َُا  ٤َِٟٔسی٨َٔة أََخَذ یَُحسِّ ََّٜة َوا ُه٥ِ ٤ًََُز بَيَِن ٣َ ًَ َٟيُرٔی٨َا ٣ََؼارٔ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

 ٔ ِّٙ ٣َا أَِخَلئُوا ت َِٟح هُ بٔا ََ ٌَ ََ َّٟٔذی  ا٢َ ٤ًَُزُ َوا َٗ ََُٓلٕ٪ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ َُّسا   َُ ا٢َ هََذا ٣ََِرَ َٗ أََتاه٥ُِ بٔاِْل٣َِٔص  َٓ  ٕ ٠ٌُٔوا فٔی بٔئِز ُح َٓ  ََ ی

٠َِیهٔ  ًَ َّی اہللُ  ِّی َوجَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل إٔن َٓ ا  ٘ا ٥ُِ َح ًََس َربُّٜ ََُٓلُ٪ ب٩َِ ََُٓلٕ٪ َیا ََُٓلُ٪ ب٩َِ ََُٓلٕ٪ َه١ِ َوَجِست٥ُِ ٣َا َو ٨َاَزی یَا  َٓ ِسُت ٣َا َوَس٥ََّ٠ 

ٍَ ٤َٟٔا أَ  ا٢َ ٣َا أْمُتَْن بٔأَِس٤َ َ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ تُک٥ُِّ٠َ أَِجَشاّزا ََل أَِرَواَح ٓٔیَها  َ٘ َٓ ا  ٘ا ًََسنٔی اہللُ َح  ُٗو٢ُ ٨ِ٣ُٔه٥ِ َو

رمعفنب یلع، ییحی، امیلسؿ، انب ریغمة، باتب، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اسھت ہکم 

ونمرہ ےک درایمؿ ںیم ےھت فہ رضحات الہ دبر اک ذترکہ رفناےن ےگل وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد  افر دمہنی

رفناای ہک مہ وک افکر ےک لتق ےیک اجےن یک ہگج دالھکیئ افر رفناای ہک ہی الفں ےک )لتق وہ رک( رگےن یک ہگج ےہ افر ہی الفں صخش ےک 

ہگج ےہ ارگ دخا اچےہ لک۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفناای رھپ اس ذات یک مسق ہک سج ےن آپ یلص اہلل )لتق وہ رک( رگےن یک 

اؿ امتؾ  ہیلع فآہل فملس وک اچس ربمغیپ انب رک اجیھب اؿ ںوہگں ںیم رفؼ ںیہن وہا )ینعی رہ اکی اکرف افر رشمک اینپ رقمرہ ہگج رپ لتق ایک ایگ(

دعب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر اکپرا اے الفں ےک ےٹیب اے الفں ےک ےٹیب!  وک اکی ونکںی ںیم ڈاال اس ےک

اہمترے رپفرداگر ےن وج مت ےس فدعہ ایک اھت اس وک مت ےن احلص رکایل )ینعی مت وک ذعاب وہ راہ ےہ ای ںیہن؟( افر ںیم ےن وت اےنپ 

وت اکایمیب افر اکرماین احلص وہیئگ ےہ( رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک آپ یلص اہلل رپفرداگر اک فدعہ احلص رکایل ےہ )ینعی مہ وک 

 ہیلع فآہل فملس اؿ ولوگں ےس الکؾ رک رےہ ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ریمی ابت اؿ ےس زایدہ ںیہن ےتنس۔

  ہنعرمعفنب یلع، ییحی، امیلسؿ، انب ریغمة، باتب، اسن ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہ اامیؿ یک رفوحں ےس قلعتم ااحدثی

     2079    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس، ا٧صسویس ب٩ نَر، ًبساہلل،  :  راوی

٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ٩ِ٣ٔ  ٍَ ا ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٔ بَِسٕر َوَرُسو٢ُ اہللٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنَِرٕ  ا٠َِّٟی١ٔ بٔبٔئِز

ائ٥ْٔ ی٨َُازٔی یَا أَبَا َجِه١ٔ ب٩َِ هَٔظ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕٕ َػل َة ب٩َِ َخ٠َ َة َویَا أ٣َُیَّ ٌَ َة َویَا ًُتَِبُة ب٩َِ َربٔی ٌَ ا٦ٕ َویَا َطِیَبُة ب٩َِ َربٔی

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََو تُ  َٗ ا  ٘ا ِّی َح ًََسنٔی َرب ِّی َوَجِسُت ٣َا َو إٔن َٓ ا  ٘ا ٥ُِ َح ًََس َربُّٜ ا٢َ ٣َ َه١ِ َوَجِست٥ُِ ٣َا َو َ٘ َٓ ُٔوا  ِس َجیَّ َٗ ِو٣ّا  َٗ ا ٨َازٔی 

وَ٪ أَِ٪ یُحٔیبُوا ٌُ ٨َُّٜٔه٥ِ ََل َيِشَتٔلی ُٗو٢ُ ٨ِ٣ُٔه٥ِ َوَل ٍَ ٤َٟٔا أَ  أْمُتَْن بٔأَِس٤َ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک املسمونں ےن رات ںیم زغفہ دبر ےک ونکںی رپ انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

ی ہ افر اے ہبتع نب رہعیب افر اہیم اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ آفاز دے رےہ ےھت ا
ے اوبلہج نب اشہؾ افر اے ہبیش نب رت ع

نب فلخ ایک مت ےن فہ اپ ایل وج اہمترے رپفرداگر ےن فدعہ ایک۔ ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص 

ہ وہ ےئگ افر ڑس ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ولوگں وک اکپرےت ںیہ وج ہک رمےن ےک دعب وبدیس

 رفناای ہک مت ولگ اؿ ولوگں ےس زایدہ ریمی وگتفگ ںیہن نس ےتکس نکیل ہی ولگ وجاب دےنی یک وقت ںیہن رےتھک۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہ اامیؿ یک رفوحں ےس قلعتم ااحدثی

     2080    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، ًبسة، ہظا٦، ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَ أَِخبََر٧َا  َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔیهٔ   ٕ ٩ًَِ هَٔظا٦ ًَِبَسةُ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ آَز٦َ  ًَلَی ٣َُح٤َّ  َٕ َٗ ٥َ َو ٠َِیهٔ َوَس٠َّ

وَ٪ اِْل  ٌُ ََٟیِش٤َ َُّه٥ِ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا  ٘ا ٥ُِ َح ًََس َربُّٜ ا٢َ َه١ِ َوَجِست٥ُِ ٣َا َو َ٘ َٓ ٠ٔیٔب بَِسٕر  َِٟت َٗ ا َ٘ َٓ ائَٔظَة  ٌَ ٔ ٟ ََ ٔ َُٓذَٔکَ َذٟ َُٟه٥ِ  ُٗو٢ُ  َ٪ ٣َا أَ

َّٟذٔ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ ا ٌِ َُّه٥ِ اِْلَ٪ َي ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ََّا  أَِت َوه١َٔ اب٩ُِ ٤ًََُز إ٧ٔ ُّٙ ث٥َُّ رَقَ َِٟح ُه٥ِ هَُو ا َٟ ُٗو٢ُ  ٨ُِت أَ ُٛ ی 

 ََ َّ ُه إ٧ٔ َٟ ِو أَِت اِْلیَةَ َٗ َّی رَقَ ٤َِِٟوتَی َحً ٍُ ا ِش٤ٔ َُ  ََل 

دمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبر ےک ونکںی 

ر ےن فدعہ رفناای اھت رفناای ہک ہی اس رپ ڑھکے وہےئ افر رفناای مت ےن فہ چس افر فاہعق ےک اطمقب احلص ایک ہک سج اک اہمترے رپفرداگ

ھا  ےس اس اک ذترکہ وہا۔ اوہنں ےن اہک ہک رضحت دبعاہلل انب رمع 

 

عی

فتق ےتنس ںیہ وج ںیم اتہک وہں۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ںیم ےن اؿ ےس ایبؿ وک وھبؽ وہ یئگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس رفناای اھت فہ اب فافق ںیہ ہک وج

 ایک اھت فہ چس اھت رھپ اس آتی رکہمی یک التفت رفنایئ آرخکت۔

 دمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ، دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیانجزئ ےک قلعتم  :   ابب

 الہ اامیؿ یک رفوحں ےس قلعتم ااحدثی

     2081    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ و ٣ِيرة، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  َٕ َو٣ُِٔيَرةُ  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتَِیَبُة  ٥َ ک١ُُّ أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔد  اِْلَِْعَ

َٙ َوٓٔیهٔ یُزَ  ٔ ٧َٔب ٨ِ٣ٔهُ ُخ٠ ًَِحَب اٟذَّ َُّراُب إَٔلَّ  ُب بَىٔی آَز٦َ َوفٔی َحٔسیٔث ٣ُِٔيَرَة ک١ُُّ اب٩ِٔ آَز٦َ َیأِک٠ُُهُ اٟت َّٛ
 



 

 

وبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ہبیتق، ناکل ف ریغمة، ا

ڑا رفناای ہک امتؾ ااسنونں ےک مسج وک زنیم اھک اجیت ےہ العفہ ااسنؿ یک رزیھ یک ڈہی ےک ہک ااسنؿ ایس ےس دیپا ایک ایگ افر رھپ اس ںیم وج

 اجےئ اگ۔

 ف ریغمة، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ہبیتق، ناکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہ اامیؿ یک رفوحں ےس قلعتم ااحدثی

     2082    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ربیٍ ب٩ س٠امی٪، طٌیب ب٩ ٟیث، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، ابوز٧از، اْعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِحََل  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ٔد َ٪  اِْلَِْعَ

بَىٔی ابِ  ذَّ َٛ زَّ َوَج١َّ  ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ُه أَِ٪ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ ی٨ََِبغٔی  َٟ ٩ُ آَز٦َ َو

ُه أَِ٪ َيِظتُ  َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ ی٨ََِبغٔی  َٟ بَىٔی َوَطَت٤َىٔی اب٩ُِ آَز٦َ َو َٜذِّ َِٟیَص آَٔخُ یُ ٤َا بََسأِتُُه َو َٛ ِّی ََل أًُٔیُسُه  ٔن ِوُُٟه إ َ٘ َٓ ا َتِٜٔذیبُُه إٔیَّاَی  ٤َىٔی أ٣ََّ

 َ َّٟسا َوأ٧ََا اہللُ اِْل ِوُٟهُ اتََّدَذ اہللُ َو َ٘ َٓ ا َطِت٤ُُه إٔیَّاَی  ٟٔهٔ َوأ٣ََّ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَوَّ  َّ ًَز َ ٙٔ بٔأ َِٟد٠ِ َٟ ا ٥َِٟ أَِٟٔس َو ٤َُس  ٥ِ َی٩ُِٜ لٔی َحُس اٟؼَّ َٟ َِٟس َو ٥ِ أُو

ّوا أََحْس  ُٔ ُٛ 

رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، ثیل، انب الجعؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

افر اس وک اس رطہقی ےس رکان یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک دخافدن دقفس اراشد رفناات ےہ ہک ااسنؿ ےن ھجم وک الٹھجای 

وت ہی  الزؾ )افر انمبس ہن اھت( افر ااسنؿ ےن ھجم وک اگیل دی افر اس وک اس رطح ےس رکان الزؾ ںیہن اھت وت ااسنؿ اک ھجم وک وھجاٹ رقار دانی

 دیپا ایک افر دفرسی ےہ ہک فہ ہی ابت اتہک ےہ ہک ںیم اس وک دفرسی رمہبت زدنہ ںیہن رکفں اگ سج رطہقی ےس ہک اس وک یلہپ رمہبت

 رمہبت یک دیپاشئ یلہپ رمہبت یک دیپاشئ ےس ریمے فاےطس لکشم ںیہن ےہ افر ااسنؿ اک ھجم وک اگیل دانی ہی ےہ ہک فہ اتہک ےہ ہک دخا اعتیل



 

 

فالدت وہیئ افر  اک اکی اٹیب ےہ )سج رطہقی ےس اسیعیئ ولگ ےتہک ںیہ( احالہکن ںیم اہنت وہں یسک اک اتحمج ںیہن وہں ہن ھجم ےس یسک یک

 ہن ریمی یسک ےس فالدت وہیئ افر ریمی رباربی اک وکیئ ںیہن ےہ۔

 رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، ثیل، انب الجعؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   باب

 الہ اامیؿ یک رفوحں ےس قلعتم ااحدثی

     2083    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 َٛيرب٩ ًِیس، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، زہزی، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َٔيرُ ب٩ُِ ًَُِِیٕس  َٛ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیِ أَِخبََر٧َا  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّهِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َزَة َحسَّ

 ِٟ ِتهُ ا َّی َحرَضَ ٔشهٔ َحً ِٔ ًَلَی َن ِبْس  ًَ  َٖ و٢ُ أرَِسَ ُ٘ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ا٢َ ْٔلَه٠ِٔهٔ إَٔذا أ٧ََا ٣ُتُّ َٗ َٗ اةُ  َٓ َو

ذِّ  ٌَ َٟیُ ًَلَیَّ  َسَر اہللُ  َٗ َٟل٩ِٔ  ََٓواہللٔ  َِٟبِْحٔ  ونٔی ث٥َُّ اذُِرونٔی فٔی اٟزِّیٔح فٔی ا ُ٘ ُٗونٔی ث٥َُّ اِسَح أرَِحٔ بُهُ أََحّسا ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ٘ٔهٔ َٓ ذِّ ٌَ ًََذابّا ََل ُي بَىِّی 

 َٗ  ََ ٔ ١َ أَه٠ُِهُ ذَٟ ٌَ َٔ َٓ ا٢َ  َّ َوَج١َّ ٟٔک١ُِّ َطِیٕئ أََخَذ َٗ ًَز ًَزَّ َوَج١َّ ٣َا  ا٢َ اہللُ  ا٢َ اہللُ  َٗ ائ٥ْٔ  َٗ إَٔذا هَُو  َٓ ٨ِ٣ُٔه َطِیّئا أَزِّ ٣َا أََخِذَت 

َٟهُ  رَفَ اہللُ  َِ َٓ  ََ ا٢َ َخِظَیُت َٗ َت  ٌِ ًَلَی ٣َا َػ٨َ  ََ  َح٠َ٤َ

، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ ریثکنب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، دیمحنب دبعارلنمح

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک اکی آدیم ےن تہب زایدہ انگہ اک اراکتب ایک اھت سج 

اجےئ وت مت ولگ ھجم وک ےلہپ وت آگ ںیم الجان افر فتق فہ صخش رمےن گل ایگ وت اس ےن اےنپ ولوگں ےس اہک ہک سج فتق ریما ااقتنؽ وہ

اگ وت اس رھپ ھجم وک سیپ دانی۔ رھپ ریمی یٹم وک ھچک وت وہا ںیم اڑا دانی افر ھچک درای ںیم ڈاؽ دانی ویکہکن دخافدن دقفس ھجم رپ دقرت فاال وہ

ےن اس صخش ےک رمےن ےک دعب ایس رطح ےس رطح ےس ھجم وک ذعاب ںیم التبم رکے اگ۔ فاسی یسک ولخمؼ وک ںیہن رکے اگ۔ ولوگں 

اس وک ایک۔ دخافدن دقفس ےن رہ اکی زیچ وک سج ےن ہک اس اک ھچک ہصح ایل اھت ینعی اپین افر زنیم افر وہا وک مکح رفناای وج مت ےن ایل ےہ مت 



 

 

ےنم ڑھکا وہایگ اس فتق اس ےس احرض رکف اہیں کت ہک فہ صخش لمکم وہ رک )ینعی امسجین اابتعر ےس وپرا وہ رک( دخافدن دقفس ےک اس

دخافدن دقفس ےن ابز رپس یک وت ےن یسک فہج ےس ہی رحتک یک؟ اس ےن رعض ایک ہک ریتے وخػ ےس۔ نان ہچ دخافدن اعتیل ےن اس 

 صخش یک رفغمت رفنا دی۔

 ریثکنب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، دیمحنب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہ اامیؿ یک رفوحں ےس قلعتم ااحدثی

     2084    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ربیعی، حذئہ رضی اہلل ٨ًہاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور،  :  راوی

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ  َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ رٔبِعٓٔیٕ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاهٔی٥َ  ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َّی اہللُ   َػل

 ٌَ َٔ َّ٩ ِب٥ُِٜ٠َ ُئشیُئ اٟوَّ َٗ ٩ِ کَاَ٪  ا٢َ کَاَ٪ َرُج١ْ ٤٣َّٔ ُٗونٔی ث٥َُّ اكَِح٨ُونٔی َٗ أرَِحٔ َٓ ا٢َ ْٔلَه٠ِٔهٔ إَٔذا أ٧ََا ٣ُتُّ  َٗ اةُ  َٓ َو ِٟ ِتُه ا ا َحرَضَ َّ٤٠َ َٓ ٠٤َٔهٔ 

 ِٟ زَّ َوَج١َّ ا ًَ أ٣َََز اہللُ  َٓ ا٢َ  َٗ رٔفِ لٔی  ِِ ٥ِ َي َٟ ًَلَیَّ  ٔسِر  ِ٘ إٔ٪َّ اہلَل إِٔ٪ َي َٓ َِٟبِْحٔ  ِت ث٥َُّ اذُِرونٔی فٔی ا َّ٘ َت٠َ َٓ ََٜة  ٔ ََ ٤َََلئ ُه ٣َا َح٠َ٤َ َٟ ا٢َ  َٗ ُروَحهُ 

َٟهُ  رَفَ اہللُ  َِ َٓ  ََ ٔ ت َٓ ٠ُِت إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ ٣ََدا ٌَ َٓ ا٢َ یَا َربِّ ٣َا  َٗ ٠َِت  ٌَ َٓ  ًَلَی ٣َا 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، ریعیب، ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت 

ںیم ےس اکی آدیم اےنپ اکومں وک ربا اتھجمس اھت سج فتق اس صخش یک فافت اک فتق رقبی آای وت اس ےن اےنپ رہتش دارفں  ولوگں

ےس اہک )فتیص یک( ہک سج فتق ریمی فافت وہاجےئ وت مت ولگ ھجم وک آگ ںیم الج دانی۔ اس ےک دعب درای ںیم کنیھپ دانی ویکہکن 

 ےس( ریمی رگتف رکیل وت فہ یھبک ریمی رفغمت ںیہن رکے اگ )اس ےک دعب اس صخش اک ارگ دخافدن دقفس ےن )انگوہں یک فہج

ااقتنؽ وہایگ( اس ےک نیقلعتم ےن ایس رطح ےس ایک۔ دخافدن دقفس ےن رفوتشں وک مکح رفناای ہک اس صخش یک رفح وک ڑکپ ول رھپ 

ےن رعض ایک ریتے وخػ یک فہج ےس اے  دخافدن دقفس ےن اس صخش ےس درایتف ایک وت ےن سک فہج ےس ہی رحتک یک؟ اس



 

 

 ریمے ومیل ںیم ےن ہی لمع ایک ےہ۔ رہباحؽ دخافدن دقفس ےن اس صخش یک رفغمت رفنا دی۔

 اقحس نب اربامیہ، رجری، وصنمر، ریعیب، ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایقتم ےک دؿ دفرسی رمہبت زدنہ وہےن ےس قلعتم

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایقتم ےک دؿ دفرسی رمہبت زدنہ وہےن ےس قلعتم

     2085    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ٤ًزو، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّی اہللُ و أَِخبََر٧َا   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ُٗو٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َیدِ  ٥ُِ ٣ََُل َّٜ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٔ َي ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َّل  ُلُب  اّة َُغِ اّة ُْعَ َٔ َّ َوَج١َّ حُ ًَز  اہلَل 

ہبیتق، ایفسؿ، رمعف، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رپ ہبطخ دے رےہ ےھت رفناےت ےھت ہک مت ولگ دخافدن دقفس ےس ےگنن اپؤں ےگنن مسج ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم 

 افر ریغب ہنتخ یک احتل ںیم الماقت رکف ےگ۔

 ہبیتق، ایفسؿ، رمعف، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ایقتم ےک دؿ دفرسی رمہبت زدنہ وہےن ےس قلعتم

     2086    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣َىی، یحٌی، سٔیا٪، ٣ِيرة ب٩ ن٤ٌا٪، سٌیس ب٩ جبير، ًبساہلل اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٌٔیأَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َس ٤َأ٪  ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ ا٨ُّٟ ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ى ََ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٕ ٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ا٢َ یُِحرَشُ ا٨َّٟاُض یَِو٦َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیهٔ ًَبَّإض  ًَ ٙٔ یَُِٜسی إٔبَِزاهٔی٥ُ  ٔ َِٟدََلئ ٢ُ ا َّل َوأَوَّ اّة َُغِ ُْعَ

ٌٔیُسهُ  ٕٙ نُ ٢َ َخ٠ِ ٤َا بََسأ٧َِا أَوَّ َٛ أَ  ََل٦ ث٥َُّ رَقَ  اٟشَّ

دمحم نب ینثم، ییحی، ایفسؿ، ریغمة نب امعنؿ، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ایقتم ےک دؿ ولگ ربہنہ مسج ریغب ہنتخ ااھٹےئ اجںیئ ےگ افر امتؾ ولخماقت ےس ےلہپ رضحت اہلل

اربامیہ ہیلع االسلؾ وک ڑپکے انہپےئ اجںیئ ےگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی رکہمی التفت رفنایئ ےسیج ےلہپ مہ ےن 

 دفرسی رمہبت دیپا رکںی ےگ۔ دیپا ایک ایس رطح ےس

 دمحم نب ینثم، ییحی، ایفسؿ، ریغمة نب امعنؿ، دیعس نب ریبج، دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفرسی رمہبت زدنہ وہےن ےس قلعتمایقتم ےک دؿ 

     2087    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ٤ًَا٪، َ٘یة، زبیسی، زہزی، ْعوہ، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔی اٟزُّهِزٔیُّ  َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔی اٟزُّبَِیٔسیُّ  َٗ ُة  ََ٘ٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َاَ٪  َِ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُ ًَ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ  أَِخبََرنٔی   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ



 

 

َِٟ٘ٔیا٣َٔة حُ  ُث ا٨َّٟاُض َیِو٦َ ا ٌَ ا٢َ یُِب َٗ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٟٔک١ُِّ اہللٔ َػل َٗ ِوَرأت  ٌَ ِٟ َٕ بٔا َِٜی َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َ٘ َٓ َّل  اّة َُغِ اّة ُْعَ َٔ

٨ٔیهٔ  ِِ  ا٣ِزٕٔئ ٨ِ٣ُٔه٥ِ َیِو٣َلٕٔذ َطأِْ٪ يُ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

عی

، زدیبی، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 می ة
رمعفنب امثعؿ، ت

ھا  ےن فملس ےن رفناای ایق

 

عی

تم ےک دؿ ولگ ات ںی ےگ ےگنن اپؤں ےگنن مسج افر ریغب ہنتخ ےک اس رپ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 درایتف رفناای ہک ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ولوگں یک رشؾ اگہ یک ایک احتل وہیگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد

 اینپ رکف ںیم وہاگ )ینعی شفن یسفن اک اعمل وہاگ( وت وکیئ صخش یسک دفرسے یک رشؾ اگہ ہن دےھکی اگ۔رفناای ایقتم ےک دؿ رہ اکی صخش 

ھا   :  رافی

 

عی

، زدیبی، زرہی، رعفہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 می ة
 رمعفنب امثعؿ، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایقتم ےک دؿ دفرسی رمہبت زدنہ وہےن ےس قلعتم

     2088    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی، ابویو٧ص ٗظيری، اب٩ ابو٠٣یٜة، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ثَىٔی اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َظيِرٔیُّ  ُ٘ ِٟ ث٨ََا أَبُو یُو٧َُص ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ أس٥ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ََٜة   أَبٔی ٠َ٣ُِی

 ٥ُِ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ًََِیهٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٕس  ُه٥ِ ٣َُح٤َّ ـُ ٌِ ََ ٠ُُِٗت اٟزَِّجا٢ُ َوا٨َِّٟشاُئ ی٨َُِوزُ  اّة  اّة ُْعَ َٔ وَ٪ حُ تُِحرَشُ

 ََ ٔ ُه٥ِ َذٟ ا٢َ إٔ٪َّ اِْل٣ََِز أََطسُّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یُه٤َّٔ َٗ ٕف  ٌِ ََ ٔلَی   إ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

 

عی

، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی کة
ےن رضحت  رمعفنب یلع، ییحی، اوبویسن ریشقی، انب اوبمل

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ولگ )ایقتم ےک دؿ( عمج ےیک اجؤ ےگ ےگنن اپؤں ےگنن مسج اس رپ ںیم ےن رعض ایک 

ہک ایک رمد افر وعرت اکی دفرسے وک دںیھکی ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس ابت اک ایخؽ اہکں وہاگ دیماؿ 



 

 

 اشیاینں زربدتس وہں یگ۔رشح یک رپ

ھا   :  رافی

 

عی

، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی کة
 رمعفنب یلع، ییحی، اوبویسن ریشقی، انب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمہبت زدنہ وہےن ےس قلعتمایقتم ےک دؿ دفرسی 

     2089    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ابوہظا٦، وہیب ب٩ خاٟس، ابوبَک، اب٩ كاؤض، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ُِٟبَ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُوَهِیُب ب٩ُِ َخأٟٕس أَبُو بََِکٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو هَٔظا٦ ا٢َ َحسَّ َٗ اَرٔک 

٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ یُِحرَشُ ا٨َّٟاُض یَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ كَاُوٕض  َٙ ِو٦َ ا ٔ ائ ًَلَی ثَََلٔث ََطَ

ٕ َو  ٌٔير ََ ًَلَی  ْة  ًَرِشَ ٕ َو ٌٔير ََ ًَلَی  ْة  ٌَ ََ ٕ َوأَِر ٌٔير ََ ًَلَی  ٕ َوثَََلثَْة  ٌٔير ََ ًَلَی  ٘ٔی١ُ َرأُبٔيَن َراهٔبٔيَن اث٨َِأ٪  ََ ََ٘ٔیََّتُه٥ِ ا٨َّٟاُر  َتِحرُشُ 

ِؼبُٔح  َُ ُه٥ِ َحِیُث بَاتُوا َو ٌَ اُٟوا َوَتِٔیُت ٣َ َٗ ُه٥ِ َحِیُث  ٌَ ُه٥ِ َحِیُث أ٣ََِشِوا ٣َ ٌَ ُه٥ِ َحِیُث أَِػَبُحوا َوت٤ُِٔسی ٣َ ٌَ ٣َ 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، فبیہ نب اخدل، اوبرکب، انب اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

ںیم ضعب ولگ وت وشؼ ںیم رھبے وہں ےگ۔  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ایقتم ےک دؿ نیت مسق ےک ولگ وہں ےگ۔ اؿ

)ینعی اؿ ںیم تنج اک وشؼ اغبل وہاگ افر ضعب ولگ دفزخ ےس( ڈرےت وہں ےگ فہ ولگ اکی افٹن رپ وہں ےگ افر نیت اکی 

 افٹن رپ وہں ےگ افر دس اکی افٹن رپ وہں ےگ افر ابیق ولوگں وک آگ عمج رکےل یگ )ینعی اؿ وک ریھگ ےل یگ( اہجں رپ فہ دؿ ںیم

رہھٹںی ےگ افر اؿ ولوگں ےک اسھت رہھٹ اجےئ یگ افر سج ہگج فہ رات ںیم رہھٹںی ےگ اؿ ےک اسھت آگ یھب رہھٹ اجےئ یگ افر 

 سج ہگج فہ اشؾ وک رہھٹے ےگ آگ یھب اؿ ےک اسھت اشؾ رکے یگ۔

 اہلل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، فبیہ نب اخدل، اوبرکب، انب اطؤس، اوبرہریہ ریض :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایقتم ےک دؿ دفرسی رمہبت زدنہ وہےن ےس قلعتم

     2090    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌی، وٟیس ب٩ ج٤یٍ، ابوكٔی١، حذئہ ب٩ اسیس، ابوذر رضی اہلل ٨ًہ٤ًزوب٩ ًلی،  :  راوی

 ًَ ِی١ٔ  َٔ ث٨ََا أَبُو اٟلُّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ُج٤َِی ٩ًَِ ا ث٨ََا َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ أَِخبََر٧َا  َة ب٩ِٔ أَٔسیٕس  َٔ ٩ِ حَُذِي

َٚ ا ٔ از ا٢َ إٔ٪َّ اٟؼَّ ِوْد َراٛٔبٔيَن كَاَٗ َٓ َِٓوإد  وَ٪ ثَََلثََة أَ ثَىٔی أَ٪َّ ا٨َّٟاَض یُِحرَشُ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َٚ َػل ٤ًٔٔيَن ٤َِِٟؼُسو

ِوَ٪ ی٠ُِ  ٌَ ِوْد َی٤ُِظوَ٪ َوَيِش َٓ ه٥ُِ ا٨َّٟاُر َو ًَلَی ُوُجوهٔه٥ِٔ َوَتِحرُشُ َُٜة  ٔ ٤َََِٟلئ ِشَحبُُه٥ِ ا ََ ِوْد  َٓ ََل کَأسيَن َو َٓ  ٔ ِهز ًَلَی اٟوَّ َة  َٓ قٔی اہللُ اِْل

٠َِیَها ًَ سُٔر  ِ٘ َتٔب ََل َي َ٘ ِٟ ٔلیَها بَٔذأت ا ٌِ ُة ُي َ٘ َِٟحٔسي ُه ا َٟ ََٟتُٜوُ٪  َّی إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ   َیِبَقی َحً

ےہک ےئگ )روسؽ یلص  رمعفنب یلع، ییحی، فدیل نب  عیم، اوبلیفط، ذحہفی نب ادیس، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےچس افر ےچس

اہلل ہیلع فآہل فملس( ےن دخافدن دقفس اؿ رپ رتمح انزؽ رفناےئ افر السؾ انزؽ رفناےئ ھجم ےس اراشد رفناای ہک )ایقتم ےک دؿ( 

ولگ نیت مسق ےک وہں ےگ اکی ہقبط وت وسار وہاگ وج ہک اھکےت افر ابلس )ےتنہپ اجںیئ ےگ( افر دفرسے ہقبط وک رفط ے اؿ ےک رہچفں 

ااٹل رک ےک اؿ وک دفزخ یک اجبن ٹیسھگ ںیل ےگ افر اؿ وک دفزخ یک اجبن ےل رک اجںیئ ےگ افر رسیتا ہقبط فہ وہاگ وج ہک اپؤں ےس  وک

ےلچ اگ افر دفڑے اگ دخافدن دقفس وسارویں رپ آتف ڈاؽ دے اگ اؿ وک وساری ہن لم ےکس یگ۔ اہیں کت ہک اکی آدیم ےک اپس ابغ 

 ںیم دے دے اگ نکیل اؿ وک افٹن ںیہن ےلم اگ۔وہاگ فہ اکی افٹن ےک وعض 

 رمعفنب یلع، ییحی، فدیل نب  عیم، اوبلیفط، ذحہفی نب ادیس، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بس ےس ےلہپ ےسک ڑپکے انہپےئ اجںیئ ےگ؟



 

 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 بس ےس ےلہپ ےسک ڑپکے انہپےئ اجںیئ ےگ؟

     2091    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤وزب٩ ُیَل٪، وٛیٍ و وہب ب٩ جزیز و ابوزاؤز، طٌبہ، ٣ِيرة ب٩ ن٤ٌا٪، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٤ُِِٟٔيَرة ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٕ َوأَبُو َزاُوَز  ٍْ َوَوهُِب ب٩ُِ َجزٔیز ا٢َ أَِخبََر٧َا َوٛٔی َٗ ٌٔیٔس  ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٩ًَِ َس ٤َأ٪  ٌِ ا٨ُّٟ

٤َِٟوِ  ٥َ بٔا ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٔلَی ب٩ِٔ ُجَبيِر ٥ُِ ٣َِحُظوُروَ٪ إ َّٜ ا٢َ َیا أَیَُّها ا٨َّٟاُض إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَٔؤة 

٤َا بََسأ٧َِا أَ  َٛ َّل  اّة َُغِ ٍْ َوَوهِْب ُْعَ ا٢َ َوٛٔی َٗ َّل َو اّة َُغِ َٔ ا٢َ أَبُو َزاُوَز حُ َٗ اّة  زَّ َوَج١َّ ُْعَ ًَ ٢ُ ٩ِ٣َ اہللٔ  ا٢َ أَوَّ َٗ ٌٔیُسُه  ٕٙ نُ ٢َ َخ٠ِ وَّ

ِٟ٘ٔیَ  ٔ یَُِٜسی یَِو٦َ ا ٍْ َسُیِؤتَی بٔز ا٢َ َوهِْب َوَوٛٔی َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوَز یَُحاُئ َو َٗ َُّه َسُیِؤتَی  ََل٦ َوإ٧ٔ ٠َِیهٔ اٟشَّ ًَ ًٔی ا٣َٔة إٔبَِزاهٔی٥ُ  َجا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

 ٌِ ََ ََ ََل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسثُوا  َّ ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ ُی َٓ ُٗو٢ُ َربِّ أَِػَحابٔی  َ أ َٓ ٤َا٢ٔ  ُیِؤَخُذ بٔه٥ِٔ َذاَت اٟظِّ أُٟح َٓ ِبُس اٟؼَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤َا  َٛ ُٗو٢ُ  َ أ َٓ َسَک 

 َ٘ ُی َٓ َُٟه٥ِ اِْلیََة  رٔفِ  ِِ ََ ِؤٟهٔ َوإِٔ٪  َٗ ٔلَی  ِیَتىٔی إ َّٓ ا َتَو َّ٤٠َ َٓ ٠َِیه٥ِٔ َطهٔیّسا ٣َا ز٣ُُِت ٓٔیه٥ِٔ  ًَ ٨ُِت  ُٛ ٥ِ یَزَاُٟوا ٣ُِسبٔزٔی٩َ َو َٟ ا٢ُ إٔ٪َّ َهُؤََلٔئ 

 َ ًَل ی٩َ  ا٢َ أَبُو َزاُوَز ٣ُزَِتسِّ َتُه٥ِ َٗ ِٗ اَر َٓ ابٔه٥ِٔ ٨ِ٣ُُذ  َ٘ ًِ  ی أَ

ومحمدنب الیغؿ، فعیک ف فبہ نب رجری ف اوبداؤد، ہبعش، ریغمة نب امعنؿ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ہک اے ولوگ! مت  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احصہب رکاؾ یک تحیصن رفناےن ےک فاےطس ڑھکے وہےئ وت اراشد رفناای

بس ےک بس دخافدن دقفس یک ابراگہ ںیم ےگنن مسج ےگنن اپؤں افر ریغب ہنتخ ےک احرض وہ ےگ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اکی آتی رکہمی التفت رفنایئ۔ اس اک رتہمج ہی ےہ ہک اے ولوگ مہ ےن سج رطہقی ےس دیپاشئ وک رشفع ایک اس رطح ےس مہ 

رکںی ےگ افر ایقتم ےک دؿ بس ےس ےلہپ رضحت اربامیہ وک ڑپکے انہپےئ اجںیئ ےگ افر ریمی اتم ےک ھچک ولگ  دفرسی رمہبت

احرض ےیک اجںیئ ےگ ںیم رعض رکفں اگ ہک اے ریمے ومیل ہی ریمے اسیھت ںیہ رفناای اجےئ اگ ہک مت وک اس اک ملع ںیہن ےہ ہک وج اؿ 

  یئ ابںیت دیپا یک ںیھت ںیم اس رطہقی ےس وہکں اگ سج رطح ےس کین تمس ولوگں ےن اہمترے )داین ےس اجےن ےک( دعب  یئ

فاےل دنبے )رماد رضحت ٰیسیع ںیہ( ںیم اؿ رپ وگاہ اھت۔ سج فتق ںیم اؿ ںیم وموجد اھت۔ رھپ سج فتق وت ےن ھجم وک ااھٹ ایل وت وت اؿ 

ریتے دنبے ںیہ افر ارگ وت اؿ یک رفغمت رک دے اگ وت وت اغبل افر  اک ابہگنؿ افر احمظف اھت۔ ارگ وت اؿ وک ذعاب ںیم التبم رکے اگ وت فہ



 

 

 تمکح فاال ےہ اس رپ رفناای اجےئ اگ )ینعی قح احبسہن اعتیل رفناںیئ ےگ( وت اغبل افر تمکح فاال ےہ رھپ ایک اجےن اگ ہی )فہ ولگ ںیہ وج

  فتق مت اؿ ولوگں ےس دجا وہےئ۔ہک( دنی ےس رحنمػ وہ ےئگ ںیہ )ینعی دنی االسؾ اؿ ولوگں ےن وھچڑ دای( سج

 ومحمدنب الیغؿ، فعیک ف فبہ نب رجری ف اوبداؤد، ہبعش، ریغمة نب امعنؿ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتمرمےن فاےل رپ ااہظر مغ ےس 

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمےن فاےل رپ ااہظر مغ ےس قلعتم

     2092    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ زیس، اب٩ ابوزرٗاء، خاٟسب٩ ٣یَّسة، ٣ٌاویہ ب٩ رقة رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َة أَِخبََر٧َا َهاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٕس َوهَُو اب٩ُِ  اؤیََة ب٩َِ رُقَّ ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِیََّسَ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ أئ  َٗ َِّر أَبٔی اٟز

َِٟیهٔ َنرَفْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحا ٔ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َج٠ََص یَِح٠ُٔص إ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ٔ ٩ًَِ أَبٔیهٔ  َٟهُ اب٩ِْ َػِٔيْر بٔهٔ َوٓ یه٥ِٔ َرُج١ْ 

َة ٟٔٔذَِکٔ  َ٘ َِٟح٠ِ ٍَ اٟزَُّج١ُ أَِ٪ یَِحرُضَ ا ا٣ِت٨ََ َٓ  ََ َه٠َ َٓ ٌُٔسُه بَيَِن یََسیِهٔ  ِ٘ ُی َٓ  ٔ ٕٔ َهِهزٔه َسُه  َیأِتٔیهٔ ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ َ٘ َٔ َٓ ٠َِیهٔ  ًَ َحزَٔ٪  َٓ اب٨ِٔهٔ 

ا٢َ ٣َالٔی  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیهٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٠َََٓ٘ٔیهُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل  ََ َّٟٔذی َرأَیَِتهُ َه٠َ هُ ا اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ب٨َُیُّ َٗ ََُٓل٧ّا  ََل أََری 

ََُٓلُ٪ أَی٤َُّا ا٢َ یَا  َٗ ٠ًََِیهٔ ث٥َُّ  َّاُه  ز ٌَ َٓ  ََ َّهُ َه٠َ أَِخبَرَُه أ٧َ َٓ ٩ًَِ ب٨َُیِّهٔ  ُه  َٟ َ َشأ َٓ ٠َِیهٔ َوَس٥ََّ٠  ٍَ بٔهٔ ٤ًَُُزَک أَِو ََل کَاَ٪ أَحَ  ًَ ََ أَِ٪ َت٤َتَّ ِی َٟ ٔ بُّ إ

ا٢َ یَا ٧َٔيیَّ  َٗ  ََ َٟ َتُحهُ  ِٔ َِٟیهٔ َي ٔ ََ إ َ٘ ِس َسَب َٗ َِٟح٨َّةٔ إَٔلَّ َوَجِسَتهُ  ٔلَی بَإب ٩ِ٣ٔ أَبَِوأب ا ِتٔی َُّسا إ َِٟح٨َّةٔ َتأ ٔلَی بَأب ا ىٔی إ ُ٘ ٔ  اہللٔ ب١َِ َيِشب

َُٟهَو أََحبُّ  َتُحَها لٔی  ِٔ َی َٓ  ََ َٟ ََٓذاَک  ا٢َ  َٗ ٔلَیَّ   إ

اہرفؿ نب زدی، انب اوبزراقء، اخدلنب ہرسیة، اعمفہی نب رقة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس رضحت 

ےتھک ےھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ےھٹیب ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دنچ احصہب رکاؾ یھب رشتفی ر



 

 

اؿ ںیم اکی صخش اھت ہک سج اک اکی وھچاٹ ہچب اس یک تشپ یک اجبن ےس آات اھت افر فہ اس وک اےنپ اسےنم الھٹبای رکات اھت۔ اافتؼ ےس فہ 

ہچب رم ایگ اس صخش ےن ہسلج ںیم احرضی وھچڑ دی اس ایخؽ ےس ہک ہچب اید آےئ اگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفناای ہک اس یک ایک فہج ےہ ہک ںیم الفں آدیم وک ںیہن دھکی راہ وہں۔ ولوگں اس وک ںیہن

 ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس صخش اک وھچاٹ ہچب سج وک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی اھت اس اک

 ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک اس صخش ےس الماقت یک افر اس ےک ہچب یک ریختی درایتف رفنایئ ااقتنؽ وہایگ

اس صخش ےن وجاب دای ہک فہ ہچب وت رم اکچ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک زعتتی رفنایئ افر اس یک فافت رپ ااہظر 

آہل فملس ےن اراشد رفناای اے صخش ھجت وک وکیسن ابت دنسپ ےہ ہک وت امتؾ زدنیگ اس ےس عفن اوسفس رفناای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع ف

احلص رکات ای ہی ہک وت سج فتق کت ایقتم ےک دؿ تنج ےک یسک درفازے رپ اجےئ اگ اس وک اےنپ ےس ےلہپ فاہں اپےئ اگ افر فہ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ابت ہک فہ صخش تنج ےک درفازہ ریتے فاےطس درفازہ وھکےل اگ۔ اس صخش ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل

رپ ھجم ےس ےلہپ یہ چنہپ اجےئ افر ریمے فاےطس دفازہ وھکےل۔ ھجم وک زایدہ وبحمب ےہ اس ےک زایدہ رےنہ ےس۔ اس رپ آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ریتے فاےطس یہی وہاگ۔

 وبزراقء، اخدلنب ہرسیة، اعمفہی نب رقة ریض اہلل ہنعاہرفؿ نب زدی، انب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسی مسق یک زعتتی ےس قلعتم رفناؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 انجزئ ےک قلعتم ااحدثی :   ابب

 زعتتی ےس قلعتم رفناؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملساکی دفرسی مسق یک 

     2093    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اٟزَّزَّ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ أُِرٔس١َ ٠َ٣َ َٗ ٩ًَِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیهٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا



 

 

ا٢َ أَِرَس٠ِتَ  َ٘ َٓ ٔلَی َربِّهٔ  ٍَ إ َج ًَِی٨َُه ََفَ أَ  َ٘ َٔ َٓ َّٜهُ  ا َجائَهُ َػ َّ٤٠ََٓ ََل٦  ٠ًََِیهٔ اٟشَّ ٔلَی ٣ُوَسی  ٤َِِٟؤت إ ٔ ا ِبٕس ََل یُز ًَ ٔلَی  زَّ اہللُ ىٔی إ ٤َِِٟوَت ََفَ یُس ا

َُلَّ  ٠َُه بٔک١ُِّ ٣َا  َٓ ًَلَی ٣َتِٔن ثَِوٕر  ٍُ یََسُه  ـَ ُه َي َٟ  ١ِ ُ٘ َٓ َِٟیهٔ  ٔ ٍِ إ ا٢َ اِرٔج َٗ ِی٨َُه َو ًَ َِٟیهٔ  ٔ زَّ َوَج١َّ إ ا٢َ أَِی ًَ َٗ َزةٕ َس٨َْة  ٌِ ِت یَُسُه بٔک١ُِّ َط

 َ َشأ َٓ اِْلَ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِِٟوُت  ا٢َ ا َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َربِّ ث٥َُّ ٣َِه  َٗ  ٕ َسٔة َر٣َِیّة بَٔحَحز سَّ َ٘ ٤ُِٟ زَّ َوَج١َّ أَِ٪ یُِس٧َٔیُه ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق ا ًَ ٢َ اہلَل 

 َ ََٜٔیٔب اِْل ٙٔ َتِحَت اِل ی ٔ ٔلَی َجا٧ٔٔب اْٟطَّ بَِرُه إ َٗ ٨ُِت ث٥ََّ َْلََریُِت٥ُِٜ  ُٛ ٠َِو  َٓ  ٥َ ٠ًََِیهٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َػل  ِح٤َز

، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ومت اک رفہتش )زعرالیئ( ومٰیس ہیلع االسلؾ دمحم نب راعف

ےک اپس ےجیھب ےئگ سج فتق فہ اؿ ےک اپس اچنہپ وت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن اؿ ےک اکی امط ہچ ردیس ایک سج ےس ومت ےک رفہتش یک 

اپس ےئگ افر رعض ایک اے ریمے رپفرداگر! وت ےن ھجم وک اکی اےسی دنبے ےک اپس اجیھب وج ہک آ ھک وھپٹ یئگ افر فہ رپفرداگر ےک 

ھت رمان ںیہن اچاتہ اھت۔ دخافدن دقفس ےن رفہتش یک آ ھک درتس رفنا دی افر رفناای رھپ مت اس دنبے ےک اپس دفابرہ اجؤ افر وہک ہک اانپ اہ

ھت ےک ےچین آںیئ ےگ اےنت اسؽ اس یک رمع وہیگ نان ہچ ومت اک رفہتش احرض وہا اکی لیب یک تشپ رپ رےھک ہک سج دقر ابؽ اس ےک اہ

افر اس ےن اس رطح ےس اہک رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن رفناای ہک رھپ وت ھجم وک ومت آان افر ےھجم رم اجان رتہب ےہ افر داع رفنایئ اے 

نار ےک ربارب۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اہلل! ھجم وک اپک زنیم )تیب ادقملس( ےس زندکی رک دے رھتپ یک 

 ارگ ںیم اس ہگج وہات وت مت وک اؿ یک ربق یک اشندنیھ )راربہی( رکات وج ہک الؽ رگن ےک  ےلی ےک ےچین ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


